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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu me-

deniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faaliyetlerde 

bulunma kabiliyetiyle bilim sanat ve kültür değerleri üretir, ürettiği kültür ve 

düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar ara-

sındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uzlaşma ve 

iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet 

değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık bir gelecek 

inşâ edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak kazanımı olan 

kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle mümkündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler ku-

ran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeniyet 

ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gök kubbe altında gelişen her değer, hakikatin 

farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam ve Türk tarihin-

den süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik kaynağıdır. 

Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih boyunca sevgiyi, 

hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasavvuru-

muzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde aktarıl-

masını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geçmişimizden 

devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi idrak edilmesine 

ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medine’de, 

Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da, Konya’da, 

Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen değerler, bugün 

tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, 

bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet projesi-

nin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz bu ha-

zinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras bize, tarihteki 

en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede ürettikleri eserleri 

sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en zengin ve 

benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme ya da tıpkıba-

sım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde yeniden inşâ edilmesi, Büyük Türkiye 

Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç 

şüphesiz tarihe, ecdadımıza, gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri 

üretmeye yönelik fikrî çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, 

düşünce, kültür ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele 

alınmaya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve 

tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal 

emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

                                                  Recep Tayyip Erdoğan

                                                  T. C. 
                                                  Cumhurbaşkanı



SUNUŞ

Büyük medeniyetler kültür ve düşünce alanındaki yapıtlarıyla sadece mu-

asırlarını değil, sonraki kuşakları da etkileyebilen medeniyetlerdir. Batı’da on 

ikinci asırdan itibaren tercüme edilmeye başlanan ve uzun yıllar bilim ve fel-

sefe metinlerinin inşasına kaynaklık eden İslam el yazmaları, medeniyetimizin 

kültürel değerlerinin somut göstergeleridir. İnsanlık bilgi birikiminin hemen 

her alanında kaleme alınmış olan bu eserlerin, farklı coğrafyalarda yaşayan top-

lumların çok geniş bir yelpazedeki düşüncelerinin yansıtıldığı en güzel örnekler 

olduğunu da görmekteyiz.

Bugün, dünya coğrafyasının pek çok noktasında izlerini görebildiğimiz 

kültürel ve ilmî mirasımızın bilgiye, hikmete ve irfana dayalı eserlere dönüşe-

rek günümüzü nasıl etkilediğini kavrayabildiğimiz takdirde, geleceğin inşasına 

yönelik daha tutarlı ve bütüncül bir bilinci elde etmemiz mümkün olacaktır. 

Zira güçlü bir gelecek inşası, ancak bir bütün olarak geçmişimizden devralmış 

olduğumuz bu büyük kültür ve medeniyet mirasının aslına uygun bir şekilde 

korunması ve doğru anlaşılmasıyla gerçekleşecektir.

Alevilik ve Bektaşilik, tarihimizin seyrinde ve kültürümüzün gelişiminde 

önemli bir yer tutmaktadır.  Alevî-Bektâşî kültürünün kökenleri ve inşa süreci 

Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada hayat bulmuştur. 

Gelenek içinde Hoca Ahmed Yesevî, Hacı Bektaş Velî, Baba İlyas-ı Horasanî, 

Dede Garkın gibi önde gelen şahsiyetler hatırı sayılır bir yere sahip olmuşlar, 

düşünce ufuklarının çizgilerini kendilerinden sonra gelen yüzlerce, binlerce 

mütefekkir ve düşünce insanına miras bırakmışlardır. 

Buyruk, Erkânnâme, Vilâyetnâme, Menakıbnâme, Makâlat, Fütüvvetnâ-

me, Destan vb. türlerde yazılmış olan bu eserlerde Alevî-Bektâşî tarihinin seyri 

kadar, ahlaki ve tasavvufi birikimi de billur bir şekilde yansıtılmıştır. İşte bu bi-



rikimin ortaya çıkarılması ve objektif bir şekilde yansıtılması sosyal ve kültürel 

çevremizin ortak sorumluluğudur. 

Bakanlığımız, ülkemizin farklı kültür ve inanç gruplarına ait dini, edebi ve 

tarihi olayları yansıtan klasikleri yayımlamayı, üzerindeki sorumluluğun bir 

gereği olarak görmektedir. Bu kapsamda kütüphanelerimizdeki el yazmaları 

değerlendirilerek yayımlamaya başladığımız Alevî-Bektâşî klasikleri sayesinde 

bir yandan Alevî toplumunun öz kaynaklarına ulaşmasına katkı sağlamayı, di-

ğer yandan bu eserler vesilesiyle eserlerin yazıldığı tarihsel dönemlerin sosyal ve 

kültürel özelliklerine ışık tutmayı amaçladık.

Kültürümüzün zenginliğini daha çok anladıkça, müşterek değerlerimizin 

yarattığı toplumsal kabiliyetlerimize dair sahip olduğumuz öz güven daha da 

artacaktır.  Bu zenginlik aynı zamanda, sadece kendi toplumsal sistemimizde 

değil, bölgemizde ve dünyada yaşanan toplumsal sorunlara yönelik çözüm ara-

yışlarına da katkı sağlayacaktır.

                                                  Ömer Çelik

                                                  T. C. 
                                                  Kültür ve Turizm Bakanı





İÇİNDEKİLER

TAKDİM 4
SUNUŞ 6
GİRİŞ 11

FÜTÜVVET-NÂME-İ KEBÎR 20
FASIL 92
FASIL 100
KİTÂB-I ŞEDD-İ EMÎRÜ’L-MÜ’MİNÎN ALÎ İBNİ EBÎ TÂLİB 124
KİTÂBU’L-FUSÛLİ’L-MÜHİMME FÎ MA‘RİFETİ’L-ÎMÂN  152
TUĞ VE ALEM VERMESİ BEYÂNINDADIR 206
ÇERÂĞ VERMEK BEYÂNINDADIR 216
ALEM VE TÛĞ VE ŞEDDİ BEYÂN EDER 224
SU’ÂL VE CEVÂB DER MA‘RİFET-İ TARÎK 234
ŞÂTIRLARIN TARÎKİNDE 248

FASLUN Fİ’S- SUÂL VE’L-CEVÂB 264

KAYNAKÇA 282
SÖZLÜK 286
DİZİN 293





GİRİŞ

Gençlik, delikanlılık, mertlik, yiğitlik, cömertlik, fedakârlık, mürüvvet, yar-
dımseverlik gibi anlamları olan fütüvvet, ıstılahta Allâh’ın emirlerine ve Resûl-
lullahın Sünnetine uymak ayrıca Allâh’ın dostlarıyla sohbet etmek demektir.1 
İslam dünyasında VIII. yüzyılda Irak ve İran’da başlayan, zamanla tasavvuf çev-
relerine ve mesleki teşekküllere nüfuz eden fütüvvet kavramını konu edinen 
ve giderek bu teşekküllerin bir çeşit nizamnâmesi şekline bürünen risalelere 
fütüvvetnâme adı verilmiştir. Fütüvvet geleneği içinde Hazret-i Ali’nin cömert-
liği ve ahlâkı önemli bir yer tuttuğu için Alevîlik ve Bektâşîlikle ilgili birçok hu-
sus da yer almaktadır.  Onun Hz. Peygamber’e vâris olarak fütüvvet anlayışını 
en iyi temsil eden kişi olduğu belirtilmektedir. Hz. Ali’yi fütüvvet telakkisiyle 
ilişkilendirmenin sebebi Hz. Peygamber’e atfedilen Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ 
zülfekar/Ali’den başka yiğit, zülfikârdan başka kılıç yoktur hadis-i şerifidir. Bu 
hadis Alevî-Bektâşî geleneğinin dayandığı temel değerlerden birisidir. Nitekim 
Hz. Ali, ideal “fetâ” kimliğiyle bir sembol haline getirilmiş olup hemen hemen 
bütün fütüvvetnâmelerde özel bir yere konulmuştur.2

XIII. yüzyıl Türkiye’sinde halkın büyük çoğunluğunu kucaklayan Ahi teş-
kilatının kurumsal bir hale gelmesinden hemen sonra yazılan fütüvvetnâmeler, 
meslek ve sanatların değişik basamaklarındaki kişilere genel ahlâk kuralları ve 
meslek yetenekleri vermek, onları olgunlaştırmak için tüzükler haline gelmiş-
tir.3 Fütüvvetnâmelerde yer alan bilgiler sadece Ahiler üzerinde etkili olmakla 
kalmamış, Ahilikle birlikte ortaya çıkan ve oluşumunu tamamlayan Bektâşîlik 
ve Alevîlik üzerinde de etkili olmuştur. Bu çerçevede Ahilik kurumsal ilişkiler 
yanında inanç motifleri, merasim erkân ve âdâbı açısından da Alevîliği oluştu-
racak zümreleri kesin olarak etkilemiş ve onlara örnek olmuştur. Bu bağlamda 
Alevîlik açısından son derece önemli ve Alevîliğin temel yazılı kaynaklarından 

1 Sarıkaya,  Mehmet Saffet,  XIII-XVI. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç 
Motifleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992,  s. 1.

2 Ocak, Ahmet Yaşar.  Fütüvvetnâme, TDVİA, Cilt 13, s. 264.

3 Çağatay, Neşet,  Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1989, s. 7.
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olan Buyruklarda1 geçen tıraş erkânı, Hz. Ali’ye şed bağlanması, helva-yı cef-
nenin hikâyesi, tâlibin yol içinde bilmesi gerekenler, Hz. Muhammed’in veda 
haccından sonra Gadîr-i Hum’da söylediği düşünülen “lahmuke lahmî cismuke 
cismî” , tevellâ ve teberrâ anlayışı, on dört masûm-ı pak, on yedi kemer-bes-
te gibi konular fütüvvetnâmelerle paralellik göstermektedir.2 Ahiler arasında 
uygulanan törenler aynı anda Alevî ve Bektâşîler tarafından neredeyse bire bir 
benimsenmiş ve uygulanmıştır. İkrâr verme, yol atası ve yol kardeşi edinme 
törenlerinde bu durum açıkça tezahür eder. Yine merasimler esnasında kulla-
nılan şed, hırka, tac gibi kıyafetler, çârub/süpürme, çerâğ uyandırma, rehberlik, 
sâkîlik gibi tören hizmetleri iki tarafın ortak semboller ve yorumlarla benimse-
dikleri motiflerdir. Bunların yanında Ahi teşkilâtının iç düzeniyle ilgili soru ve 
cevaplar, tâlibe verilen nasihatler, çeşitli vesilelerle okunan dualar, tercümanlar 
ve gülbanklar çoğu kere sözleri bile değişmeden Alevîler ve Bektâşîler tarafından 
aynen dile getirilmiştir. Hz. Ali’nin yol pîri oluşuna bağlı olarak onun etrafında 
geliştirilen On İki İmam, On Dört Masum, On Yedi Kemer-best, tevellâ ve 
teberrâ ile ilgili kabullerini, Hz. Peygamber’in mirâcıyla ilgili Alevî ve Bektâşî 
çevrelerinde geliştirilen Kırklar ile ilgili rivayetlerin ilk örneklerine fütüvvetnâ-
melerde rastlanmaktadır. Her iki toplum Hz. Muhammed, Hz. Ali, diğer pey-
gamberler ve sahabelerle ilgili rivâyetleri kendi yaşamlarında içselleştirerek ifade 
etmekte ve âdeta onlarla hayatlarında hemhâl olmaktadır. Bel bağlama, ikrâr 
verme gibi merasimler bunun tipik örnekleri arasında sayılabilir.3 Bu bakımdan 
fütüvvetnâmeler sadece Ahi teşlikatı hakkında bilgi vermekle kalmayıp aynı 
zamanda Alevîlik ve Bektâşîlik çalışmalarında da göz önünde bulundurulması 
gereken kaynaklar arasındadır.4

Yukarıda ifade edildiği üzere, İslam ve Türk coğrafyasında pek çok fütüv-

vetnâme yazılmıştır. es-Sülemî, es-Sühreverdî, en-Nakkâş el-Hartburtî, Necm-i 

1  Örnek olarak bkz. Şeyh Safiyeddin Erdebilî İshak İbni Cebrail, Makâlât Şeyh Safi Buyruğu, Ha-
zırlayanlar. Sönmez Kutlu, Nizamettin Parlak, Horasan Yayınları, İstanbul 2008.  

2  Kaplan, Doğan,  Yazılı Kaynaklara Göre Alevilik, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2010, 
s. 134.

3  Sarıkaya, Mehmet Saffet, “Alevi ve Bektâşîliğin Ahilik İlişkisi -Fütüvvetnâmelere Göre-”, İsla-
miyât Alevîlik Özel Sayısı, Ekim 2003, Ankara, 1 vd.

4  Bu hususda ayrıntılı bilgi için bkz. Doğan Kaplan, a.g.e., s. 242 vd.
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Zerkûb ve Nâsırî’nin Arapça ve Farsça fütüvvetnâmelerinin yanı sıra en eskisi 
el-Burgâzî’ye ait olmak üzere Eşref bin Ahmed, Seyyid Hüseyin er-Razavî ve 
Hoca Can Bursevî Türkçe fütüvvetnâme müellifleridir. Bunlardan başka yazarı 
bilinmeyen pek çok fütüvvetnâme daha bulunmaktadır. Bahsi geçen fütüv-
vetnâmelerden bazıları yayınlanarak ilim dünyasına tanıtılmıştır.1 Türkçe fü-
tüvvetnâmelerin en önemlilerinden biri hiç şüphesiz Seyyid Muhammed bin 
Alâaddin el-Hüseyin er-Razavî tarafından yazılan Miftahü’d-Dekâ’ik fî Beyâ-
ni’l-Fütüvve ve’l-Hakâ’ik veya Fütüvvet-nâme-i Kebir olarak bilinen eserdir. Di-
ğer fütüvvetnâme müellifleri gibi kaynaklarda onun hakkında da oldukça az 
bilgi bulunmaktadır. Abdulbaki Gölpınarlı, 1524’te yazıldığı söylenilen eserin 
müellif nüshasını görmüştür. Onun aktardığı bilgiye göre, bu nüshanın başın-
daki “Farağa min tesvîdihi mü’ellifihi ‘abde’l-müftakır ilâ-Ğaniyyi’l-Kavî 
es-Seyyid Muhammed ibn es-Seyyid Alâeddîn el-Hüseyn er-Razavî el-Kâ-
dî eş-Şâfi‘î bi-Burusat el-mahrûsati fî evâ’ili şehri Safer hateme bi’l-hay-
ri ve’z-zafer mine’ş-şuhûri seneti ihdâ ve selâsîne ve tis‘a mi’e.” (931 Sa-
fer/1524) şeklindeki ketebeden Seyyid Muhammed’in Bursa’da kadılık yaptığı 
sırada, 1524 tarihinde eserini meydana getirdiği anlaşılmaktadır.2 Müellifin 
bugüne kadar tespit edilen tek eseri bu olmasına rağmen, başka eserler de yazdı-
ğı anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki ehl-i tarikin erkânının tafsilatının anlatıldığı 
İrşâdü’t-Tâlibîn iken diğerleri ise Habbaz-nâme ve Bayrak Risâlesi’dir.3 

Alevî ve Bektâşî erkân ve törenlerinin yoğun olarak kullanıldığı bu eser4 
birçok fütüvvetnâme üzerinde tesirli olması, bazı araştırmacılar tarafından Şî‘î 
unsurlar taşıdığı yorumlarına yol açmıştır.5 Oysa eserin incelenmesiyle eserin 

1  Örnek olarak bkz. Abdulbaki Gölpınarlı, “Burgâzî ve Fütüvvetnâmesi”,  İstanbul Üniversitesi 
İktisad Fakültesi Mecmuası, Cilt XV, Nu.1-4, Yıl 1953-1954, Aynı yazar,“Şeyh Seyyid Gaybî oğlu 
Şeyh Seyyid Hüseyin’in Fütüvvetnamesi”, İstanbul Üniversitesi İktisad Fakültesi Mecmuası, Cilt 
XVII, Nu. 1-4, Yıl 1955-1956; İbrahim Aslanoğlu, Yazarı Belli Olmayan Bir Fütüvvetnâme, Kül-
tür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997; Abu Abdi’r-Rahman Muhammed ibn el-Hüseyn es-Sülemi, 
Tasavvufta Fütüvvet, Neşreden: Süleyman Ateş, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1977.  

2  Gölpınarlı, Abdulbaki, “İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilâtı” İstanbul Üniversitesi İktisad 
Fakültesi Mecmuası, Cilt XI, Nu. 1-4, Yıl 1949-1950, s. 25.

3  Rahşan Gürel, Razavî’nin Fütüvetnâmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstan-
bul 1992, s. CXXVIII.

4  Çağatay, a.g.e, s. 41.

5  Ocak, a.g.m. s.264.
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bütünün de bir Şia etkisinin olduğunu söylemek mümkün değildir. Gölpı-
narlı, eserde Şî‘î unsurların yoğun olarak işlendiğini Şeyh Seyyid Gaybî oğlu 
Seyyid Hüseyin ve er-Razavî fütüvvetnâmelerinin istinsahlarındaki Sünnîliğe 
dair izlerin ise siyasî otoritenin baskısı neticesinde sonradan oluştuğunu ifade 
etmektedir. Ona göre er-Razavî, İsnâ-aşeriyye Şî‘îsi olup takiyye yaparak Şâfi‘î 
gibi görünmüştür.1 Fakat kadılık makamına yükselmiş birisinin takiyye yaptı-
ğını düşünmek oldukça zor görülmektedir. Ayrıca incelenen nüshalarda onun 
Şî‘î olduğuna dair bir ifadeye rastlanılmamaktadır.2 Diğer taraftan tarafımızdan 
yayınlanan nüshada da görüleceği gibi On iki imam, on dört masum-i pâk, 
on yedi kemer-best ve Hazret-i Ali’ye ait motiflerin muhafaza edilmesi, onun 
takiyye yapmasını gerektirecek bir hususun olmadığını göstermektedir. Devlet 
tarafından bir müdahale olsaydı, bu unsurların günümüze ulaşması söz konusu 
olamazdı.3

Eser, Rahşan Gürel tarafından Razavî’nin Fütüvvetnâmesi başlığıyla Mar-
mara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1992’de doktora tezi olarak 
hazırlanmış fakat henüz yayınlanmamıştır. Tezde eserin beş nüshası kullanıl-
mış olup bunlardan ilki Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi İzmir No. 337 
numarada bulunmaktadır. Nüshanın istinsah tarihi 1068/1658 ve müstensihi 
Muhammed Yûsuf bin es-Selanikî’dir. İkincisi, yine Süleymaniye Yazma Eser 
Kütüphanesi’nde Hacı Mahmud Efendi No. 2916, 1b-20a arasındadır. Mu-
hammed bin es-Seyyid İbrâhîm el-Halebî hattı olan bu nüshanın istinsah tarihi 
1150/1737’dir. Üçüncüsü, Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Emiri Şeriyye 
Bölümü’nde 902 numarada 1a-69a arasında kayıtlıdır. Müstensihi Mustafâ bin 
Hüseyn olup istinsah tarihi 1161/1737’dir. Dördüncüsü, Üsküdar Hacı Selim 
Ağa Kütüphanesi, Kemankeş No. 491-2’de  (25b-100b) kayıtlıdır. Nüshanın 
istinsah tarihi ve müellifi belli değildir. Beşincisi, Süleymaniye Yazma Eser Kü-
tüphanesi, Yazma Bağışlar No. 851 numarada 1b-38b arasındadır. 1280/1863 
tarihinde istinsah edilmiştir.4 Eserin bahsedilen tezde kullanılmayan başka 

1  Gölpınarlı, Abdulbaki “İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilâtı”, s. 25.

2  Gürel, a.g.t, s. LI.

3  Sarıkaya, a.g.e., s. 44-45.

4  Gürel, a.g.t., s. CXLIX-CLV.
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nüshaları da bulunmaktadır. Bunlardan görebildiklerimiz Millet Yazma Eser 
Kütüphanesi, Ali Emiri Şeriyye No. 899 (1b-105b), Milli Kütüphane No. 8602 
(1a-55b), Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi No. 
2532-2 (56b-69a), Kemankeş koleksiyonu No. 491-2 (25b-100b), Mehmet 
Zeki Pakalın koleksiyonu 132-004 (35b-74b) ve Yazma Bağışlar No. 6071’de 
(3b-27b) kayıtlı nüshalardır.    

Yukarıda belirtilen nüshalar arasında bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. 
Bu durum müstensihlerin önem verdiği konuları almalarından veya kopya 
edilen metnin eksik olmasından ileri gelmiş olabilir. Ali Emiri Şeriyye No. 
902’de bulunan nüsha müstensihin yazarken atladığı veya eksik yazdığı satır ve 
kelimeler bulunmasına rağmen1 en geniş nüsha olarak belirtilmektedir.2 Yine 
aynı koleksiyonda bulunan No. 899 ile Mehmet Zeki Pakalın Koleksiyonu No. 
132’de (35b-74b) bulunan nüshalar ise konu olarak bazı eksik kısımlarının 
olmasına rağmen, 902’de kayıtlı nüshaya yakın bir içeriğe sahiptir. Öte yandan 
Hacı Mahmud Efendi ve Kemankeş koleksiyonlarında bulunan nüshalar ile 
Yazma Bağışlar No. 851 ve Milli Kütüphane No. 8602’de bulunan nüshalar, 
bahsedilen konular bakımından birbirine oldukça yakındır. Bu nüshaların aynı 
nüshadan istinsah edildiği ifade edilebilir.  

Bahsedilen nüshaların tamamında giriş kısımları aynıdır. Allâh’a hamd ve 
nebilerin en şereflisi Hz. Peygamber’e salât ve selam ile başlanır. Müellifin açık 
künyesi verildikten sonra müellif kendisinden tâlibler arasından bazılarının fü-
tüvvetdârlar arasında söylenen ve uygulanan erkânın en mühimlerini yazmasını 
istediklerini, bunun üzerine kendisinin de “mıkraz almak, biat şartları, yol atası 
ve yol kardeşi edinmek, şed bağlamak, şâkirdi revân etmek, helva pişirmek ve 
dağıtmak, tercüman-ı lisan söylemek” gibi erkânı yazdığını ve eserinin ismi-
ni Miftâhu’d-Dekâ’ik fi Beyâni’l-Fütüvve ve’l-Hakâ’ik (İnceliklerin Anahtarı ve 
Fütüvvetin ve Hakikatlerin Beyanı) koyduğunu ifade eder. Fütüvvetnâmenin 
Kuran’-ı Kerim’e ve Sünnet’e mutabık olduğunu belirtir. Daha sonra kitabı 
okuyanlardan hayır dua istenir. Ayrıca kitabı sadece anlayacak ehil kişilerin 
okuması talep edilir. Bundan sonraki kısımlarda helvanın cefne denilen toprak 

1  Sarıkaya, a.g.e., s.45.

2  Gürel, a.g.t., s. LI.
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kaba konularak taksim edilmesinin hangi peygamberler zamanından kaldığı 
delilleri ile ifade edilir. Bu peygamberler Hz. Âdem, Hz. Nûh, Hz. İbrâhîm 
ve Hz. Muhammed’tir. İlk kısımda şeytana uyarak Allâh’ın emrine karşı gelen 
Hz. Âdem’in elbisesi alınarak cennetten sürülmesi, ağlayarak tövbe etmesi ve 
bağışlanarak Cebrâ’îl tarafından fütüvvet hırkası giydirilmesi anlatılır. Sonra 
fütüvvetin Hz. Âdem’den oğlu Şît’e ve onun oğullarından Hz. Nûh’a kadar gel-
diği anlatılır. Fütüvvet silsilesi oğuldan oğula Hz. İbrâhîm’e ondan Hz. İsmâ‘il’e 
sonrasında Hz. Muhammed’e erişir. Burada Hz. Peygamber’in Mirâc’a çıkışı 
ve Cebrâ’îl tarafından şed kuşatılması anlatılır. Sonra sırasıyla Veda Haccı’ndan 
dönüşte “Gadîr-i Hum” denilen vadide Hz. Peygamber’in Hz. Ali’nin belini 
bağlaması ve orada bulunan ashabın birbiriyle kardeş edilerek Hz. Ali tarafın-
dan 17 ve Selmân-ı Fârisî tarafından da 55 kişinin belinin bağlanması ve icazet 
verilmesi anlatılır. Buradan itibaren fütüvvet aksamı ve tarikatın âdâbına dair 
kısımlar anlatılmakla birlikte Hacı Mahmud Efendi ve Kemankeş koleksiyon-
larında bulunan nüshalar ile Yazma Bağışlar 851 ve Milli Kütüphane 8602’de 
bulunan nüshalarda bu kısımlar atlanarak “şedd bağlamak, mürîde tuğ, alem 
ve çerâğ havale kılınması” faslına geçilir. Bazı soru ve cevabın beyan edilmesi 
ve mahfiller sonunda okunacak dua ile sona erer. Yayına hazırladığımız yazma 
ise buradan itibaren devam ederek “Şâtırların Tarîkinde” ve “Faslun fi’s-Sûal 
ve’l-Cevâb” faslıyla devam etmektedir. Fütüvvetnâmenin diğer nüshalarında 
yer almayan bu kısım bahsi geçen nüshanın diğer nüshalara göre ayrı bir önem 
taşıdığını gösterir. 

Millet Yazma Eser Kütüphanesinde bulunan Ali Emiri Şer’iyye No. 899, ve 
No. 902 ile Mehmet Zeki Pakalın No. 132’deki nüshalarda, Hz. Ali tarafından 
17 ve Selman-ı Farisî tarafından da 55 kişinin belinin bağlanması ve icazet ve-
rilmesi anlatıldıktan sonra fütüvvetin aksamı ve tarikatın âdâbına dair kısımlar 
bazı farklılıklarla yer alır. Burada fütüvvet ehlinin kavlî, şürbî ve seyfî olmak 
üzere üç mezhebinin bulunduğu belirtildikten sonra “nâzil, miyân-beste, başa-
rış, nakîb, nakîbü’n-nukeba” gibi tarikat erenlerinin mevkileri anlatılır. Bundan 
sonra fütüvvet bir ağaca benzetilerek fütüvvetdârlarda bulunması ve bulunma-
ması gereken hususlar sıralanır ve şed bağlayacak 12 kişi sayılır. Sonraki fasılda 
sanayi erbabına vâcip olan edepler anlatılır, şeyh tutmak ve üstat edinmenin 
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vecibelerinden bahsedilir. Bundan sonra mahfil kılmanın erkânı ve mahfilde 
okunan tercüman ve dualar zikredilir. Sonra sırasıyla çeşitli meslek erbabının 
şakirdi ne şekilde revân ettikleri ifade edilir. Ayrıca yol atası ve karındaşı edin-
mek suretiyle mürîdin nîm-tarîk yani stajiyer olması anlatılır. Nîm-tarîk olan 
mürîde ne şekilde şed bağlanacağı, şeddin çeşitleri, nasıl çözülüp bağlanacağı 
izah edildikten sonra sofra salmanın ve ta‘âm yemenin âdâbı sayılır ve helva 
pişirilişi tarif edilir.  Bundan sonra şed bağlamak, mürîde tuğ, âlem ve çerağ 
havale kılınması faslına geçilir. Bazı soru ve cevabın beyan edilmesi ve mahfiller 
sonunda okunacak dua ile sona erer.1

Burada yayınlayacağımız nüsha, Milli Kütüphanede 8602 numara ile kayıt-
lıdır. Nüsha diğer bazı fütüvvetnâme özetleriyle birlikte bir mecmuada bulun-
makta olup, Seyyid Hüseyin’in fütüvvetnâmesi mecmuanın 1a-63b varakları 
arasında yer almaktadır. Cilt baş kısmından eksik olduğu için hem istinsah 
tarihi hem de müstensihi tespit edilememiştir. Mecmuada Fütüvvetnâme-i Ke-
bîr’den başka Fütüvvetnâme-i Dîger başlığı altında yazarı belirtilmeyen iki fütü-
vvetnâme daha bulunmaktadır. Mecmuanın 77b’den itibaren zamanla koptuğu, 
sonradan cildin içine başka bir fütüvvetnâmenin kopyasının konulduğu hem 
muhteviyatından hem de yazının ve kâğıdın değişmiş olmasından anlaşılmak-
tadır. Pek çok araştırmacının Anadolu Alevîliği konusunda en önemli eserler-
den biri olduğu üzerinde ittifak ettiği bu eserin henüz yayınlanmamış olması 
büyük bir eksikliktir. Yayınlanan nüshanın konu itibariyle bazı eksik kısımları 
olmasına rağmen, yine de Alevîlik ve Bektâşîlik araştırmalarında önemli bir 
boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Anlamı etkileyen eksiklikler, Keman-
keş 491'de kayıtlı nüshadan tamamlanmıştır. Eserin geniş okucuyu kitlesine 
ulaşması amaçlandığı için, bire bir yeni yazıya aktarımından ziyade günümüz 
Türkçesi tercih edilmiştir. Yine eserde geçen Arapça ve Farsça kelimelerin hem 
kelime manaları hem de ıstılah manaları da dipnotlarda verilmiştir. Türkçe 
kısımlarda, okuma kolaylığı için transkripsiyon uygulaması yapılmamış ancak 
Arapça metinlerde orijinaline sadık kalınarak gerekli bölmeler ve ayraçlar kul-
lanılmıştır. Farsça ön ek ve son ekler çizgi ile ayrılmıştır. 

1  Gürel, a.g.t, s. LIV; Abdulbaki Gölpınarlı, “İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilâtı”, s. 25.





FÜTÜVVET-NÂME-İ KEBÎR

METİN

TIPKIBASIM



20 METİN - Fütüvvet-nâme-i Kebîr

]1a[

FÜTÜVVETNÂME-İ DÎGER

Bismillâhirrahmânirrahîm 

Elhamdu lillâhi’l-lezî ce‘ale’t-takvâ libâse’l-enbiyâ ve ce‘a-

le’l-fütüvvete min şi‘âri1 seyyidi’l-asfiyâ Muhammed Mustafâ 

sallallâhu aleyhi ve sellem ve âlihi’n-nücebâ fî şe‘âiri’l-evliyâ 

1 Şi‘âri : Kemankeş 491, Ali Emiri, Şer’iyye 899, 
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]1b[

salavâtullâhi aleyhim ecma‘în1 ve ba‘dehû şöyle rivâyet 

olunur kim bu risâlenin musannifi2 Seyyid Abdulganî 

el-muftakir ilâ rahmeti Rabbihi’l-Kavî Seyyid Muham-

med bin Seyyid Alâe’ddîn el-Hüseynî er-Razavî ‘afallâ-

hu ‘an sıgârihi ve kibârihi ve haşara ma‘ahu men yete-

vellâhu3 eydür kim bu fütüvvet tâliblerinden ve tarîkat 

sâliklerinden birkaç azîzler hedâhumullâhu Te‘âlâ ilâ 

merâtibi’s-sâirîn ve evsalahum ilâ menâzili’l-vâsılîn4 bu 

hakîrden iltimâs

1 Takvayı peygamberlerin elbisesi kılan, fütüvveti -selam ve dua onun şe-
refli ailesine ve kendisine olsun- temiz insanların efendisi Hz. Muham-
med’den -Allâh’ın selamı hepsinin üzerine olsun- evliyalara bir nişan 
olarak veren Allâh’a şükürler olsun. 

2 Mümehhidi: Kemankeş 491. 

3 Bu risalenin sahibi, Rabbi’nin rahmetine muhtaç olan Muhammed b. 
Seyyid Alâeddîn el-Hüseynî er-Razavî’dir ki küçük ve büyük günahlarını 
Allâh bağışlasın ve onu ona uyanlarla beraber haşr etsin.  

4 Allâh onları hidayete erdirsin, yüksek mertebelere ve kendisine ulaşanla-
rın menzillerine ulaştırsın.
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]2a[

ettiler fütüvvet-dârlar mâ-beyninde1 söylenip işitilen erkânın 

ehemmini kaleme getirip mikrâz-ı tevbe2 ve ahd-i şart-ı 

bî‘at3 eylemek ve yol atası ve yol karındaşı edinmek erkânı 

ve şâkirdân4 revân5 etmesinin yolunu ve helvâ-yı cefne6 ne 

tarîkle pişirdiklerin ve nice kısmet ettiklerin ve şehirden şeh-

re ne yol ile gönderdiklerin ve teslîm eden kişi nice edip ve 

el-ân7 ne vechile8 almak gerek 

1 Arasında

2 Tevbe etmek

3 Söz vermek

4 Tasavvuf yolcuları

5 İlerleme, yol alma

6 Erkân ile pişirilen ve tahta kap içinde ikram edilip yenilen helvaya denir. 
Bu geleneğin Hz. Âdem ve Hz. Ali’den kaldığı kabul edilir.

7 Şimdi, şu an

8 Şekilde, surette
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idüğin mahfil-i ilâhîde1 birbirine lokma sunmasın ve birbi-

rinden hak taleb etmek ve bir sâhib-i tarîkden günâh sâdır 

olsa saff-ı ni‘âlde durup ve kapuya geçip nice hak taleb ola 

Horâsân ve Irak pîrleri buna “kıbleteyn tarîkatı” derler ve 

dahî Mekke ve Medîne erenleri “makâm-ı insâf” derler, bu 

makâmda evvel durıcak ashâb-ı tarîkat garâmet çekdirip2 

yol gösterirler, ona 

1 İlahi huzurda.. Ahi meydanı, mahşer günü hesaba çekilme sırasında ku-
rulacak ulu divanı temsil ettiği için kutsal kabul edilmektedir. 

2 Zorluk

]2b[
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]3a[

Rûm erenleri “Tercümân” derler. Meşâyih-ı selef rahime-

humullâhi Te‘âlâ erkânları üzere esahh rivâyetle ve kitâbul-

lâha ve sünnete ve icmâ‘a muvâfık1 ve nice ehâdis-i şerîfe 

ve gayri delâil2 ile ettikleri minvâl üzere ben dahî beyân ve 

ayân edem diye buyurduklarında iltimâsların kabûl kıldım 

tâ ki her azîz bu risâleyi mutâla‘a edip müstefîd3 olalar ve bu 

fakîri du‘â-yı hayr ile

1 Uygun

2 Deliller

3 Faydalanma
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]3b[

yâd kılalar ve bu nükât-ı hikmet-âmizi1 nâ-ehilden2 mahfî3 

tutalar ammâ tâlibînden gizlemeyeler, zîrâ hikmeti nâ-ehle 

virmek zulümdür ve ehlinden saklamak kezâlik4, nitekim 

bihterîn-i kâ’inât ve mefhar-i mevcûdât5 Muhammed Mus-

tafâ aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm buyurdular kim “lâ tu’tu’l-hik-

mete li-gayri ehlihâ fe-tazlemûhâ ve lâ temne‘ûhâ min ehlihâ 

fe-tazlimûhum”6

İmdi bilgil7 kim ey tâlib-i erkân-ı tarîkat “es‘adekallâhu 

fi’d-dâreyn”8

1 Hikmetli incelikler

2 Ehli olmayan

3 Gizli

4 Öyledir

5 Yaratılanların övünç kaynağı ve yaratılanların efendisi 

6 Hikmeti ehli olmayana vermek zulüm olduğu gibi ehline vermemek de 
zulümdür. (Hadis-i Şerif )

7 Bil ki

8 Allâh seni iki cihanda mesut etsin.
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ehl-i fütüvvet arasında şeddin ve helvâ-yı cefnenin sene-

dini bir vechile isbât ederler. Evvel Âdem-i Safî’den aley-

his’s-selâm, ikinci Nûh Necî’den aleyhi’s-selâm, üçüncü 

İbrâhîm Halîl’den (aleyhi’s-selâm), dördüncü Muhammed 

Mustafâ’dan sallallâhu aleyhi ve sellem1, 

1 Buradan sonra biraz boşluk bırakılmış ve “İmâm Zeyne’l-‘Âbidîn’den 
radiyallâhu anhu” ibaresi yazılmış ve etrafı kırmızı mürekkeple çizilmiş-
tir. 

* Baskıya esas nüshadaki varak kopukluğundan dolayı, 40. sayfadaki 
4a'ya kadar eksik olan kısımlar “Kemankeş 491”de kayıtlı nüshanın 
29a - 31b arasındaki varaklarından alınmıştır.

*



 فتوت نامٔه  کبير    33

]29أ[



34 METİN - Fütüvvet-nâme-i Kebîr

ve hem ashâbı fütüvvet ıstılâhında budur kim, bu dört pey-

gambere salavâtullâhi aleyhim ecma‘în çehâr pîr derler ve 

çehâr tekbîri onlardan isbât ederler. Âdem peygamber tekbî-

rine “tekbîr-i rızâ” derler, Nûh peygamber tekbîrine “tekbîr-i 

fenâ” derler ve İbrâhîm peygamber tekbîrine “tekbîr-i safâ”

]29b[
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derler ve Muhammed Mustafâ tekbîrine “tekbîr-i vefâ” der-

ler. Ammâ onlar kim şeddi ve helvâ-yı cefneyi ve tekbîri 

Âdem-i Safî’den tutarlar, delîlleri budur kim; Âdem peygam-

ber Havvâ-y-ile cennette ‘îş ederken Şeytân aleyhi’l-la‘ne ha-

sed edip onları aldadı. Hak Te‘âlâ emrine muhâlefet ettirip 

buğday yedirdi. Fi’l-hâl Âdem’in 

]30a[
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başından tâc, eyninden hulle gidip Âdem ve Havvâ yalıncak 

kaldılar. Dükeli uçmak ehline vardılar. Her birine yalvardı-

lar. Hiçbiri onlara nesne vermediler kim avretlerin setr ede-

ler. Ammâ incir ağacından yaprak dilediler, incir ağacı onları 

esirgedi. Âdem’e üç yaprak ve Havvâ’ya beş yaprak verdi. 

]30b[
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40 METİN - Fütüvvet-nâme-i Kebîr

İmdi Âdem oğlanı kaçan ölse ere üç kefen, avrete beş 

kefen olmak ondan kaldı. Ve ammâ Hak Te‘âlâ incir ağacına 

‘itâb edip eyitti ki: 

-Niçin küstahlık edip Âdem’e yaprak verdin? Senden 

gayri şey Âdem’e nesne vermedi. 

Ondan incir ağacı eyitti:

-İlâhî, sahîsin ve sahîleri seversin. (31b) Ben anın-çün 

sahîlik kıldım ki, senin rızân içinde olam, dedi. Hak Te‘âlâ’ya 

bu cevâb hoş gelip eyitti:

-Yâ incir1 

1 30. sayfadan buraya kadar olan kısımlar, baskıya esas nüshadaki varak 
kopukluğundan dolayı, “Kemankeş 491”de kayıtlı nüshanın 29a - 31b 
arasındaki varaklarından alınmıştır. 

]31a[
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buyurdu, çün sen bu sehâyı1 kılıp, Âdem’in aybını setr 

eyledin ‘izzim ve celâlim hakkıy-çün ben dahî seni dükeli 

ağaçlar üzerine mufaddal2 kıldım ve dünyâda seni yakmayı 

harâm kıldım. İkinci, bir yerde seni yermeyeler ve kabuğunu 

ve dahî çekirdeğini yabana atmayalar. Üçüncü, senden bir 

nesne yaradam tâ dükeli Âdem oğlanı onu giyeler ve ölüp 

kabirlerinde kefen edineler Hak Sübhânehû ve Te‘alâ  

1 Özveri. Hazreti Âdem’in avret mahallini kapattığı ağaç kasdedilmekte ve 
ona Allâh tarafında hitap edilmektedir.

2 Üstün

]4a[
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44 METİN - Fütüvvet-nâme-i Kebîr

]4b[

panbuğu1 incirin sütünden halk eyledi, ondan Âdem 

ve Havvâ setr edinip cemî‘ ehl-i cennet “Fe-‘asâ Âdemu 

Rabbehû fe-ğavâ”2 diye nidâ kılarlardı. Âdem ve Havvâ 

gâyet utandılar ve Hak Te‘âlâ cânibinden “ihbitû minhâ 

cemî‘an”3 hitâbı erişti. Âdem ve Havvâ’yı ve Tâvûs’u cen-

netten çıkardılar ve Şeytân’ı kezâlik.4 Pes Âdem ılana5 binip 

Serendib Dağı’na düştü ve dahî Sehl ibni Huşeb rivâyetinde 

eydür:6

1 Pamuğu

2 “Ve Âdem Rabb’ine âsi oldu da şaşırıp kaldı.” (Tâhâ Suresi 121)

3 “Hep beraber ordan ininiz.” (Tâhâ Suresi 123). Ayetin orijinalinde “ih-
bitâ” ikiniz inin, şeklindedir.

4 Öyle

5 Yılan

6 Şöyle denilmektedir
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]5a[

“Âdem nebî aleyhi’s-selâm üç yüz yıl ağladı” der. Hak 

Tebâreke ve Te‘âlâ’nın havfından1 ve Havvâ’dan ayrı düş-

tü, ondan Rabbü’l-izzet celle celâluhu kerem ve lütfundan 

diledi ki, Âdem’in tevbesin kabûl eyleye, Âdem’in kalbine 

birkaç kelime telkîn etti tâ kim tevbesin kabûl etmeğe sebeb 

ola. Kemâ kâlallâhu Te‘âlâ “fe-telakkâ Âdemu min rabbihî 

kelimâtin fe-tâbe aleyhi innehû huve’t-tevvâbu’r-rahîm”2 

Ammâ ulemâdan ba‘zı bunda ihtilâf etmişler Abdullâh ibni 

Abbâs

1 Korku

2 “Âdem, Rabb’inden bazı kelimeler işitti ve bunun üzerine tevbe eyledi. 
Tevbeleri fazlasıyla kabul eden ve çok merhamet sahibi ancak o yüce 
Allâh’tır.” (Bakara 37)
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]5b[

radiyallâhu anhumâ rivâyet kılar kim “kaçan kim Âdem 

aleyhi’s-selâm hitâb edip:

-Yâ Rabbe’l-‘izzet sen beni kudret elinle yaratmadın mı 

ve benim toprağımı kudretinle rûhundan nefh1 etmedin mi 

ve gene “sebekat rahmetî alâ gadabî”2 buyurmadın mı?

deyince, Rabbü’l-‘ulâ 

-Ne‘am3 dedi.

Hakk’a eyitti:

-Yâ Rabbî, beni niçin cennetten çıkardın? 

Hak Te‘âlâ eyitti: 

-Kendi nefsin ve isyânın şomluğu4 sebeb oldu, dedi.

Pes Âdem eyitti: 

-Yâ Rabbî eğer ettiklerime 

1 Üflemek

2 “Rahmetim gazabımı aştı.” (Hadis-i Kudsi)

3 Evet

4 Uğursuzluk
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tevbe edip min-ba‘d amel-i sâlih1 işlesem beni cennete geri 
koyarsın? 

Hak Te‘âlâ:

-Ne‘am yâ Âdem, dedi.

Ammâ Abdullâh bin Ömer radiyallâhu anh rivâyetinde 
eyitti: 

-Yâ Rabbî ben bu mihnetleri kendi nefsimden bilirim ve 
hem senin takdîrinden, diyince, Rabbü’l-‘izzet celle celâluhu 
buyurdu ki:

-Yâ Âdem, bu işleri ben seni yaratmazdan mukaddem2 
takdîr etmiştim.

deyince,

 “Andan eyitdi: Yâ Rab! Niteki bu işleri bana kıldın geri 
ben kulunu lutfunla yarlıga. 

Hak Te‘âlâ dahî eyitti:”3 

- Yâ Âdem ben seni yarlıgadım4 dedi. Ammâ benim ha-
remim vardır, var onu tavâf eyle, dedi.

1 Bundan sonra iyi işler işlesem

2 Önce

3 Tırnak içerisindeki kısım istinsah hatasından dolayı baskıya esas nüshada 
yer almayıp Kemankeş 491'in 34b-35a varaklarından alınmıştır.

4 Bağışladım

]6a[
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]6b[

Nitekim arşımı gökte melekler tavâf ederler ve onda nice 

merâtib1 kat‘ ederler ondan sonra tevbeni kabûl edem ve 

hâcetini yerine getirem buyurdu ve defter-i a‘mâlinde2 nice 

hasenât3 yazam.

Ammâ bir haberde dahî ol harem Beytü’l-Ma‘mûr’dur 

derler kim cennetin bir tane kerpiçinden yaratılmıştır, 

yâkûttandır derler ve hem Ka‘be-i Müşerrefe’nin kadrince-

dir ve hâliyâ4 bünyâd5 olunan Ka‘be onun yerindedir, Âdem 

aleyhi’s-selâm ın tavâfından sonra onu meleklere 

1 Mertebeler, dereceler       

2 Amel defteri

3 Güzellikler, iyilikler

4 Şu an

5 İnşa etmek
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]7a[

emr olundu, dördüncü kat göğe çıkardılar. Nûh’un tûfanın-

dan beri gökte kaldı sonra Hazret-i Halîlullâh’a emr olundu 

kim Ka‘be’yi yapa tâ onun altında vâki‘ olmuştur, derler ve 

ol Ma‘mûr’un iki kapusı vardır; biri şarkî ve biri garbî, çünkü 

Âdem aleyhi’s-selâm evvelki kelâm üzere Beytü’l-Ma‘mûr’u 

tavâfa müteveccih1 oldu. Hak Te‘âlâ ona bir melek gönderdi 

tâ Âdem’e kılavuz ola, Havvâ dahî Cidde’den ona dahî gel-

mişti Âdem’i görüp 

1 Yöneldi, gitti
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56 METİN - Fütüvvet-nâme-i Kebîr

]7b[

yakın geldi, Âdem hemen kaçtı bir dağa çıktı, onda biri 

biriyle buluşup görüştüler Âdem, Havvâ’nın ardınca dağa 

çıktı. Havvâ âvâzından1 bilip geldi, ol güne onun için “Ara-

fe” dediler ve dağın nâmı “Arafât” kaldı. Pes ondan Âdem ve 

Havvâ aşağı indiler Minâ’ya geldiler Cebrâ’îl aleyhi’s-selâm 

gelip eyitti ki:

-Yâ Âdem, ne dilersin? 

Hazret-i Âdem eyitti:

-Etemennâ minallâhi’t-tevbete ve’l-mağfirete2 dedi. İmdi 

ol 

1 Ses

2 “Allâh’tan tevbemi kabul etmesini ve beni bağışlamasını umuyorum.”



 فتوت نامٔه  کبير    57

]7ب[



58 METİN - Fütüvvet-nâme-i Kebîr

]8a[

makâma “Minâ” demeye sebeb bu oldu, derler. Ol mahalde 

Cebrâ’îl urûc1 edip Hakk’ın emriyle cennetten bir ustura ve 

bir taş ve bir mıkrâz2 getirip Âdem’i tırâş etti ve bıyığın kırktı 

tâ ol günden bu güne anda tırâş olmak sünnet kaldı. Ondan 

sonra Cebrâ’îl Âdem’e bu tercümânı öğretti:

“Subhâneke lâ ilâhe illâ ente amiltu sû’en ve zalemtu 

nefsî fe-tub aleyye inneke ente’t-tevvâbu’r-rahîm”3

Muhammed bin Ka‘b el-Kurtubî

1 Yükselmek, göğe çıkmak

2 Makas

3 “Her türlü noksan sıfatlardan uzak ve kemâl sıfatlarla muttasıf olan Al-
lâh’ım, senden başka ilah yoktur. Ben günah işledim ve kendime zulmet-
tim, benim tevbemi kabul et, şüphesiz sen çok bağışlayan ve tevbeleri 
çok kabul edensin.” 
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60 METİN - Fütüvvet-nâme-i Kebîr

]8b[

böyle nakl eyledi ammâ Sa‘îd bin Cübeyr ve Hasan ve Mü-

câhid ve İkrime rivâyetlerinde “Rabbenâ zalemnâ enfu-

senâ ve in lem tağfir lenâ ve terhamnâ le-nekûnenne mi-

ne’l-hâsirîn”1 dedi, derler. Çün Hak Sübhânehû ve Te‘âlâ 

Âdem’in  tevbesin kabûl etti Cebrâ’îl ve Mîkâ’îl ve İsrâfîl ve 

Azrâ’îl yetmiş bin firişte2 birle3 geldiler. Âdem’in tevbesin 

kabûl olduğunu muştulayıp4 hüccetini5 getirdiler ve Âdem’i 

bir makâma alıp gittiler 

1 “Ey Rabb’imiz! Biz kendi nefsimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve 
bize merhamet etmezsen bizler kaybedenlerden oluruz.” (Araf Suresi 23) 

2 Melek

3 Beraber

4 Müjdelemek

5 Delil
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62 METİN - Fütüvvet-nâme-i Kebîr

]9a[

kim şimdi ona “Vâdî-i Nu‘mân” derler. Havvâ Mekke’de 

kaldı, Cebrâ’îl aleyhi’s-selâm  Âdem’in başına tâc-ı izzet ge-

yürdi1, nitekim Kur’ân’da buyurur:

 “Summe’ctebâhu Rabbuhû fe-tâbe aleyhi”2 ve bu 

kelâm-ı müşgîn-hitâmın demdemesi3 âlem-i mülk ve me-

lekûtta4 çalındı ve “istafâ”5 hil‘atını6 giydirdi, hâlâ ona “Hır-

ka-i Fütüvvet” derler nitekim buyurur:

 “İnnallâhe’stafâ Âdeme ve Nûhan ve âle İbrahîme ve 

âle ‘İmrâne ale’l-âlemîn”7 diye bildirdi âlem-i 

1 Giydirdi

2 “Sonra onu rabbi seçkinlerden kıldı ve tevbesini kabul etti.” (Tâhâ Suresi 122)

3 Şöhret, Ün

4 Melekler Alemi

5 Seçilmiş

6 Hırka, Giysi

7 “Şüphesiz Allâh, Âdem’i, Nûh’u, İbrâhîm’in ve İmrân’ın ailesini alemlere 
üstün kılmıştır.” (Âl-i İmrân Suresi 33)
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]9b[

ceberûtta1 ve âlem-i lâhûtta2 münâdî3 kılındı, pes Âdem 

aleyhi’s-selâm  ferahtan ol zamanda üç kerre “Allâhu Ekber” 

dedi, onun için ehl-i fütüvvet ona “Tekbîr-i Rızâ”4 dediler. 

Hak Sübhânehû ve Te‘âlâ Âdem’den râzı oldu pes Âdem nebî 

aleyhi’s-selâm  Cebrâ’îl’in ta‘lîmi ile Mîkâ’îl’i âhiret atası ve 

İsrâfîl’i karındaşı edindi ve Hak’tan emr olundu Âdem’e: 

-Yâ Âdem, Sen dahî zürriyyetine ahd ver kim onlar dahî 

beni bir bileler ve bana 

1 Allâh’ın ilahi kudretindeki âlem, mutlak kudret alemi.

2 Kutsal varlık âlemi.

3 Birisi tarafından duyuruldu.

4 Rıza tekbiri
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]10a[

ibâdet kılıp emrimi yerine getireler ve emrime muhâlefet 

kılmayalar.

Âdem eyitti: 

-Yâ Rabbî, benim zürriyyetim kandedir?1

Rabbü’l-izzet buyurdu ki:

-Zahrındadır.2

Ondan kudretle arkasın sığadı, onun için Âdem’in sul-

bünden3 her nebî kim geldi, Âdem’in kalbinin toprağı bir 

zerresidir böyle ta‘biye4 olunmuştu. Pes ol zerreleri âlem-i 

ervâhta mukâbil5 sufûfda6  turgurdular7 ve her zerre kendi 

rûhuna

1 Nerededir?

2 Bel

3 Soy

4 İnanmak

5 Karşı

6 Sıra

7 Durdurdular
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]10b[

ta‘lîk1 edip onun iltifâtıyla2 kesb-i kâbiliyyet3 eyledi “eles-

tu bi-Rabbikum”4 hitâbına isti‘dâd-ı cevâb5 hâsıl eyledi. 

Nitekim Kelâm-ı Mecîd’inde buyurur:

 “Ve iz ehaze Rabbuke min benî Âdeme min zuhûri-

him zurriyyetehum ve eşhedehum ‘alâ enfusihim elestu 

bi-Rabbikum kâlû belâ şehidnâ en tekûlû yevme’l-kıyâ-

meti innâ kunnâ an hâzâ ğâfilîn.”6

Su’ile İbni Abbâs radiyallâhu anhumâ ‘an

1 Almak

2 Alınmak, gelmek

3 Kabiliyet kazanmak

4 Ben sizin Rabb’iniz değil miyim?

5 Cevap verme kabiliyeti

6 “Hem Rabb’in Âdemoğullarının bellerinden zürriyetlerini alıp onları 
nefislerine karşı şahit tutarak: “Rabb’iniz değil miyim?” diye şahit göster-
diği zaman “Evet Rabb’imizsin, şahidiz !” dediler. Kıyamet günü “Bizim 
bundan haberimiz yoktu!” demeyesiniz” (Araf Suresi 172)
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]11a[

tefsîri hâzihi’l-âyeti kâle:

“Semi‘tu Rasûlallâhi sallallâhu aleyhi ve sellem yekûlu 

“innallâhe subhânehû ve Te‘âlâ mesaha zahra Âdeme aley-

hi’s-selâm ve ahrece minhu kulle nesemetin huve hâlıkuhâ 

ilâ yevmi’l-kıyâmeti summe ehaze aleyhim kabîlen ve kâle 

elestu bi-Rabbikum kâlû belâ1”

Yani Abdullâh bin Abbâs’tan sordular, rivâyet kılıp der 

ki:

-Ben Rasûl Hazretinden işittim. Buyurdu kim, Hak 

Sübhânehü ve Te‘âlâ Âdem’in arkasını kudreti eliyle sığadı,

1 İbn-i Abbâs’a bu ayetin tefsiri hakkında soruldu, dedi ki; Resûlullah’ın 
“Allâh Teâlâ Âdem’in sırtını sıvazladı sonra kıyamete kadar yaratacak-
larını ondan çıkartdı; O, kıyamete kadar tek yaratıcıdır. Sonra onlara: 
‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ dedi. Onlar da ‘evet’ dediler” dediğini 
duydum.
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]11b[

cemî‘ zürriyyetin çıkardı, onlardan sordu kim:

-Ben sizin perverdigârınız1 değil miyim? 

Cemî‘an:

-Belâ 2 dediler.

Pes Hak Sübhânehû ve Te‘âlâ Cebrâ’îl’e buyurdu kim:

-Âdem’in ve zürriyâtının ahd edip Hakk’ın fermânına 

tâbi‘ olup Şeytân’a mutâva‘at3 kılmayalar ve Hak Te‘âlâ’ya 

ibâdet eyleyeler nitekim Kelâm-ı Mecîd’inde buyurur:

-Elem a‘hed ileykum yâ benî Âdeme en lâ ta‘bu-

du’ş-Şeytâne innehû lekum ‘aduvvun mubîn ve eni‘

1 Rızıklandırıcınız, Rabb’iniz

2 Evet

3 İtaat etmek
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]12a[

budûnî hâzâ sırâtun mustakîm.”1 Pes Cebrâ’îl ol ahd-nâ-

meyi yazdı dahî Mîkâ’îl ve İsrâfîl ve Sarsâ’îl ve Mehtâ’îl ve 

dahî ol mahalde hazır olan firişiteleri2 tanık yazdı ve ol nâ-

meyi Allâh Te‘âlâ’nın emriyle ol zamanda Hacerü’l-Esved3 

ak yâkûttân idi ol vakit Âdem ile cennetten bile çıkmıştı. 

Ol taş Hak Te‘âlâ’nın fermânıyla ağzın açtı. Cebrâ’îl aley-

hi’s-selâm ol ahd-nâmeyi onun içine koydu, Hakk’ın em-

riyle geri yumdu.

1 “Ey Âdemoğulları! Şeytan’a tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve 
bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi?” (Yâsîn 
Sûresi 60-61)

2 Melek

3 Kâbe’de bulunan meşhur siyah taş.



 فتوت نامٔه  کبير    75

]12أ[



76 METİN - Fütüvvet-nâme-i Kebîr

]12b[

Tâ kıyâmete dek Hacerü’l-Esved içinde emânettir, ol 

vakit kim kıyâmet günü ola, ahd-nâmeyi Hacerül-Esved’den 

çıkarıp Âdem oğlanlarına okuyuverseler gerektir. Her kim 

ahde vefâ kıldıysa cennete koyalar ve hilâf1 edeni cehenne-

me koyalar ve dahî Hacerü’l-Esved yevm-i kıyâmette hacc 

edenlere şâhid ola kim “fülân târîhte bu kişi gelip bana yü-

zün sürmüştü” diye, ondan Âdem’in beline Cebrâ’îl aley-

hi’s-selâm cennetten bir kuşak 

1 Ters, aykırı
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]13a[

getirdi, penbeden1 ve rivâyet-i âharda2 yünden idi, demişler. 

Ondan Âdem’e eyitti:

-Yâ Âdem, bu kuşağa Şedd-i Vefâ3 derler, bunu senin 

beline kuşatırım tâ ki Hakk’ın ahdine vefâ kılasın ve Şey-

tân-ı racîme4 uymayasın ve hemîşe5 onunla cihâd edesin ve 

dünyâya muhabbet etmeyesin ve Hak Te‘âlâ Hazretinin kazâ 

ve kaderine sabr edesin Hakk’ın rızasın gözetesin, deyip 

1 Pamuk

2 Başka bir rivayette (haberde)

3 Vefa (bağlılık) kuşağı

4 Kovulmuş Şeytan

5 Aynı zamanda, hem de
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]13b[

ondan bismillâh deyip belin kuşattı ve dahî Cennet rey-

hânlarından bir sarık getirdi, Âdem’in saçını ona bağladı ve 

tekbîr edip ve bir çûb, onu Âdem’in ellerine verdi ve eyitti:

-Her kancaruya1 gitsen bu tuğ seninle bile olsun kim 

Hakk’ın bunda çok sırrın müşâhede edersin, dedi. Ve hilâfet 

seccâdesine geçirdi ve dahî Cennet ırmaklarından bir mik-

dâr süt ve bal getirdi, helvâ gibi kılıp bir turfesin2

1 Nereye

2 Parça, kısım
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]14a[

Âdem’in eline verdi ol dahî Hacerü’l-Esved’in üzerine 

kodu ondan bir lokma sundu. Âdem’in bir hissesi kendine 

nasîb oldu, yedi ve bir mikdârın hisse-i gâib alıkodu, ondan 

Cebrâ’îl aleyhi’s-selâm ve cümle gelen melekler vedâlaşıp 

gâib oldular. Âdem aleyhi’s-selâm Mekke’ye gelip, Havvâ’yı 

bulup bir hissesin helvânın ona yedirdi. Ondan vedâ tavâ-

fın kılıp durup Hindistân’a gittiler, mâdâm1 kayd-ı hayâtta 

oldukça her sene 

1 Oldukça, ….dıkça
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gelip hacc ederdi ve giderdi menâsik-i hacc1 ondan kalmıştır 

ve onun için cümle ashâb-ı tarîk ona sâlik2 oldular.

İmdi geldik biz kendi hikâyemize, evvel şart budur kim 

mürîdi tırâş ederler ve tırâşı yoğ ise bıyıkların kasr3 eyle-

yeler ve ondan tevbe vereler ve ahdullâh âyâtını okutalar, 

tâc, hırka giydireler ve yol atası ve yol karındaşı tutalar ve 

ba‘dehû4 kuşak kuşatalar ve tuğ ve alem verip sonra seccâ-

deye geçireler.

1 Hac vazifeleri, ibadetleri

2 Yolcu, aynı yol üzerinde olan

3 Kısaltmak

4 Ondan sonra
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Ondan aşçılar dahî helvâyı pişirip yol üzere meydâna 

getirip ba‘dehû muhabbet ile birbirine lokma sunalar ve 

bir şehirden bir şehre helvâ göndereler ve bunların cümlesi 

Âdem nebî ile Cebrâ’îl’den kalmıştır ve ehl-i tarîk olanların 

senedi budur kim zikr olundu. Çün Âdem peygamber aley-

hi’s-selâm evvel kerede hacc-ı şerîfe gitti Hindistân’da oğlu 

ve kızı çoğaldı. Şît aleyhi’s-selâm hadd-i bülûğuna1 erişti. 

Allâh Tebâreke ve Te‘âlâ emr eyledi kim

1 Ergenlik çağı
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Âdem fütüvveti ona yetiştire ol dahî kardaşlarını terbi-

ye edip, tarîk-i Hakk’a vesile ola. Âdem nebî aleyhi’s-selâm 

Allâh Te‘âlâ’nın buyurduğu üzere ona fütüvvet gösterdi, on-

dan oğuldan oğula tâ Nûh’a gelince ehl-i fütüvvet ona “pîr-i 

tekbîr” derler, nitekim çehâr1 tekbîrin birisi dahî budur kim 

şöyle rivâyet kılınır ki Nûh nebî aleyhi’s-selâm halkı dört yüz 

yıl da‘vet etti hemân kırk kişi 

1 Dört
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erden ve kırk kişi avretten güçle îmâna getirdi ve nefsi için 

de Hak Te‘âlâ’ya münâcât edip:

-Rabbi lâ tezer ‘ale’l-ardı mine’l-kâfirîn deyyârâ”1 

dedi. Yani eyitti kim:

-Benim Perverdigârım, bu kâfirlerden yeryüzünden kim-

se koma, dedi.

Ol hâlde Cebrâ’îl aleyhi’s-selâm gelip, tûfân haberin ge-

tirdi. Nûh dahî tekbîr getirdi, buna “Tekbîr-i Fenâ” dediler 

ve Nûh’a cennetten üzüm ve incir getirdi birbirine karıştırdı 

helvâ gibi oldu. Onu 

1 “Yâ Rabb’i, yeryüzünde kâfirlerden tek bir kişi bırakma.” (Nûh Suresi 26)
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Nûh’a verdi. Nûh ondan hem yedi hem mü’minlere kıs-

met eyledi, ba‘dehû Hak Te‘âlâ’ya hamd etti, Nûh dahî sonra 

fütüvvetini oğlu Sâm’a tapşurdu.1 Ol dahî oğuldan oğula tâ 

İbrâhîm Halîl’e değdi rahmetullâhi aleyhim ecma‘în2.

FASIL

İmdi, bu tarîk üzere İbrâhîm Halîlü’r-rahmân aley-

hi’s-selâm fütüvveti dahî gene Cebrâ’îl’den kendine değmiş3 

oldu pes kaçan kim Halîlullâh aleyhi’s-selâm Ka‘be-i Müşer-

refe’yi yapmak fermân olundu.

1 Verdi

2 Allâh’ın rahmeti hepsinin üzerine olsun.

3 Ulaşmış
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Cebrâ’îl ve Mîkâ’îl aleyhi’s-selâm ve İsrâfîl aleyhi’s-selâm 

nice firişteler birle gelip Cebrâ’îl’le Mikâ’îl’i yol atası ve 

İsrâfîl’i yol karındaşı tutundu. Cebrâ’îl aleyhi’s-selâm 

İbrâhîm’in belin bağladı ve cennetten bir tabak helvâ getir-

di ve Ka‘be’nin yerini gösterdi. Ondan gâib oldu1 ve ehl-i 

fütüvvet İbrâhîm Halîl’e “pîr-i tekbîr” dediklerine sebeb 

budur ki kaçan kim ona İsmâ‘îl’i kurbân eyle, diye emr 

olunmuştu. Kaçan kim boğazına 

1 Kayboldu
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bıçağı çaldı kesmedi. İbrâhîm hayrette iken Cebrâ’îl gelip 

cennetten bir koç getirdi, havadan Cebrâ’îl gelirken Haz-

ret-i İbrâhîm’i bıçak kesmediğine ol dahî hayrân olup gök-

ten “Allâhu Ekber” dedi. İbrâhîm dahî Cebrâ’îl’i Cenâb-ı 

Hak’tan fedâ1 ile gelirken görüp ol dahî “Lâ ilâhe illallâhu 

vallâhu ekber” dedi. İsmâ‘îl’in gözünü çözüp ve onun yerine 

koçu boğazladığını göricek ol dahî “Allâhu ekber ve lillâ-

hi’l-hamd” dedi onun için ehl-i fütüvvet buna

1 Kurbanlık koç
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“Tekbir-i Safâ” derler ve Hazret-i İbrâhîm’e Hak Te‘âlâ 

oğlunu atâ1 kıldı ve gamın2 sürûra3 mübeddel4 eyledi. İmdi 

bu denli ihsân halkın emrine kâil5 olup, musîbete rızâ verdi-

ğinden ötürü bu denli lutfa ve ihsâna müstehak oldu, ondan 

Cebrâ’îl aleyhi’s-selâm bu mahalde İsmâ‘îl’in belin bağladı, 

fütüvvet sâhibi olup ondan oğlu Kayder’e erişti ta Habîb-i 

Hudâ ve Rasûl-i Müctebâ Muhammed Mustafâ sallallâhu 

aleyhi ve sellem devrine erişince, imdi silsilesi kim Hazret-i 

1 Bağış

2 Üzüntü

3 Sevince

4 Değiştirmek

5 Kabul etmek, razı olmak
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İbrâhîm Halîl’e çıkar, onların zikr-i hâlleri ve delîlleri 

budur ki ta‘bîr olundu.

FASIL

Pes imdi bil ey tâlib-i erkân-ı fütüvvet -hedâkallâhu ilâ 

tarîki’s-sâlikîn1- Hazret-i Server-i Kâ’inât ve Mefhar-ı Mev-

cûdât Muhammed Mustafâ sallallâhu aleyhi ve sellem’e 

Cebrâ’îl Mi‘râc gecesinde kuşatmıştı, ammâ kangı2 ayda ve 

ne târîhte vâki‘ olduğunda kimesne tahkîk-i temâm3 eyle-

memiştir ve ihtilâf çoktur, ammâ Şeyh Ebû Hüseyn Ahmed 

Râzî Muhtasar’ında Sîret-i Nebî’de getirmiştir.

1 Allâh seni doğru yola girenlerin yoluna erdirsin.

2 Hangi

3 Tam olarak
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Çün Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem ömründen 

elli bir yıl dokuz ay geçmişti ol Zilhicce’nin yirmi yedinci 

gecesinde pençşenbe1 gecesi Rasûl Hazretinin teşnî‘inden2 

ve incittiklerinden melûl olup Hazret-i Alî’nin kız karın-

daşı Ümmühânî evine gelmişti. Hak Sübhânehû ve Te‘âlâ 

Cebrâ’îl’e hitâb kıldı kim:

-Yâ Cebrâ’îl, Cennetü’l-Firdevs’te bir köşk yaratmışam 

beyâz incüdendir ve kapusı yeşil zebercedden ve onun içinde 

bir sandık 

1 Perşembe

2 İftira etmek
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vardır. Kırmızı yâkûttan ve onun içinde bir tâc ve bir hul-

le1 ve bir kuşak vardır onları al ve şol Burâk’ı kim halîlim 

İbrâhîm’e iletmiş idin onu dahî alıp Mîkâ’îl ve dahî İsrâfîl 

ve Azrâ’îl ve Şemhâ’îl ve Kemyâ’îl ve Sarsâ’îl ve cemî‘inizin 

fermânında olan melekleri bile al habîbime ilet, ol tâcı giydir 

ve kemeri kuşat ve hulleyi eynine2 ver ve bir ata bindir ve 

benim selâmımı degür3 bu gece onu izzet ile 

1 Cennet elbisesi

2 Omuz

3 İlet, götür
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cümleniz Mi‘râca getirin sen rikâbdâr1 ve Mîkâ’îl gâşiyedâr2 

ve gayri meleklerim önünce yürüsünler” buyurdu. “Zîrâ 

kefere elinde bu gece gâyet melûldür gelsin onu göreyin ve 

âlem-i melekût ve âlem-i ceberûtta her ne var ise seyr eylesin 

ve didârımı3 bî-perde4 görüp her ne hâceti var ise benden 

dilesin cemî‘ dileği katımda makbûldür, dedi.

Cebrâ’îl aleyhi’s-selâm fermân üzere gelip Rasûlullâh 

1 Atın üzengisini tutan, mihmandâr

2 Seyis, at uşağı

3 Yüz

4 Perdesiz
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sallallâhu aleyhi ve sellemi Ka‘be-i Müşerrefe hareminde 

da‘vet kıldı, Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem ol mahalde 

Ümmühânî evinden çıkıp Harem-i Şerîf ’e ibâdete gelmişti, 

Zemzem Kuyusuyla Makâm-ı İbrâhîm’de dururdu, gelip bu 

cümle:

-Es-selâmu aleyke yâ şefî‘a’l-muznibîn ve yâ rahmeten 

li’l-âlemîn1 dediler.

Hazret-i Rasûl dahî:

-Aleykümü’s-selâm ve rahmetullâhi ve berekâtuhu, dedi.

Ondan Cebrâ’îl aleyhi’s-selâm  eyitti:

-Yâ Muhammed, Allâh Tebâreke ve Te‘âlâ sana selâm 

kılar 

1 “Ey günahkârların şefaatçisi ve âlemlere rahmet olarak gelen! Selam senin 
üzerine olsun.”
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ve bu gece sana ol denli i‘zâz1 ve ikrâm olsa gerekdir ki had 

ve hasreti2 Hak’tan gayri kimse bilmeye ve seni mi‘râcına 

da‘vet kıldı, makâmın “Kâbe Kavseyn”3 olacaktır. Bu gece 

Hakk’ın izzetinde habîb ve kelâmın dertli ümmete tabîb, 

mekânın la-mekân ve muhâtabın Allâh olsa gerekdir” deyin-

ce, Rasûl Hazreti buna şükrâne iki rek‘at namâz kılıp kaçan 

selâm verdi Cebrâ’îl aleyhi’s-selâm  

1 Yücelik

2 Sınır

3 İki Yay. (Peygamberin Mirac'ta Allâh’a iki yay boyu yaklaşması)
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hulleyi giyürdi1 ve tâcı mübârek başına kodu ve kemeri ku-

şatıp ondan Burâk’ı önüne çekti. Rasûl sallallâhu aleyhi ve 

sellem “Bismillâhirrahmânirrahîm” deyip Burâk’a bindi, 

kaçan kim Beytü’l-Mukaddes’e geldi Burâk durdu, Cebrâ’îl 

haber verdi kim:

-Yâ Muhammed, buna Mescid-i Aksâ derler, Hakk’ın 

mübârek makâmlarından bir yerdir ve cemî‘-i enbiyâ kim 

senden önden gelmişler idi, secdegâhları bu idi.

Hazret-i Rasûl inip 

1 Giydirdi
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içeriye girdi. Onda gördü kim iki saf nûrânî kişiler selâ-

ma durmuşlar, selâm verdi “aleyk”1 aldılar ondan dönüp 

Cebrâ’îl’den suâl buyurdu kim:

-Bunlar kimlerdir? 

Cebrâ’îl aleyhi’s-selâm eyitti:

-Yâ Muhammed, ervâh-ı enbiyâdır aleyhi’s-selâm tâ bu 

devre gelince Hak Te‘âlâ’dan taleb kıldılar kim senin ümme-

tinden olalar onun için bu gece senin yüzün suyuna cümle-

sin diri kıldı tâ kim mübârek cemâlin göreler ve sana tâbi‘ 

olup

1 Aleykum, selamın kısaltılmışı olsa gerektir.
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iki rek‘at namâz kılalar, emrullâh budur kim sen bunlara 

imâm olasın, ondan Rasûl sallallâhu aleyhi ve sellem imâm 

oldu cemî‘ ervâh-ı enbiyâ ve cümle melekler iktidâ1 kıldılar 

iki rek‘at namâzı kılıp du‘â diledi cemî‘an “âmin” dediler çün 

du‘âdan fâriğ2 oldu cümle ervâh Rasûl Hazretine vedâ‘ kılıp 

gâib oldular, pes Cebrâ’îl aleyhi’s-selâm eyitdi:

 -Yâ Muhammed, Sahratullâh’ın3 kapısının üstüne çık.”

Ol dahî çıktı gördü ki sofra yayılmış. İçinde 

1 Uymak

2 Ayrıldı

3 Beytu’l-Mukaddes, peygamberin miraçta semaya çıktığı yer. İsrailoğlu 
peygamberlerinin ibadet ettiği meşhur kaya.
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üç kadeh durur, birinde süt ve birinde bal ve birinde şerâben 

tahûr1 var.  Cebrâ’îl aleyhi’s-selâm eyitti:

-Yâ Muhammed, her kangısından dilersen nûş2 kıl 

Hazret-i Rasûl sallallâhu aleyhi ve sellem süt kadehin alıp 

nısfın3 içti ve nısfın kodu ondan Cebrâ’îl aleyhi’s-selâm zihî4 

lutf-ı ezelî kim Hak Sübhânehû ve Te‘âlâ sana müyesser5 

etmiştir ve eyitti:

-Yâ Muhammed, eğer balı kabûl edeydin dükeli6 üm-

metin dünyâ sevici olalardı dedi ahireti unuturlardı ve eğer 

şarâbı kabûl edeydin 

1 Temiz içecek

2 İç

3 Yarısı

4 Ne güzel ki

5 Kolaylaştırmak, nasip etmek

6 Bütün
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hep harâm sevici olalardı çün kim sütün dahî yarısın tamâm 

içip yarısın kodun Hak Te‘âlâ senin ümmetin yarısın bağış-

laya.

Rasûl hemân diledi kim el uzatıp yarısın dahî içe, 

Cebrâ’îl eyitti:

-Yâ Nebiyyallâh, şimden girü olmaz, Allâh Te‘âlâ’nın hik-

meti böyle idi kim ettin.

Ondan Rasûl Hazretine bir melâl1 geldi. Pes ona dönüp 

Cebrâ’îl eyitti:

 -Yâ Muhammed, Hak Sübhânehû ve Te‘âlâ sana selâm 

ider ve der ki:

 -Habîbim, ümmeti içün 

1   Üzüntü
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gam yemesin eğer kim onların yarısın onun şefâ‘atiyle cen-

nete koyarsam nısfın dahî benim şefâ‘atim içün ve fazl u 

keremimden koyam, dedi. Onun ümmeti içün gam çekdi-

ğine rızâm yoktur onun oldularsa benim dahî kullarımdır ve 

hem erhamu’r-rahimîn1 padişâhım ve keremim dahî ‘âmdır.2

Pes Hazret-i Rasûl bu sözü işitip şâd oldu, ondan üç kere 

“Allâhu Ekber” dedi, onun için “Tekbîr-i Vefâ” derler, zîrâ 

Rasûl ahd etmişti habîbi ümmete şefâ‘at eyleye

1 Merhamet edenlerin en merhametlisi

2 Herkesi kuşatır.
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çün kim bu nidâ ona erişicek yine tâmâm ahdine vefâ etmiş 

oldu ehl-i tarîkat Hazret-i Risâlet-penâh’a1 “Pîr-i Şedd” ve 

“Pîr-i Tekbîr” dediklerine sebeb budur, vallâhu a‘lem.2

KİTÂB-I ŞEDD-İ EMÎRÜ’L-MÜ’MİNÎN ALÎ İBNİ 
EBÎ TÂLİB

Bilgil ey tâlib-i erkân-ı tarîkat -hedâkallâhu ilâ tarî-

ki’r-reşâd3- ulemâ ve fukarâ katında rivâyât-ı sahîh birle sâbit 

olmuştur kim pes hicret-i Nebî aleyhi’s-selâmın onuncu 

yılında Zilka‘de’nin 

1 Peygamber Muhammed Mustafâ

2 En iyisini (yine de) Allâh bilir.

3 “Allâh seni olgunluk yoluna eriştirsin.”
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yirmi beşinci günü server-i enbiyâ1ve mihter-i evliyâ2 Mu-

hammed Mustafâ şol Medîne-i Münevvere’den ihrâm edip 

azîmet3 bağlayıp, Ka‘be-i Müşerrefe’ye varıp hacc etti, ol 

hacca “Haccü’l-vedâ‘” derler yanî âhir4 haccı idi. Çün kim 

dönüp Medîne‘ye geldi bir makâma erişti kim ona “Gadîr-i 

Hum” derler, Cebrâ’îl aleyhi’s-selâm bu âyeti getirdi, kâlal-

lâhu Te‘âlâ:

-Yâ eyyuhe’r-rasûlu belliğ mâ unzile ileyke min Rab-

bike ve in lem tef‘al fe mâ bellağat5 risâletehu vallâhu 

ya‘simuke mine’n-nâsi. 6

1 Evliyaların lideri

2 Evliyaların en yücesi

3 Gitmek, gidiş

4 Son

5 Orijinali “bellağte” dir.

6 “Ey Peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yap-
mazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. 
Allâh seni insanlardan korur.” (Mâide Suresi 67)
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pes bu rivâyet erbâb-ı nüzûlde İmâm Ebu’l-Hasan el-Vâhidî 

bi-ref‘ihî ve senedihî ilâ Ebî Sa‘îd el-Hudrî radiyallâhu anhu 

şöyle getirmiştir ki, ol vakit Hazret-i Rasûl buyurdu kim 

deve palanlarından minber şekil bir mahal düzeler üzerine 

Rasûlullâh çıktı ve Alî’yi katına çağırdı sağ tarafında durdu. 

Hazret-i Rasûl aleyhi’s-selâm bir belîğ1 ve mu‘azzam hutbe 

okudu bunu buyurdu kim:

 -Yâ eyyuhe’n-nâs men evlâ minkum bi-enfusikum?2

Pes 

1 Güzel, anlaşılır, akıcı

2 “Ey insanlar! Size nefsinizden daha yakın olan kimdir?” (Hadis-i Şerif )
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ashâb cemî‘an:

-Allâh ve Rasûluhû, dediler.

Ondan Rasûl Hazret-i Alî’nin eline yapıştı ve yukarı kal-

dırıp eyitti:

-Men küntü mevlâhu fe-‘Aliyyun mevlâhu, Allâhumme 

vâli men vâlâhu ve ‘âdî men ‘âdâhu, ve’nsur men nasarahu, 

va’hzul men hazelehû.1 Bunu üç kere okudu ve bu hadîsi 

buyurdu:

 -Et-ta‘zîmu li-emrillâhi ve’ş-şefkatu ‘alâ halkillâh kün 

fî’d-dünyâ bi’l-müsâmahati ve fi’l- âhirati bi’ş-şefâ‘ati.2

Ondan ashâbdan yana dönüp eyitti:

1 “Ben kimin efendisi isem Ali de onun efendisidir. Allâh’ım! Onu seveni 
sev, ona düşmanlık edenin düşmanı ol. Ona yardım edene yardım et, 
onu terk edeni terk et.” (Hadis-i Şerif )

2 “]Din[ Allâh’ın emrine saygı duymak, Allâh’ın yarattıklarına şefkat et-
mektir. Dünyada hoşgörü sahibi, ahirette şefaat sahibi ol.” (Hadis-i Şe-
rif )
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-Ene ve ‘Aliyyun min nûrin vâhidin, ‘Aliyyun minnî ve 

ene minhu, ‘Aliyyun minnî bi-menzileti Hârûna min Mûsâ 

illâ ennehû lâ nebiyye ba‘dî. Allâhumme edri’l-hak ma‘a 

‘Aliyyin haysumâ dâr.1

Pes ondan sonra Hazret-i Alî’nin yüzüne baktı ve eyitti :

-Yâ Alî, li-külli nebiyyin vasiyyun ve vârisun ve ente va-

siyyî ve vârisî ve halîfetî ve kâimi makâmî ‘alâ ummetî ve 

kâdî dînî ve dünyâî evvelunâ ve âhirunâ ene hâtimu’n-ne-

biyyîn ve ente emîrü’l-mü’minîn. Yâ Alî, lâ yuhibbuke illâ 

mü’min takiyyun velâ yu‘âdîke 

1 “Ben ve Ali bir tek nurdanız. Ben Ali’denim, Ali de bendendir. Ali’nin 
bana yakınlığı Harun’un Musa’ya yakınlığı gibidir. Ancak Ali benden 
sonra peygamber olmayacaktır. Allâh’ım! Her nerede olursa olsun Ali’ye 
hakikati göster.” (Hadis-i Şerif ) 
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illâ münâfikun şakiyyun.1

Ba‘dehû ashâbdan yana dönüp eyitti:

-Ey ashâb! Nübüvvet ve risâlet bende hatm2 oldu şimden 

girü imâmet ve velâyet zamânıdır, efdal-i enbiyâ benim ve 

efdal-i evliyâ Alî’dir.

Pes cemî‘ ashâb:

 -Henî’en leke yâ Alî!

Dediler ve Hazret-i Ömer radiyallâhu anh eydür:

 -Behhin behhin leke yâ Alî! Esbahte mevlâî ve mevlâ 

külli mü’minin ve mü’minetin3 dedi.

Ondan Rasûl minberden indi, akabince4Ali de indi. 

Rasûl’ün seccâdesinde 

1 “Ey Ali! Her nebinin bir vârisi vardır. Sen de benim vârisim, halifem, 
din ve dünya işlerimin yürütücüsüsün. Evvelimiz sonumuz sonumuz 
evvelimiz gibidir.  Ben peygamberlerin sonuncusuyum sen de müminle-
rin emirisin. Yâ Ali! Seni ancak takva sahibi mümin sever ve sana ancak 
isyankâr münafık düşmanlık eder.”

2 Bitmek 

3 “Tebrikler tebrikler yâ Ali! Benim ve bütün mümin erkeklerin ve kadın-
ların efendisi oldun.”

4 Arkasından
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Nebî ve Alî ikişer rek‘at namâz kıldılar ondan dört rek‘at 

öğle farzın ve ba‘dehû ikindi farzın kılıverdi namâzdan fâ-

riğ1 olup Hazret-i Rasûl durıcak cemî‘ sahâbe bile kalktılar. 

Rasûl Hazreti mübârek ridâsını omuzundan alıp seccâde 

üstüne elif şeklinde uzattı, akabince bu du‘âyı okudu:

-Allâhumme innî eşheduke ve eşhedu enbiyâ’eke ve 

melâ’iketeke ve hamalete ‘arşike ve sükkâne seb‘i semâvâtike 

1 Ayrılma
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ve ardake ve mâ fîhinne ve mâ fevkahunne ve mâ tahte-

hunne ve mâ beynehunne ve mâ tahte’s-serâ bi-enneke ente 

Allâhu’l-Meliku’l-Kuddûsü’s-Selâmü’l-Mü’minü’l-Mühey-

minü’l-‘Azîzü’l-Cabbâru’l-Mütekebbir Hâlikî ve Râzikî rakî-

bun Rabbî ve Rabbi külli şey’in vahdehû lâ şerike leh tebâ-

rakte ve te‘âleyte ‘ammâ yekûlu’z-zâlimûne ‘uluvven kebîrâ.1

Ba‘dehû ol derrâ‘ayı seccâdenin üzerinden alıp, mübârek 

boynuna bıraktı ondan:

 -Yâ Alî! Ta‘al ileyye2dedi. Alî geldi.

1 “Allâh’ım!  Seni şahit tutuyorum, senin meleklerini ve arşını yüklenenleri 
ve yedi sema ve yerin sakinlerini, orada bulunanları, yerin altındakileri 
ve üstündekileri şahit tutuyorum ki sen azizsin, benim yaratıcım, rızık 
vericimsin ve her şeyin Rabbi’sin, birsin, ortağın yoktur. Sen zalimlerin 
söylediklerinden uzaksın ve eksiksizsin.”

2 Ali bana doğru gel.
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Rasûl’ün karşısında elin bağlayıp durdu, Rasûl Hazreti 

bu âyeti okudu:

-Ellezîne yekûlûne Rabbenâ innenâ âmennâ fağfir 

lenâ zunûbenâ ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ 

ma‘a’l-ebrâr.1 Es-sâbirîne ve’s-sâdikîne ve’l-kânitîne 

ve’l-münâfikîne ve’l-müstağfirîne bi’l-eshâri şehidallâ-

hu ennehû lâ ilâhe illâ huve’l-melâ’iketu ve ulu’l-‘ilm 

kâ’imen bil-kıst. Lâ ilâhe illâ huve’l-‘Azîzü’l-Hakîm. İn-

ne’d-dîne ‘indallâhi’l-İslâm.2 Deyip, derrâ‘ayı

1 Bu ayetin sonu “ve kinâ ‘azabe’n-nâr” olmalıdır. Ali İmran Suresi 193. 
ayet ile karıştırılmıştır.

2 “Rabb’imiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş aza-
bından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden 
boyun büküp divan duranlar, Allâh yolunda harcayanlar ve seherlerde 
(Allâh’tan) bağışlanma dileyenlerdir. Allâh, melekler ve ilim sahipleri, 
ondan başka ilah olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. Ondan başka ilah 
yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz 
Allâh katında din İslamdır.” (Âli İmran Suresi 16-19)
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mübârek eline aldı eyitti:

 -Yâ Alî, bu kuşak ol kuşaktır kim Mi‘râc gecesi karında-

şım Cebrâ’îl benim meyânıma kuşatmış idi. Ben dahî senin 

beline kuşattım, dedi.

 -Elhamdu lillâhillezî halaka Âdeme ey halakahu bi-kud-

retihi ve ce‘alehu halîfeten bi-hikmetihi ve ersele Cebrâ’île 

li-şeddi vastihi ve ba‘de mâ ehaze’l-‘ahde aleyhi ve evsâhu 

bi-emri bi’l-ma‘rûfi ve’n-nehyi ‘ani’l-münkeri ve ekkede 

aleyhi kâle yâ eyyuhe’n-nâsu şuddû evsâtakum fî sebîlillâh 

li’l-cihâdi ve’t-tâ‘ati 



 فتوت نامٔه  کبير    143

]29أ[



144 METİN - Fütüvvet-nâme-i Kebîr

]29b[

ve li-rıdâillâhi ve li-ahkâmi’ş-şerîati ve’t-tarîkati ve li’l-ah-

kâmi’l-ilâhiyyeti va‘lemû enne’s-sırâte ‘ukbe lâ yakta‘uhâ 

ille’l-futyânu sâdıku’l-lisâni va‘lemû rahimekumullâhu en-

ne’l-futuvvete kâ‘idetün şerîfetün ve râbıtatun latîfetün ve 

hiye şi‘ârî ve şi‘ârul-enbiyâ’i ve’l-murselîn ve disâru’l-evliyâi 

ve’l-muttakîne min ba’dî ve ene fetâ ibnu’l fetâ ehu’l-fetâ 

ebu’l-fetâ.1 Kema kâlallâhu Teâlâ yâ eyyuhe’l-lezîne âme-

nu’s-birû ve sâbirû 

1 “Âdem’i kudretiyle yaratan, onu hikmetiyle kendisine halife kılan Allâh’a 
hamd olsun. O, ahdi aldıktan sonra Âdem’e beline kuşak bağlamak için 
ona Cebrâ’ili gönderdi ve ona hakkı emretmesini kötülüğü yasaklamasını 
tavsiye etti. Ahdi onda pekiştirdi ve şöyle dedi; “Ey insanlar! Şeriat ve 
tarikatın ahkâmı ve Allâh yolunda cihat için bellerinize kuşak bağlayın. 
Bilin ki, sıratın üzerinde bir geçit vardır, onu ancak doğru sözlü gençler 
geçebilir. Bilin ki Allâh size rahmet etmiştir. Bilin ki, fütüvvet kutsal bir 
kural ve latif bir bağdır. O, benim ve diğer peygamberlerin sembolü, 
benden sonraki evliya ve muttakilerin örtüsüdür. Ben yiğit oğlu yiğidim, 
ben yiğidin babası ve kardeşiyim.”
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ve râbitû ve’t-tekullâhe le-‘allekum tuflihûn1 dedi.

Ol kuşağı Alî’nin biline kuşattı ondan “Allâhu Ekber” 

dedi bir düğüm (attı).“bismillâh ale’t-tahkîk ve’l-hamdu 

lillâhi ale’t-tevfîk”2 dedi. İkinci düğümde, Cebrâ’îl nâmını 

zikr etti. Üçüncü düğüm kendi ismin yâd eyledi. Evvelki dü-

ğümü taşraya3 döndürdü yani Hak Sübhânehû ve teâlânın 

adını onlara havâle kıldı ve ridânın4 uçlarını sağ ve sol tarafa 

1 Allâh Teâlâ buyurdu ki: “Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düş-
manlarınızı geçin. (Cihat için) hazırlıklı ve uyanık olun ve Allâh’a karşı 
gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.” (Âl-i İmrân Suresi 200).

2 “Gerçekleşmesini sağlayan Allâh’ın adıyla başlarım, başarı kendisinden 
olan Allâh’a hamd olsun.”

3 Dışarı

4 Hırka
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sokup eyitti ki:

-Mektûbun ‘alâ babi’l-cenneti lâ ilâhe illallâhu Muham-

medun Rasûlullâhi1

Onun için ehl-i fütüvvet ona “mühr-i şed” derler. Sevâ-

kıbu’l-Ahbâr’da şöyle nakl olunmuşdur ki, Hazret-i Rasûl 

aleyhi’s-selam iki mübârek elini kuşağına soktu ve bunu 

dedi:

 -Kad etmemtu leke ve ekmeltuke ve ahleftuke ve eceztu 

leke yâ Alî2 dedi. Ehl-i fütüvvet buna “tekmîl” derler ve on-

dan ol şeddün mübârekliği için du‘â kıldı.

1 Cennetin kapısında “Allâh’tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun 
elçisidir” yazılıdır.

2 “Seni kemale erdirdim, seni kendimden sonra vekil ettim, sana icazet 
verdim.”
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Çeküp seccâdeye oturttu, kendi de. Ondan cümle ashâb 

yerlü yerine oturdular. Dönüp Rasûlullâh bu hadisi okudu:

-Eyyuhe’l-mü’minûn! El-yevmu yevmu’l-muvâhât tehâ-

vev fi’l-İslâmi isneyn isneyn li-enne’l-mü’mine kesîrun 

bi-ahîhi1 dedi.

Cümle sahâbe:

-sem‘an ve tâ‘aten2 dediler yâ Resûllallâh. Pes rasûl Ebû 

Bekirle ve Ömer Osmânla ve Alî Abdurrahmânla ve Selmân 

Ebû’d-Derdâ ile ve Ammâr ibni Yâsir, Sa‘d ibn Ubeyde ile ve 

sâ’irleri bu tarîk3 üzre

1 “Ey inananlar! Bu gün İslam’da kardeşlik günüdür, ikişer ikişer kardeş 
olun, çünkü mü’min kardeşiyle çoktur.” 

2 “Duyduk ve itâat ettik”

3 Yol, usül
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biribiriyle kardeş oldular, bir rivâyetde Hazret-i Alî  hiz-

mette bulunmağla ona kimesne mültefit1 olmayıp mübârek 

hâtırı melûl2 olup, gözleri yaşla dolmuş içeri girdi:

 -Yâ Rasûlallâh! Ya ben kiminle kardeş olayın? deyince,

Hazret-i Rasûl mübârek eline yapışıp:

 -Dünyâda ve âhiretde sen benim kardeşim ol dedi,  der-

ler.

El tutmak ondan kalmıştır, vallâhu te‘âlâ a‘lem.3

KİTÂBU’L-FUSÛLİ’L-MÜHİMME FÎ 
MA‘RİFETİ’L-ÎMÂN 

Getürmişlerdir ki çün Hazret-i Rasûl İmâm Alî’ye

1 Bakmak, ilgilenmek

2 Üzülmek

3 En iyisini ve en doğrusunu bilir.
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du‘â kıldı başına ‘amâme giyürdi.1 Ona “zi’s-sehâb”2 derler. 

Tâc üstüne sarılmış iki taylasânı var idi ve buyurdu ki:

 -Yâ Alî! Kaçan Sübhânehû ve teâlâ azze ve celle Bedir 

Huneyn gazâsı gününde gökten bana yardıma melekler gel-

diler idi onların cümlesinin du‘â amâmeleri bu türde idi 

ondan fütüvvet libâsın3 giydirdi ve eyitdi:

-Yâ Alî! Mi‘râc gecesi cennete girdim orta yerinde kızıl 

yâkûttan bir kasr4 gördüm. Cebrâ’îl aleyhi’s-selâm kapusın 

1 Giydirdi

2 Bulut sahibi

3 Elbise

4 Saray
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açtı içeri girdim. İçinde nûrdan bir sandık durur.

 --Bu nedir? dedim.

-Ben de bilmezin1 yâ Rasûlallâh.

Cenâb-ı Hak’dan nidâ geldi kim:

-Aç, habîbim görsün.

-Kapusın açtı. Sana giydirdiğim tâc ve hırka ve şeddi2 

ondan çıkarıp bana giydirmişdi. Ben dahî sana yetiştirdim 

yâ Alî! Sen dahî halîfeni böylece kıl,  dedi.

Ondan hazret durup ol mahalde on yedi rek‘at namâz 

kıldı ba‘dehu3 sahâbeden radiyallâhu ‘anhüm on yedi kişinin 

belin bağladı.  Evvel Selmân-ı 

1 Bilmiyorum

2 Kuşak

3 “Ondan sonra”
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Fârisî kim1 Hazret-i Nebî’nin saâdet-hânesine hizmet 

ederdi ve hem cümleden pîr2 kişi idi. Nitekim Hazret-i 

Rasûl buyurdu ki:

-Selmânu minnî ve ehli beytî3  demişti.

-Edrake ilme’l-evvelîn ve’l-âhirîn ve inne’l-cennete le-teş-

tâku ilâ Selmân4 diye haber verdi.

Ve derler kim Hazret-i Selmân üç yüz altmış yaşında idi 

fevt5 olduğunda, kabri Medîne-i Münevvere’dedir.

İkinci, Ömer ibni Ümeyye belin bağladı Rasûlullâhın 

sâ‘îsi6 idi, hâliyâ Hoca Ömer derler,  kabri Humus’tadır.

1 Ki

2 Yaşlı

3 Selmân benden, ehl-i beytimdendir. (Hadis-i Şerif )

4 O öncekilerin ve sonradan gelenlerin ilmine sahip olmuştur. Cennet, 
Selman’a özlem duymaktadır.

5 Ölmek

6 İşlere koşturan, ayak işlerine bakan
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peyklerin1 silsilesi ona çıkar.

Üçüncü, Bilâl-i Habeşî’nin belin bağladı, müezzinlerin2 

silsilesi ona çıkar. Merkadi3 Şâm-ı Şerîf ’tedir.

Dördüncü, Bureyde bin Eslem’in belin bağladı, Hazret-i 

Risâlet’in sancakdârı idi, sancakdârların silsilesi ona çıkar. 

Kabri Merv’dedir, hicretin altmış yılında şehîd oldu.

Beşinci, Zü’n-nûn-i Mısrî’nin belin bağladı ve icâzet 

verdi kim Mısır sultânı Mukavkıs onu elçi göndermiş idi. 

Rasûl’ü görür4 kaldı.

1 Mektup veya haber getirip götüren kişiler.

2 Ezan okuyan cami görevlisi.

3 Mezar

4 Görür görmez
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Îmân getürdi âlim ve sâlim1 ve şâir ve hakîm-i2 hâdık3 

idi. Tabîblerin silsilesi ona çıkar, kabri Mısır’dadır.

Altıncı, Suheyb-i Rûmî’nin belin bağladı, Hazret-i 

Rasûl’ün meddâhı4 idi, ve imâmın şiirde şâkirdi idi. Rasûl 

onun hakkında nitekim Firdevsü’l-Ahbâr5da buyurur:

 innehu kâl6

-Evvelu men yuskâ mine’l-havdi’l-kevseri Suhey-

bu’r-Rûmî.7

Yani, âhîlerin silsilesi ona çıkar,  kabri Sivas’tadır, yüz on 

yaşında vefât etti.

1 Sağlam iman sahibi

2 Filozof, doktor

3 Becerikli, maharetli, usta

4 Övgücü

5 Şîrûye b. Şehredâr ed-Deylemî’nin (ö.509/1115) kısa metinli hadisleri 
bir araya getirdiği eseri.

6 Peygamber şöyle buyurdu.

7 “Kevser havuzundan ilk içecek kişi Suheyb er-Rûmî’dir.” (Hadis-i Şerif )
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Yedinci, Hasan Basrî’nin belin bağladı. Bazı meşâyih-i 

müfessirînin1 silsilesi ona çıkar. Silsile-i fukahâ2 derler,  yüz 

yetmiş yaşında nakl etti,3 kabri Buhârâ’dadır.

Sekizinci, Kanber’in belin bağladı, seyislerin ve mükârî-

lerin4 ve nakkâşların silsilesi ona çıkar. Haccâc bin Yûsuf onu 

zulm ile şehîd etti, kabri Bağdâd’dadır.

Dokuzuncu, Kumeyl ibni Ziyâd’ın belin bağladı, onlara 

Kumeylî derler, bazı meşâyihin silsilesi 

1 Kur’an tefsiri ile uğraşanların ileri gelenleri

2 Fakihlerin (anlayış sahibi) silsilesi

3 Vefat etti

4 binek hayvanı kiralayan kimse  
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ona çıkar. Ona şehîd mertebesi Haccâc-ı Zâlim’den erişti, 

kabri Kûfe diyârındadır, vallâhu a‘lem.1

Onuncu, Abdullâh ibni Abbâs’ın belin bağladı, 

müfessirlerin silsilesi ona çıkar, kabr-i şerîfi Ka‘be’dedir.

On birinci, Mâlik-i Eşter’in belin bağladı, icâzet verdi, 

Hazret-i Alî’nin ol dahî şâkirdi2 idi, gâyet silâhşör ve bahadır 

idi ser-asker3 olmuş idi, cemî‘4 beylerin ve sâhib-i silâhın 

silsilesi ona çıkar, kabri Kûfe’dedir.

On ikinci, Muhammed ibni Ebî Bekir’in 

1 Yine Allâh bilir. (Allâh en iyisini ve doğrusunu bilir)

2 Öğrenci, talebe

3 Ordu kumandanı

4 Bütün
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belin bağladı gâyet kemân-dâr1 kimesne idi. Yaycıların silsi-

lesi ona çıkar, kabri Mısır’dadır.

On üçüncü, Cömerd Kassâb’ın belin bağladı, kassâbla-

rın2 cümle silsilesi ona çıkar ve ensârların3 nekâbetin4 verdi, 

kabri Bağdâd’tadır.

On dördüncü, Câbir-i Ensârî’nin belin bağladı ve gazâya5 

gitti. Yerine serdâr6 edip gönderdi. Cümle reîs-i kavm7 olan-

ların silsilesi ona çıkar, şehîd olmağla (kabri) nâ-ma‘lûmdur.8

On beşinci, Ebâ Zerr-i 

1 Okçu, yay tutan kişi

2 Kasap

3 Medineli müslümanlar

4 Başkanlık, temsilcilik

5 Savaş

6 Komutan

7 Topluluk başkanı

8 (kabri) belli değildir
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Gufârî1’nin belin bağladı ol dahî Yûsuf-ı Perende’nin be-

lin bağladı ve icâzet verdi pâlândûzların2 silsilesi ona çıkar, 

yüz yetmiş yaşında nakl etti.3

On altıncı, Ebu Derdâ-i Âmirî’nin belin bağladı ve as-

hâb-ı sûfiyâna4 onu ser-halka5 etti ve İbni Abbâs rivâyet kılar 

kim Rasûl Hazreti buyurur kim, kâle Rasûlullâh sallallâhu 

aleyhi ve sellem:

-Evvelu men tusâfihuhu’l-melâiketu min mefâzeti’l-kıyâ-

meti Ebu’d-Derdâi6 cemî‘-i ehl-i riyâzatın

1 Aslı “Ğifâri” şeklindedir.

2 Semerci, at ve eşeklere semer yapan kişi

3 Vefat etti

4 Peygamberin himayesinde olan ve sürekli ilimle uğraşan arkadaşları.

5 Halka başı, ders halkasının başı

6 “Kıyamet günü melekler ilk Ebu’d-Derdâ ile el sıkışacaklar.” (Hadis-i Şe-
rif )
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silsilesi ona çıkar.

On yedinci, Ebû Ubeyde Hârzemî’nin belin bağladı. 

Ensârîlere re’îs dikti cemî‘ reîslerin silsileri ona çıkar. Çün 

emîrü’l-müminîn bunların hizmetin yerine getirdi. Geçip 

seccâdeye oturdu ve dönüp Selman’a eyitti:

 -Yâ Selmân! Sen dahî kalan sahâbenin belin bağla.

Ol dahî kalkıp bunların belin bağladı:

Evvelâ, Ebu’l-Mu‘ciz-i Kürdî

İkinci, Ebu’n-Nasr Abdullâh cemî‘ mekûk1

1 Mekik, dokumacılıkta kullanılan bir âlet.



 فتوت نامٔه  کبير    173

]36ب[



174 METİN - Fütüvvet-nâme-i Kebîr

]37a[

ehlinin silsilesi ona çıkar,  seksen yaşında pîr idi kabri 

Rey’dedir.

Üçüncü, İmrân bin İmrân belin bağladı, ekmekçilerin 

silsilesi ona çıkar.

Dördüncü, Adiyy bin en-Nebbâş’ın belin bağladı, bak-

kalların ve yemişçilerin dahî silsilesi ona çıkar,

 Beşinci, Ebû Amr ve Abdullâh-i Vâsıtî’nin belin bağladı, 

cemî‘ âşbâzların1 silsilesi ona çıkar, kabri Kâşâne’dedir. 

Altıncı, Selmân-i Kûfî’nin belin bağladı ve icâzet verdi.

1 Aşçılar
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Sakâların1 silsilesi ona çıkar, kabri Rey’dedir.

Yedinci, Ubeyd-i Mısrî’nin belin bağladı, dellâlların2 sil-

silesi ona çıkar.

Sekizinci, Muhsin ibni Osmân’ın belin bağladı, ham-

mâmcıların silsilesi ona çıkar.

Dokuzuncu, Mansûr bin Kâsım’ın belin bağladı, 

nâtûrların3 silsilesi ona çıkar.

Onuncu, Zeyd-i Hindî’nin belin bağladı, debbâğların4 

silsilesi ona çıkar.

On birinci, Dâvûd bin Abdurrahmân-ı Berberî’nin 

1 Su taşıyıcı ve dağıtıcı

2 Çığırtkan, satıcı, tellal

3 Bekçi, hizmetçi

4 Derici
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belin bağladı, terzîlerin silsilesi ona çıkar.

On ikincinin, Zâhid Kattân’ın belin bağladı, hallâcların1 

silsilesi ona çıkar.

On üçüncü, Abdullâh-i Vâsıtî’nin belin bağladı, takyeci-

lerin2 silsilesi ona çıkar

On dördüncü, İmrân bin Âmir el-Karrân’ın belin bağla-

dı ve icâzet verdi, kürkçülerin silsilesi ona çıkar.

On beşinci, Ebû Sa‘îd-i Lübnânî’nin belin bağladı ve 

icâzet verdi.

1 Yüncü

2 Takke: Namaz kılarken başa takılan başlık.
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keçecilerin silsilesi ona çıkar.

On altıncı, Ukeyl Nimcik’nin belin bağladı, huffâzın1 

silsilesi ona çıkar.

On yedinci, Mansûr-i Me‘âd’ın belin bağladı, muarrifle-

rin2 silsilesi ona çıkar.

On sekizinci, Kâsım bin Abdullâh belin bağladı, 

kâtiblerin silsilesi ona çıkar.

On dokuzuncu, Abdullâh Yetîm’in belin bağladı ve icâ-

zet verdi, sahhâfların3 silsilesi ona çıkar.

 Yirminci, Hassân bin Sâbit’in belin bağladı ve icâzet 

1 Hafızlar

2 Tıp bigisi olanlar, tabip

3 Kitapçı
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verdi, şâirlerin silsilesi ona çıkar.

Yirmi birinci, Hamza-i Yemenî’nin belin bağladı, hûş-

hvânların1 silsilesi ona çıkar.

Yirmi ikinci, Ebû Zeyd Müslim-i Haddâd’ın belin bağ-

ladı, demircilerin silsilesi ona çıkar. Vallâhu a‘lem.

Yirmi üçüncü, Ebû Habîb Muhyiddin-i Nuhâsî belin 

bağladı, kazancıların silsilesi ona çıkar. Yirmi dördüncü, 

Ebû Kâsım bin Ayâs’ın belin bağladı, iğnecilerin silsilesi 

ona çıkar.

1 Mevlüthan, iyi Kuran ve Mevlit okuyanlar.
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Yirmi beşinci, Ebû Kâsım Semyâr Baytâr’ın belin bağ-

ladı, na‘lbandların silsilesi ona çıkar, kabri Hürmüz’dedir.

Yirmi altıncı, Nasr ibni Abdullâh belin bağladı, kuyum-

cuların silsilesi ona çıkar.

Yirmi yedinci, Hüseyin Nasrî’nin belin bağladı, helvâcı-

ların silsilesi ona çıkar.

Yirmi sekizinci, Hüsâm bin Abdullâh belin bağladı ve 

attârların1 silsilesi ona çıkar.

Yirmi dokuzuncu, Hassân-ı Tayyâr’ın belin bağladı, kaz-

zâzların2 ve

1 Kokucu, koku satan, aktar

2 İpekçi
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mutâfların silsilesi ona çıkar.

Otuzuncu, Muhammed Ekber-i Yemenî’nin belin bağla-

dı, yaşmakçıların1 silsilesi ona çıkar.

Otuz birinci, Sa‘d bin Ebî Ubeyd-i Hazrecî’nin belin 

bağladı, tâcirlerin silsilesi ona çıkar.

Otuz ikinci, Ebû Nasr Hâşim-i Bağdâdî’nin belin bağla-

dı, sarrâcların2 silsilesi ona çıkar.

Otuz üçüncü, Ammâr ibni Yâsir’in belin bağladı pen-

be-dûzların3 silsilesi ona çıkar.

Otuz dördüncü,

1 Başörtüsü, tülbent

2 Semerci

3 Pamukçu
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Nasr-i Hindî’nin belin bağladı, kılıçcıların silsilesi ona 

çıkar.

Otuz beşinci, Ebu’l-Feth ibni Abdullâh-i Basrî’nin belin 

bağladı, bıçakcıların silsilesi ona çıkar.

Otuz altıncı, Nâsır ibni Abdullâh-i Mekkî’nin belin bağ-

ladı, hiyâmîlerin1 silsilesi ona çıkar.

Otuz yedinci, Ebû Nasr-i Hindî’nin belin bağladı, fer-

râşların2 silsilesi ona çıkar.

Otuz sekizinci, Hasan-i Kattâl’ın belin bağladı,

1 Çadırcı

2 Süpürgeci
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siper-dûzların1 silsilesi ona çıkar.

Otuz dokuzuncu, Ömer bin Huzâ‘î’nin belin bağladı, 

çâvûşların silsilesi ona çıkar.

 Kırkıncı, Nasrullâh-i Semmâk’ın belin bağladı, balıkçı-

ların silsilesi ona çıkar.

Kırk birinci, Ebû Ubeyd-i Cerrâh’ın belin bağladı, cer-

râhların silsilesi ona çıkar.

Kırk ikinci, Ebû Kâsım bin Abdulvâhid’in belin bağladı, 

ekincilerin silsilesi ona çıkar.

Kırk üçüncü, Ebû Ubeyd-i Harrât’ın belin bağladı,

1 Siper kazıcı
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çıkrıkçıların silsilesi ona çıkar.

Kırk dördüncü, Kâsım bin Nasr’ın belin bağladı, taşçı-

ların silsilesi ona çıkar.

Kırk beşinci, Sa‘d ibni Ebî Vakkâs’ın belin bağladı, tîr-

endâzların1 silsilesi ona çıkar.

Kırk altıncı, Ebû Muhammed İmrân’ın belin bağladı, 

okçuların silsilesi ona çıkar.

Kırk yedinci, Âmir ibni Abdullâh-i Sabbâğ belin bağladı, 

boyacıların silsilesi ona çıkar.

Kırk sekizinci, Ömer

1 Ok atıcı
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bin Nusayr Vettâr-i Mısrî’nin belin bağladı, kirişçilerin sil-

silesi ona çıkar.

Kırk dokuzuncu, Abdulgaffâr-i Fehhârî’nin belin bağ-

ladı, Medenî1 idi, çömlekçilerin silsilesi ona çıkar, yüz 

altmışında fevt2 oldu, Medîne’de medfûndur3.

Ellinci, Gıyâs ibn Ömerü’l-Harrâs belin bağladı,  çiftçi-

lerin silsilesi ona çıkar.

Elli birinci, Ebû Zeyd-i Hindî’nin belin bağladı ona bar-

ten derler Rasûl’ün bâğbânı4 idi bostâncıların 

1 Medineli

2 Vefat etti

3 Defnedilmiştir

4 Bahçıvan
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ve bahçecilerin silsilesi ona çıkar.

Elli ikinci, Avn bin İmrân’ın belin bağladı hurda-fürûş-

ların1 silsilesi ona çıkar.

Elli üçüncü, Avn ibni Şâribi’r-Râ‘î’nin belin bağladı, ço-

banların silsilesi ona çıkar.

Elli dördüncü, Abdullâh-i Bahrî’nin belin bağladı gemi-

cilerin silsilesi ona çıkar.

Elli beşinci, Mikdâd’ın belin bağladı, Rasûlullâh’ın emî-

ni2 ve Hazret-i Alî’nin şâkirdi3 idi kâdîlerin

1 Çerçi

2 Emanetçi, güvenilen kişi

3 Öğrenci
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silsilesi ona çıkar.

Elli altıncı, dahî kimesne bulunmayıp âhir1 eylediler.

Pes ashâb miyân-beste2 olduklarından sonra bu âyeti 

tamâm etmek için okudular:

 -İnne’l-lezîne âmenû ve amilu’s-sâlihâti ulâike hum 

hayru’l-beriyye3 yani ol kimseler ki îmâna gelmişlerdir ve 

amel-i sâlih kılmışlardır halkın yiğreği4 onlardır, pes ondan 

İmâm Alî eyitdi:

 -Elhamdu lillâhi’l-lezî faddalanâ alâ kesîrin mimmen 

halaka5 deyince, Rasûl buyurdu ki:

 -Yâ Alî! Bu

1 Son

2 Bel bağlamak

3 “Muhakkak o kimseler ki iman ettiler ve salih amellerde bulundular, işte 
yaratılmışların en hayırlısı onlardır.” (Beyyine Suresi 7)

4 En iyisi, kıymetlisi

5 “Bizi yarattıklarının çoğundan üstün kılan Allâh’a şükürler olsun.” 
(Neml Suresi 15). Bu âyetin orijinalinde “halaka” ve “mimmen” 
kelimeleri bulunmamaktadır. Ayette, “ ……kesîrin min ibâdi-
hil-mü’minîn” şeklinde geçmektedir ki bu durumda ayeti anlamı: 
“Bizi mümin kullarından bir çoğundan üstün kılan Allâh’a şükürler 
olsun.”şeklinde olacaktır.
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ni‘metin şükrânesi içün bir ni‘met-i zâhirî terbiye1 olunmak 

gerekdir. 

Hazret duru-gelip mevcûd bulunandan beksimet ve tâze 

rutab2 ve yağ getirdi bir cefneye yani ağaç çanağa koyup 

mübârek eliyle yoğurdu, ba‘dehu ol yerde hâzır olanlara 

üleşdirdi, cemîan mevcûd olanlar dediler:

-Henî’en leke yâ Alî asbahte mevlâ’î ve mevlâ kulli 

mü’min3 dediler.

Pes ol vakit Muhammed bin Nu‘mân el-Hârisî çadır 

1 Verilen bu nimetin şükranesi olarak

2 Taze hurma

3 “Tebrikler yâ Ali! Benim ve tüm müminlerin efendisi oldun”
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içinde bulundu, Rasûl aleyhi’s-selâm buyurdu kim:

 -Bölük bölük Hazret-i Alî’nin kâtına girip tehniye1 ide-

ler.

Alî dahî her gelene yine ol helvâdan verirdi, tamâm cüm-

lesine erişti, hâliyâ2 helvâdan bir mikdâr saklamak ondan 

lâzım oldu kim meclisin sonuna gelenlere dahî ol bakiyye-

den3 yetüreler. Pes yine ol kadar kimesneden bir fazla dahî 

kaldı onu Alî kutuya koyup mühürleyip onu mahsûs4 Sel-

mân-ı

1 Tebrik

2 O anda

3 Kalan

4 Özel olarak
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Fârisî’ye gönderdi tâ kim ol dahî Hazret-i Hasan’a ve Hü-

seyin’e ve Fâtıma’ya ve bâkî ehl-i beyt-i Rasûl’e yetüre,1 

Hazret-i Selmân dahî andan başına getirip yola girdi ve her 

menâzillerde2 yere degürmeyip3 tâ Medîne-i Münevvere’ye 

yetürdi. İmdi ehl-i tarîkin arasında bu izzet4 ol günden sün-

net kalmıştır, her kim ki bu riâyeti5 etmese nâ-baht duracak-

tır sakınmak gerek, vallâhu a‘lem.

1 Yetiştirmek, paylaştırmak

2 Konaklama yeri

3 Dökmeden, değdirmeden

4 Şeref

5 Uymak, yapmak
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TUĞ VE ALEM VERMESİ BEYÂNINDADIR

İmdi, bu fasılda meşâyihin tuğu ve alemi ve çerağı ne 

tarîkle gönderilir ve ona müteallik1 cevâbı beyân eder. Er-

bâb-ı tarîkat mâ-beyninde2 bilgil3 ve agâh4 olgıl5 kim –he-

dâkallâhu ilâ tarîki’r-reşâd ve tahharakallâhu mine’z-zu-

lumâti’r-rediyye6- çün bir sâhib-i tarîk pîrine hizmet edip 

âdâb-ı sülûku7 yerine getirmiş olsa ve pîrin rızâsın gözetse 

kendüye8 mâ-lâ-büd9 olan ilm 

1 İlgili

2 Arasında

3 Bil

4 Uyanık

5 Ol

6 “Allâh seni olgunluk yoluna eriştirsin ve seni zifiri karanlıktan korusun.”

7 Davranış edebi, yükselme edebi

8 Kendine

9 Gerekli
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eğer şerîatten ve eğer tarîkatten görmüş ve amele getirmiş 

olsa ve hilâfet-i şeyhle1 lâyık olup kendi şeyhi ona tuğ ve 

alem veya şedde verip ya seccâdeye geçirmeli olsa2 tarîk3 bu-

dur ki icâzet taleb eden, kazan kaynada, erbâb-ı tarîkî hâzır 

eyleye ve her birinin önüne gücü erdükçe bir berg-i sebz yani 

yeşil yaprak koya, ba‘dehu pîri âshâb-ı tarâ’ika4 eyde kim:

-Azîzler! İhtiyârlar!  Bu derviş 

1 Şeyhin izni

2 Geçirse

3 Usül

4 Tarikat erbabının piri
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ve mürîd müddet-i medîde1 oldu kim bu hakîre2 hizmet 

eder kendüden bu âna değin râzı oldum ve hâlâ şeyhle felân 

mahalle mahall3 gördüm isterim kim bu gün huzûrunuzda 

ona sofra ve çerâğ havâle4 idem ve seccâdeye geçirip icâzet 

verem, sizler ne buyurursunuz?

İhtiyârlar dahî :

-Mahall-i elfi vâcibdir mübârek olsun, diyeler.

Ondan şeyh kendi sofrasından bir nân5 alıp onun sofra-

sına koya sofrayı halka ede ve bendin6 eline alıp diye

1 Uzun zaman

2 Zavallı, düşük, biçare

3 Yer

4 Vermek

5 Ekmek

6 Bağ, yular, ip
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kim:

 -Bu sofrayı pîrimiz nice1 havâle kıldıysa biz de sana öy-

lece kıldık, diye. 

-Gerekdir kim hâlâ ta‘âmdan elin boş tutmayasın ve hîç 

kimesneden ta‘âmı dirîğ2 tutmayasın, olmadıkda3 borç ile 

ve tekellüf ile ma‘âş edinmese, nitekim Hazret-i Rasûl aley-

hi’s-selâm buyurur:

-Ene ve etkiyâi ummetî berîun mine’t-tekellufi, yani ben 

ve ümmetimin perhîzkârları4 berîdir5 dirlik6 kılanlardan, 

mürîdi kabûl etdim, diye ve 

-Ben râzı oldum

ve yine şeyh bu âyeti okuya:

-Ve yut‘imûne’t-

1 Nasıl

2 Esirgemek

3 Olmadığı zaman

4 Sofular, haramdan kaçınanlar

5 Uzak

6 Kibirli, gururlu, yapmacık tavırlı
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ta‘âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîran innemâ 

nut‘imukum li-vechillâhi lâ nurîdu minkum cezâen ve lâ 

şukûran”1

Ve ba‘dehu bunu okuya:

 -Rabbenâ enzil aleynâ mâ’ideten mine’s-semâ’i tekû-

nu lenâ ‘îden li-evvelinâ ve âhirinâ ve âyeten minke 

ve’r-zuknâ ve ente hayru’r-râzıkîn.2

Ve ondan:

-Sofra dolu olmak için pîrlerimiz rûhu içün ve hâzır-ı 

cemâatin safâlığı içün ve cemî‘ enbiyâ ve evliyâ ve ulemâ ve 

meşâyih-i nukebâ ervâhı içün ullâhi tekbîr

deyip sofranın bendini 

1 “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire 
yedirirler. Biz sizi Allâh rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne 
de bir teşekkür bekliyoruz.” (İnsan Suresi 8-9)

2 ]Meryem oğlu İsa dedi ki: “Ey Allâh’ım[ Rabb’imiz! Bize gökten bir sofra 
indir ki; önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve 
senden (gelen) bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların 
en hayırlısısın.” (Maide Suresi 114)
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mürîdin1 boynuna bıraka, mürîd iki elin sofranın altında 

götürür gibi tuta, oturup fukarâya:

-Safâ nazar2 edin, diye.

Onlar dahî: 

-Hemîşe3 dolu olsun,  diyeler.

Ba‘dehu boynundan çıkarıp bir yerde asa koya.

ÇERÂĞ VERMEK BEYÂNINDADIR

Kaçan pîr mürîde çerâğ havâle kılmalı olsa erkân budur 

ki, cem‘iyetde evvel kendi çerağını uyara4 kendi çerâğından 

mürîdinin çerâğını uyandıra ve bu âyeti okuya:

-Yâ eyyuhe’n-nebiyyu innâ erselnâke

1 Tarikat mensubu, Allâh yolcusu

2 Saf, temiz bakış

3 Daima, her zaman

4 Yakmak



 فتوت نامٔه  کبير    217

]47ب[



218 METİN - Fütüvvet-nâme-i Kebîr

]48a[

şâhiden ve mubeşşiran ve nezîran ve dâ‘iyen ilallâhi bi-iz-

nihi ve sirâcen munîra1

Ondan, şeyh sağ elinin ayasın açıp şehâdet parmağıyla 

orta parmağın mâ-beyninde2 çerâğı sol eliyle dibinden gö-

türe, mürîd]e[ eyide3 kim:

-Bu çerâğı pîrler bize havâle kıldıkları gibi biz de sana 

havâle kıldık gerekdir ki her gecede uyarasın, dibinde zikr 

ve ibâdete meşgûl olasın ve ilme nâfi‘4 dünyâ ve âhirete 

müteallik5 kitâblara mutâla‘a6 kılasın,  diye.

Ondan mürîd:

-Kabûl ettim,  diye.

1 “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allâh’ın 
izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak 
gönderdik.” (Ahzab Suresi 45-46)

2 Arasında

3 Söyleye

4 Faydalı ilim

5 Ait

6 İnceleme
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Ba‘dehu şeyh, e‘ûzu billâhi mine’ş-Şeytâni’r-racîm:

-Allâhu nûru’s- semâvâti ve’l-ardi meselu nûrihi 

kemişkâtin fîhâ misbâhun el-misbâhu fî zücâcetin ez-

zücâcetu ke-ennehâ kevkebun durriyyun yûkadu min 

şeceretin mübâreketin zeytûnetin lâ şarkiyyetin ve lâ 

ğarbiyyetin yekâdu zeytuhâ yudî’u ve lev lem temseshu 

nârun nûrun ‘alâ nûrin yehdillâhu li-nûrihi men yeşâ’u 

ve yadribullâhu’l-emsâle li’n-nâsi vallâhu bi-kulli şey’in 

alîm. Fî buyûtin ezinallâhu en turfe‘a ve yuzkera 
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fîhe’smuhu yusebbihu lehû fîhâ bi’l-ğuduvvi ve’l-âsâl1

diye.

Ondan dönüp eyide:

 -Hemîşe çerâğı rûşen2 olmağ içün Allâh’ın inâyeti ve pîr-
lerin himmeti ve cemî‘-i enbiyâ ve evliyânın ervâhı3 nâzırı ve 
hâzırı olmak içün Allâh Te‘âlâ’nın ‘azametine4 tekbîr,  diye.

Ondan çerâğı suna, ol dahî elin şeyh eli gibi sağıyla yu-
karı solunu altından tutup ala ve hâzirîne5:

-Eyvallâh erenler! Safâ nazar,  diye.

Onlar dahî:

 -Hemîşe rûşen ola6 deyip,

1 “Allâh göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvar-
da bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs 
sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne 
de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş 
dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne 
nur. Allâh dilediği kimseyi nuruna iletir. Allâh insanlar için misaller ve-
rir. Allâh her şeyi hakkıyla bilendir. Allâh’ın, yüceltilmesine ve içlerinde 
adının anılmasına izin verdiği evlerde Allâh’ı anar sabah akşam O’nu 
tesbih ederler.” (Nûr Suresi 35-36)

2 Aydınlık

3 Ruhları

4 Büyüklük

5 Orada bulunanlar

6 Her zaman aydınlık ola
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çerâğın yerinde koya, vallâhu a‘lem. Ondan havâletinizle 

şuraya koyalum, diye.

ALEM VE TUĞ VE ŞEDDİ BEYÂN EDER

İmdi, bilgil ey tâlib-i erkân-ı tarîkat –Eykazakallâhu min 

nevmi’l-ğâfilîn1- çün pîr mürîde tûğ ve alem ve şedde2 ver-

mek dileye erkân budur ki, ser-i tûğu3 sırık başına geçüre ve 

alem ve şeddi şeyh nazarında4 koya, ondan şeyh ayağa gelip:

 -Eyvallâh mürîd bu pîrlerin 

1 Allâh seni gafillerin uykusundan uyandırsın.

2 Kuşak

3 Tuğun başı

4 Yanı, önü
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nişânıdır, pîrler bize havâle kıldıkları gibi biz de havâle 

kıldık, bu alem sebeb-i cem‘îyettir1 imdi her kim ki bunun 

dibine cem2 ola ibâdete ve tâ‘ata meşgûl olmak gerek ve her 

kaçan kim bir yere bunun ile gidesin cemâ‘atini doğru yola 

kılavuz ve bu alemin cidâsı3 gibi doğru olmak gerekdir ve bu 

ser-i tûğ ona işarettir kim nefs-i emmâremin4 başın kesdim 

ve cidâya sancdım5 ve dahî

1 Toplanma sebebi

2 Toplanma

3 Sopa, değnek

4 Kötülüğü emreden nefis

5 Sapladım
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tahâretsiz hergiz1 alem dibinde oturmayasın

Mürîd: 

-kabûl,  diye ve yine şeyh diye:

-Rabbena’ğfir lenâ zunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ 

ve sebbit akdâmenâ ve’n-surnâ ale’l-kavmi’l-kâfirîn.2  

Âdem-i Safiyy ve Nûh-i Neciyy ve İbrâhîm Halîl ve Dâvûd 

ve Süleymân ve Mûsâ ve  Îsâ ve Muhammed Mustafâ sallal-

lâhu aleyhi ve sellem  ervâhı içün ve çehâr yâr-ı bâ-safâ ve 

sahâbe-i ba-vefâ ve e’imme-i hüda ervâhı içün fâtihâ” diye 

ve alemi sırığa geçire ve şeddi sırıkta bağlaya

1 Asla

2 “Rabb'im! Bizi, günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı bağışla. 
Ayaklarımızı (dinde) sabit kıl, bize kafir topluluklara karşı yardım et.” 
(Âl-i İmrân Suresi 147) 
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Ba‘dehu:

 “Ervâh-ı pîrân1 ve pîş-i kademân, -i rahmân2 tekbîr” 

diye.

Tuğu âlemiyle mürîdin eline vere, şeyh sağ eliyle sırığın 

ortasın tutup, sol eli altında dura, mürîde suna, ol dahî alıp 

gele şeyhin önünde sol dizi üzere çöküp, sağını dike. Sağ elin 

uzatıp şeyhinin eli altından sırığı tuta. Ondan sırığı omuzu-

na dayayıp dura, meclisde hâzır olanlara:

 “Eyvallâh safâ nazar eylen”  diye.

Cümlesi:

 “ser-firâz”3 ol” diyeler.

1 Tarikat ulularının ruhları

2 Allâh’ın yüceliği

3 Başı dik olma, yücelme
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Ondan getirip yerine dike, ba‘dehu nakîb1 seccâdenin 

dört köşesin büke, ondan dört kat ide, iki elinin üzerine ala, 

salavât getirip mihrâba kıbleye karşı bıraka, ba‘dehu bir kö-

şesini büküp birini eli koya sol tarafında, ondan sonra şeyh 

kalkıp mürîdin eline yapışıp onu seccâdeye geçire, mürîd ol 

sağ ayağıyla ol büküğe basa, ondan eğilip eliyle aça, iki rek‘at 

namâz kılıp arkasın mihrâba2 tuta.

1 Şeyhin vekili

2 Camide imamın cemaatin önünde namaz kıldığı bölüm.
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Cümle hâzirûn olanlar:

“mübârek bâd”1 diyeler, dönüp:

 “eyvallâh safâ nazar erenlerden” diye.

SU’ÂL VE CEVÂB DER MA‘RİFET-İ TARÎK

Eğer deseler kim: Şeddin zâhirin bildin, bâtını nedir?

Cevâb ver kim: Şeytân’la mü’min arasında bir seddir,  

diye.

Eğer deseler: Sana pîrinden ne değdi2 ve pederinden3 ve 

üstâdından ne değdi?

Cevâb vere kim: Pîrden tövbe ve telkîn4 ve pederden ah-

dullâh5 ve vefâ ve üstâddan

1 Mübarek olsun

2 Erişti, geldi

3 Tarikat ulusu

4 Öğüt

5 Allâh’a söz verme
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şedd-i İmâm Alî radiyallâhu anhu”

Eğer deseler kim: Şeddin ma’nîsi nedir?

Cevâb ver kim: Teslîm ve vefâdır.

Eğer deseler: Pederin belini neyle bağladı?

Cevâb ver ki: Nasîhat ve penddir1

Eğer deseler kim: Pîrin ve üstâdın seni ne ile revân2 etti?

Cevâb ver kim: Kendinin hoşnûdluğuyla ve dahî siz 

erenlerin irâdetiyle.

Eğer deseler kim: Pîr belini neyle bağladı?

Cevâb vere kim: Bi-ahd-i Hudâ-yı Sübhân3 ve şedd-i 

1 Öğüt

2 Yollamak, yola koymak

3 Allâh’a söz vermek
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Şâh-ı Merdân1 ve vasiyyet-i pîrân ile, diye.

Eğer deseler: Sana şed ne yerde erişti?

Cevâb vere kim: Ol mahfil2 ve ol makâmda kim onda 

seyyid ve dahî sâdât3 ve ulemâ ve fukârâ huzûrunda filân 

şehirde” diye.

Eğer mahfili ve makâmı anmasa cevâb sahîh olmaz.

Eğer deseler kim: Pîrin safâ nazar kıldığında elin kande4 

idi ve başın kande idi?

Cevâb ver ki: Elim başımda ve başım elimde idi.

1 Şah Ali’nin kuşağı

2 Yer, mekan

3 Seyyitler(peygamber soyundan gelenler)

4 Nerede
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Eğer deseler kim: Şeddin girihi1 üç olmaktan garaz nedir?

Cevâb ver ki: Biri ahd ve biri dahî bî‘at ve biri vasiyyet 

içün, diye.

Eğer deseler kim: Âdâb-ı tarîkat kaçtır?

Cevâb ver kim: Altıdır; 

Evveli, erenlerin nazarında diz üzre oturmaktır.

İkinci, sır saklamaktır.

Üçüncü, pîrin nazarında kelâm-ı kalîldir2

Dördüncü, pîrin önünde çağırmamaktır.

Beşinci, pîr her ne verse kabûl etmektir.

Altıncı,

1 Düğüm, bağ

2 Az konuşma
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cemî‘-i halka hor bakmamaktır.
Eğer deseler kim: Tarîkatın binâsı kaç nesne?
Cevâb vere kim: Altı nesne üstünedir;
Evveli tövbe 
İkinci teslîm 
Üçüncü zühd1

Dördüncü takvâ
Beşinci kanâ‘at 
Altıncı uzlettir2” 
Eğer deseler kim: Erkân-ı tarîkat kaç nesnedir?
Cevâb vere kim: Altıdır;
Evveli ilm 
İkinci hilm3

Üçüncü sabır 
Dördüncü rızâ 
Beşinci ihlâs4

Altıncı hulktur5” diye.
Eger deseler kim:

1 Dünyadan elini çekmek

2 Bir köşeye çekilmek

3 Yumuşak başlılık

4 Samimiyet

5 Ahlak
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Tarîkin vâcibâtı1 kaçtır?

Cevâb ver kim: Altıdır;

Evveli hayr işlere ayak basmaktır.

İkinci dâ’ire-i zikre meşgûl olmaktır.

Üçüncü terk-i dünyâdır.

Dördüncü nefsin hevâsın2 vermemekdir.

Beşinci Hak Te‘âlâ’dan havfda3 olmaktır.

Altıncı Hak’dan ümîdi kesmemektir.”

ve dahî bu gûne4 su’âl ve cevâb beyne’n-nâs5 çoktur, nihâ-

yet biz lâzım olanların dedik, bu dahî kâfîdir. Geldik imdi 

mahfilin sonunda okuncak du‘â budur:

1 Gerek, şart

2 İstekler, arzular

3 Korku içinde olmak

4 Gibi

5 İnsanlar arasında
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ki meşâyihler okurlar:

 “Allâhumme e‘innâ bi’l-ilmi ve şerrifnâ bi’t-takvâ v’en-

fa‘nâ bi-mâ allemtenâ ve metti‘nâ bi-mâ razaktenâ ve bârik 

lenâ fî mâ a‘teytenâ ve’r-hamnâ izâ teveffeytenâ ve e‘innâ alâ 

dîninâ bi-dünyâ ve âhirinâ bi’t-takvâ va’h-faznâ fî mâ ğıbnâ 

anhu velâ tekilnâ ilâ enfüsinâ tarfete aynin ve lâ ilâ ahadin 

min halkike Allâhumme’c‘al hayâtenâ ziyâdeten lenâ fî kulli 

hînin vec‘al vefâtenâ râhaten lenâ min kulli sû’in ve sudde 
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fâkatenâ bi-hidâyetike ve tevfîkike ve kavvinâ fî tâ‘atike ve 

neffis anne’l-kurbete fi’l-yevmi’l-meşhûdi’l-azîm bi-rahme-

tike yâ erhame’r-râhimîn.”1

ŞÂTIRLARIN TARÎKİNDE

Eğer dilersen kim bâz-mühre neden kaldı ve neden hâsıl 

oldu?

Cevâb budur ki; kudretten diye.

Eğer deseler kim: Evvel nerde idi? 

Cevâb: Rasûl’ün bindiği Burâğ’ın boynunda idi.

Kim indirdi? Cebrâ’îl kime yetürdi?

Peygambere ondan Alî’ye ve Alî’den

Sultân Emîr’e.

1 “Allâh’ım! Bizi ilimle donat, takva ile şereflendir, bize öğrettiklerinle bize 
fayda ver, bize verdiğin rızıklarla bize sağlık ver, bize bahşettiğin şeylerle 
bizleri mübarek kıl, huzuruna geldiğimizde bize merhamet eyle, dünya-
da ve ahirette takva ile dinimizi kuvvetlendir, bizi bilmediklerimizden 
görmediklerimizden koru, bizi bir an bile olsa nefsimizin ve senden 
başkasının eline bırakma, Allâh’ım ömrümüzü uzun eyle, öldüğümüzde 
de ölümümüzü kolay ve her türlü sıkıntıdan uzak eyle bizi hidayet ve 
yardımınla yücelt, sana itaatte bizi gayretli kıl, ey merhametlilerin en 
merhametlisi! O büyük günde (kıyamet günü) rahmetinle sıkıntı ve kel-
derlerimizi hafiflet.” 
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Eğer dilersen bâzmühre’nin erkeği dişisi kankıdır1 ve ipi 

kaç teldir? 

Cevâb budur ki; erkeği pîrden alınmışdır dişisi kendiden 

getirendir ve teli üçdür evveli Süleymân nebîdendir ikincisi, 

İskender’dendir üçüncüsü, tarîkattandır.

Eğer deseler kim: Pîr-perver misin veyâ Hudâ-perver 

misin? 

Cevâb: Biz bizi pîr-perverlerden biliriz diye.

Eğer deseler: Nereden olduk? 

Cevâb ver kim: Pınâr başından çerâğ dibinden

1 Hangi
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sofra başından diye, ve seyyid-i sâdât nazarında diye.

Eğer deseler kim: Sağ yanında duran ve solunda duran 

kim idi? 

Cevâb ver kim: Sağında Cebrâ’îl solunda Mîkâ’îl idi bir 

manide1 Hasan ve Hüseyin idi diye.

Eğer deseler: Üstâd-ı nefs ve îmân-ı tarîkat nedir?

Cevâb: İkrârdır diye.

Eğer deseler: Üstâdın kıblesi nedir? 

Cevâb budur ki: Üstâdı nefsine îmân getirmekdir ve 

inanmakdır.

eğer üstâdın

1 Haberde, habere göre
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verdiği üç nasîhat nedir? deseler.

Cevâb vere: Otur izzetinle, kalk icâzetle, git hürmetle 

demekdir.

Eğer sorsalar: Üstâdın âsâsı nerde dikilir?

Cevâb ver ki: Gönül açıklığına diye, ve mühr-i ikrâra 

derler.

Eğer deseler: Şâtırların başındaki Hazret-i Amr’a nerde 

erdi?

Cevâb budur ki: Uhud Gazâsı’nda erdi.

Eğer deseler kim: Pehlevân-ı tarîkate1 neyle girdin?

Cevâb budur ki:

1 Tarikat, yol erliği
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Bismillahirrahmanirrahimle.

Eğer deseler kim: Şâtırın başındaki ahvâlin bildinse hiz-

metin mukâbelesinde sana üstâdın neyledi? 

Cevâb budur ki: Siz erenlerin huzûrunda meftûl1 bağladı 

icâzet birle diye.

Eğer deseler ki: Meftûl neye derler? 

mef bağa, tûl kemiğe derler diye.

Eğer deseler kim: Üstâdın senden hoşnûd oldu mu? 

Cevâb vere ki: Lâ ya‘lemu’l-ğaybe illallâhu Te‘âlâ”2 diye.

1 İp, kuşak, bağ

2 Gaybi Allâh’tan başkası bilmez.
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Ammâ tâcı giyerken bu du‘âyı okuya:

“ Allâhumme’r-fa‘nî bi-dîni’l-İslâmi ve elbisnî tâce’l-hi-

dâyeti ve’l-inâyeti ve hevvin aleyye tarîka evliyâ’ike ve elhim-

nî tarîka rasûlike Muhammedi’l-Mustafâ sallallâhu aleyhi ve 

sellem vağfir lenâ zunûbenâ ve’kşif annâ kurbetenâ ve’rzuk-

nâ min haysu lâ nahtesibu”1 diye. 

Ve gidicek2 bunu okuya:

“vallâhu yed’û ilâ dâri’s-selâmi ve yehdî men yeşâ’u ilâ 

sırâtın mustakîm.”3

Ve fiları giyerken bunu okuya 

1 “Allâh’ım! Beni İslam dini ile yükselt, bana hidayet ve inayet tacını giy-
dir, bana evliyaların yolunu kolay eyle, Muhammed Mustafa’nın yolunu 
bana ilham eyle, günahlarımızı bağışla, sıkıntılarımızı bizden gider, sınır-
sız rızıklarınla bizleri rızıklandır.”

2 Giyince

3 “Allâh esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.” (Yunus 
Suresi 25)
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“Elhamdu lillâhi’l-lezî e‘azzenî ve lev şâ’e ezellenî”1 diye.

ve baldırı bağlanır iken bunu okuya:

 “ve tafikâ yahsifâni aleyhimâ min veraki’l-cenneti2” 

diye ve sîne puşda3 bunu okuya:

 “Allâhumme hâzâ libâsu’t-takvâ ve libâsu’l-âfiye ve lâ 

tarfe‘humâ ‘an bedenî”4 diye.

Ve gayri nesne bağlayıcak bunu okuya:

 Bismillâhi’l-kâ’imi ‘alâ “kulli nefsin bi-mâ kesebet 

rehînetin”5

Ve zenk bağlayıcak bunu okuya: “Allâhumme

1 “Beni dilediğinde zelil edebilecek iken aziz kılan Allâh’a hamd olsun.”

2 “Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar.” (Araf Suresi 22)

3 Göğsü bağlanırken

4 “Allâh’ım! Bu takva ve afiyet elbisesini bedenimden eksik etme.”

5 “Herkes kazandığına karşılık bir rehinedir.” (Müddesir Suresi 38)
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yâ kâdiran alâ kulli şey’in yâ rahmân yâ rahîm”1 diye. 

Ve bir rivâyette bunu okuya:

 “İnnallâhe bâliğu emrihi kad ce‘alallâhu li-kulli 

şey’in kadrâ.”2

 Ve hançer takınmakta bunu okuya:

 “Es’eluke yâ Allâhu bi-nûri vechike’l-kerîmi’l-husnâ ve 

ziyâdeten .”3

Bâz-mührde bunu okuya:

 “Elhamdü lillâhi’l-lezî halaka’s-semâvâti ve’l-ardi ve hu-

ve’l-azîzu’l-hakîm.”4

Kaçan meftûl bağlansa bunu okuya:

“Ve sallallâhu ‘alâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ec-

me‘în ve’l-hamdu lillâhi vahdeh”

1 “Ey Allâh’ım! Ey her şeye gücü yeten! Ey rahmeti ve merhameti çok 
olan!”

2 “Şüphesiz Allâh emrini yerine getirendir. Allâh her şeye bir ölçü koymuş-
tur.” (Talak Suresi 3)

3 “Allâh’ım! Senin güzellik ötesi nurunu isterim.”

4 “Yerleri ve gökleri yaratan Allâh’a şükürler olsun. O, yücedir, her şeye 
hükmedendir.”
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FASLUN Fİ’S- SUÂL VE’L-CEVÂB

Her kim erkân ehli olsa birbiriyle su’âl etseler varup bir 

erkân ehlinin nazarında ve birkaç erkân ehli bir yerde oturup 

meclis eyleseler erkân içün da‘vâsı olan kimesnelerin birisi 

taşra dura ve birisi gelip kapuya geçe, tercümânın okuyup 

selâm vere önünde dura üstâdından gördüğü gibi ol ihtiyâra 

bu zikr olan su’âlleri eylese evvelâ su’âl edip, 
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Kim nere selâmın getirirsin? 

el-cevâb: geldiği vilâyetden haberin vere filân yerin eren-

lerinin selâmın getirdim siz erenlere ümîddir kim kabûl bu-

yurula diye.

Eğer su’âl etseler: Kimin küçüğüsün?

Cevâb vere ki:Ne san‘at bilirse pîrinin mübârek ismin 

haber vire.

Su’âl eğer sorsalar: San‘atı nerde öğrendin? 

Cevâb vire kim: Siz ihtiyârların nazarında öğrendim, 

diye.
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Su’âl: Eğer sorsalar üstâddan ne öğrendin?

Cevâb eyide ki: Siz ihtiyârlara hizmet etmekle öğrendim, 

diye.

Su’âl: Eğer sorsalar üstâdın ve pîrin kaçtır?

Cevâb eyide kim: Üstâd hezâr ve pîr yektir.

Su’âl: Eğer sorsalar pîrin erkânı safâ nazarında ve çerâğ 

dibinde getirdi mi?

Cevâb ide kim: Eyvallâh, diye. 

Su’âl
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eğer sorsalar: Çerâğ dibinde nerde yetürdi?

 Cevâb eyide kim: Erkân erenlerinin nazarında ve Şeyh 

Muhammed’in çerâğı dibinde revân oldum.

Suâl: Eğer sorsalar peder miyânını1 neyle bağladı? 

Cevâb eyde kim: Peder bel bağlamaz ammâ nasîhat eder. 

Miyânımı pîrim bağlamıştır.

Suâl: Eğer sorsalar, pîr belini neyle bağladı?

Cevâb eyide kim: Ahd-i Hudâyı Sübhân2

1 Bel

2 Allâh’a söz vermek
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ve şedd-i Şâh-ı Merdân1 ve vasiyyet-i pîrân.

Su’âl etseler: Üstâd ile şâkird arasında ne var? 

Cevâb eyide kim: Miyân-i beste2 var.

Su’âl etseler: Pîrin ile senin aranda ne var?

Cevâb eyide kim: Miyân-i beste var ve telkîn-i îmân var-

dır.

Su’âl etseler kim: Tarîkin pederi sana ne dedi?

Cevâb eyide kim: Şerî‘atta üstüvâr3 ol ve tarîkatta 

1 Şah-ı Merdan’ın kuşağı

2 Bel bağlama

3 Dürüst, doğru, güvenilir
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pâyidâr1 ol ve hakîkatten haberdâr ol.

Su’âl etseler kim: Pîrin sana gizli ne dedi?

Cevâb et kim: Hizmet eyle, otur izzetle, söyle hikmetle.

Su’âl etseler kim: Revân2 olduğun neden ma‘lûm?

Cevâb et ki: Önümüzde pîrimizin emâneti vardır.

Su’âl etseler kim: Emânetin ver, suna; dest duta ve ol 

ihtiyâra piyâde destini göstere ondan evvel

1 İtibarlı, yüce 

2 Yola girmek
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el tutuşmakta beş kısmın rumûzun göstere ondan bileler 

kim ehl-i erkândır.

Su’âl itseler kim: Şerî‘at var tarîkat var hakîkat var.

Şerî‘at nedir? Tarîkat nedir? Ma‘rifet nedir?

Cevâb et kim: Şerî‘at oddur1 zîrâ kim çerâğı ondan 

yakarlar bilmediğin nesneyi gösterirler ve her kişinin mik-

dârın gösterirler ve tarîkat yeldir ve yel bir nefesdir ve nefes 

ikrârdır ve ikrâr îmândır. İkrârı olmayanın îmânı yoktur ve 

ma‘rifet; sudur murâdları 

1 Ateş
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olanları pak eder murdârlıktan, ve murdâr kâfirdir, şehâdet 

kelimesiyle pâk olur, âbdest alıp namâz kılmaktır ve hakîkat 

nûrdur. Mâ1 ve men’likten2 geçip, kendini meyyit3 mesâbe-

sinde4 olup, yetmiş iki milleti bir gözle nazar etmektir ve 

tarîkat bir doğru yoldur, şerî‘atten alınmıştır.

Su’âl etseler: Üstâdın seni neyle revân eyledi?

Cevâb et ki: Üstâdların hoşnûduğuyla  

1 Ne

2 Kim

3 Ölü

4 Seviye, değer
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ve erkân erenlerinin erkânıyla ve pîrlerin vasiyyetiyle ve siz 

erenlerin icâzetiyle ve hayır du‘âsıyla.

Su’âl etseler: Nenin1 üzerine revân oldun?

Cevap et ki: Seb‘ü’l-mesânî üzerine revân oldum ki fâtiha 

sûresidir, bir kimesne bu kadar cevâba kâdir olsa hemân bes-

dür2.

Vallâhu a‘lemu bi’s-savâb ve ileyhi’l-merci‘u ve’l-me’âb. 

Ve’l-hamdu lillâhi vahdehu.3

1 Neyin

2 Tamam

3 “Allâh en iyisini bilir, dönüş onadır, hamd sadece ona mahsustur.”
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SÖZLÜK

A

âgâh: haberdar, uyanık

âhar: başka, diğer

âhir: son

akabince: hemen arkasından

a‘lâ: en yüce

âlem-i ceberût: Allâh’ın ilahî kudret 
âlemi, ilahî âlem

âlem-i ervâh: ruhlar âlemi

âlem-i lâhût: ilahî âlem

‘âm: genel, herkesi kuşatıcı

a‘mâl: ameller, işler, davranışlar

‘amâme: sarık

ashâb: dostlar, sohbet arkadaşları

âşbâz: aşçı

‘atâ: verme, bağış

‘attâr: güzel koku satan kimse

âvâz: ses, seda

avret: kadın, insanın mahrem yer-
leri

ayân: belli, açık, ortada

‘azîmet: gitme, gidiş

B

ba‘dehû: ondan sonra

bâğ-bân: bahçıvan

bakiyye: geriye kalan

belîğ: güzel, anlaşılır, akıcı

bend: bağ, yular, ip

berî: uzak

beyne’n-nâs: insanlar arasında

bî‘at: kabul ve tasdik etme  

bihterîn: en iyi, pek iyi

bî-perde: perdesiz

bülûğ: ergenlik, aklın ermeye başla-
dığı ve insanın davranışlarından so-
rumlu tutulmaya başlandığı dönem

bünyâd: bina, yapı

C-Ç

cânib: taraf, cihet

celâl: büyüklük, ululuk

cem‘: toplanma

cemî‘: hepsi, tüm, toptan

cidâ: sopa, değnek

çehâr: dört

çerağ: mum

D

dâreyn: her iki alem, dünya ve ahi-
ret

debbâğ: derici

degürme: götürme

delâil: deliller

dellâl: tellal, çığırtkan
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demdeme: ün, şöhret

didâr: yüz

dirîğ: esirgeme, önleme

dükeli: hepsi, tamamen

E

efdal: daha faziletli, en üstün

ehâdis-i şerîfe: Hz. Peygamber’in 
hadisleri

el-ân: şimdi, şu anda

enbiyâ: peygamberler

erkân: esaslar, direkler

esahh: gerçek, doğru, pek doğru

F

fâriğ: boş, boş kalmış, işini bitirmiş, 
vazgeçmiş

fedâ: kurban

fenâ: yokluk, yok olma, geçip gitme

ferrâş: süpürme işi yapan kimse

fevt: vefat etme

fi’l-hâl: o anda, hemen

firişte: melek

fukahâ: fakihler, fıkıh ilmiyle uğra-
şan alimler

fukarâ: fakirler

fütüvvet: gençlik, delikanlılık, 
mertlik, yiğitlik, cömertlik

G

garâmet: borç, vergi ve diyet gibi 
şeyleri ödeme

gâşiyedâr: seyis

girih: düğüm, bağ

giyürme: giydirme

gûne: çeşit, tür, tarz

H
hâcet: ihtiyaç

hakîm: hikmet sahibi

hakir: itibarsız, değersiz

hâliyâ: şu anda, halen

hallâç: yüncü, yorgancı

harem: herkesin girmesine izin ve-
rilmeyen saygıdeğer ve kutsal yer
hasenât: iyi ve güzel işler

havâle: üstüne bırakma

havf: korku

hâzık: usta, mahir

hâzırîn: bir yerde hazır bulunanlar

helvâ-yı cefne: Ahi tekkelerinde 
pişirilen ve tencere helvası olarak da 
bilinen bir tür tatlı

hemîşe: daima, her zaman

hergiz: asla

hevâ: dünyevî istek ve arzular

hikmet-âmiz: hikmetle karışık, 
hikmetli
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hilâf: tezat, yalan

hil‘at: bir kimsenin gönlünü almak 
ve onu ödüllendirmek için padişahlar 
tarafından o kimseye giydirilen elbise

hilm: yumuşaklık

hiyâmî: çadırcı

Hudâ: Cenâb-ı Allâh

huffâz: hafızlar

hulk: huy, yaratılış; ahlak

hulle: cennet elbisesi

hurde-fürûş: çerçi

hüccet: senet, vesika, belge

I-İ

ılan: yılan

ıstılâh: tabir, terim

icmâ‘: ümmetin alimlerinin bir 
husus üzerinde ittifak etmeleri, görüş 
birliğine varmaları

ihlâs: halis, doğru ve samimi olma

ihtilâf: anlaşmazlık, ayrılık

ikrâr: bir şeyi kabul ettiğini dil ile 
söyleme

iktidâ: uyma, tabi olma

iltimâs: bir şeyin yapılmasını talep 
etme

isti‘dâd: bir işe meyilli ve kabiliyetli 
olma

‘îş: yaşama, ömür sürme

i‘zâz: ağırlama, büyükleme

‘izz: , büyüklük

K
Kâbe Kavseyn: Hz. Peygamberin 
Mirac’da Allâh’a iki yay boyu yaklaş-
ması

kâfî: yeterli

kâil: söyleyen, söz söyleyen

kalîl: az

kande: nerede

kangı: hangi

kasr: kısaltma; saray, köşk

kat‘: geçme, ilerleme, yol alma

kayd-ı hayât: yaşadığı müddetçe

kazzâz: ipekçi

kemân-dâr: yay tutan, yay tutucu

kesb: kazanma, elde etme

kezâlik: bu da öyle, aynı şekilde

L

libâs: elbise

M

mâ-beyn: arası

mâ-dâm: devam ettikçe, süresince

mahfî: gizli
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mahfil: toplantı ve görüşme yeri, 
meclis

mâ-lâ-büd: lazım olan

mecîd: şan ve şeref sahibi

meddâh: metheden, öven, övücü

medfûn: gömülü, gömülmüş

mefhar-i mevcûdât: yaratılmışların 
övünç kaynağı olan Hz. Peygamber

meftûl: fitil haline getirilmiş, bü-
külmüş, kıvrılmış

mekûk: mekik, dokumacılkta kulla-
nılan bir alet

melâl: hüzün, üzüntü

melekût: ruhlar ve melekler alemi

melûl: bıkkın, üzgün

menâsik-i hacc: hac ibadetinin ge-
rekleri ve rükünleri

menâzil: menziller, duraklar, ko-
naklar

merâtib: mertebeler, dereceler 

merkad: mezar, kabir

meşâyih: şeyhler

mıkrâz: makas

mihnet: bela, zahmet, gam, keder

mihter: çok yüce

minvâl: tarz, yol, suret, şekil

miyân-beste: bel bağlamış, işe hazır

mu‘arrif: cami ve tekkelerde hayır 

sahiplerinin adıyla dua eden müez-
zin veya derviş

mufaddal: üstün

mukâbil: karşı

mukaddem: önce

muştulamak: müjdeleme

mutâf: kıldan eşya dokuyan kimse

mutâla‘a: okuma, tetkik etme

mutâva‘at: itaat etme, boyun eğme

muvâfık: uygun, yerinde

mübârek-bâd: mübarek olsun

mübeddel: değişmiş, değiştirilmiş

müddet-i medîde: uzun zaman

müfessirîn: tefsir ilmiyle uğraşan 
alimler

mükârî: binek hayvanı kiralayan 
kimse

münâcât: yalvarma, yakarış

münâdî: nida eden

mürîd: bir şeyhe bağlanıp tarikate 
giren kimse

müstefîd: faydalanmış, faydalanan

müşâhede: görme, şahit olma

müşgîn-hitâm: güzel son

müte‘allik: ilgili

müteveccih: yönelmiş

müyesser: nasip edilmiş, kolaylaştı-
rılmış
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N

nâ-ehil: ehil olmayan, işten anlama-

yan

nâfi‘: faydalı

nakkâş: resim, nakış ve süsleme işiyle 

uğraşan kimse

nâ-ma‘lûm: bilinmeyen

nân: ekmek

nâtûr: hamam hizmetlileri; bostan 

bekçileri

nefh: üfleme

nefs-i emmâre: kötülüğü emreden 

nefis

nekâbet: bir topluluğun temsilciliği-

ni yapma işi

nısf: yarısı

ni‘âl: ayakkabı, papuç

nukabâ: bir tekkede şeyhin yardım-

cısı olan en eski derviş

nûş: içme

nükât: nükteler, herkesin anlayama-

yacağı ince ve manalı sözler

P

penbe: pamuk

penbedûz: pamukçu

pençşenbe: Perşembe

pend: nasihat

perhizkâr: sofular, haramdan kaçı-
nanlar

Perverdigâr: rızıklandıran, besleyen, 
terbiye eden ve gözeten Allâh

peyk: haber ve mektup getirip götüren

pîr: önder, reis, tarikat önderi

R

revân: yürüyen, ilerlemeyen, yol alan

ri‘âyet: uyma, saygı gösterme

ridâ: hırka

rikâbdâr: atın üzengisini tutan

risâlet-penâh: peygamberlik maka-
mının barınağı ve sığınağı olan Hz. 
Peygamber

rûşen: aydınlık

rutab: olgun hurma

S

sâdât: efendiler, Hz. Peygamber’in 
soyundan gelen kimseler

safâ: saflık, berraklık; neşe, zevk

sahî: cömert

sahîh: doğru, gerçek

sâis: seyis

saka: su taşıyıcı ve dağıtıcı 

sâlik: bir yola girmiş olan
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sancma: saplama

ser-asker: ordu kumandanı

serdâr: komutan

ser-firâz: yüce, meşhur, maruf

ser-halka: halka başı, ders halkası-
nın başı 

serrâc: semerci, at koşum takımı 
yapan ve satan kimse

server: baş, reis, yüce

setr: örtme, örtünme

siper-dûz: zırh imalatçısı

sufûf: saflar

sulb: nesil, soy

sürûr: mutluluk, sevinç

Ş

şâd: sevinçli

Şâh-ı Merdân: Hz. Ali

şâkirdân: talebe, öğrenci, mürit

şâtır: her işe koşmaya hazır hizmetli; 

vaktiyle büyük kimselerin atının ya-

nında yürüyen görevli

şed: bağlama; Ahî teşkilatı mensup-

larının bellerine bağladıkları kuşak

Şeytân-ı racîm: kovulmuş şeytan

şom: uğursuz

T

tabîb: hekim, doktor

ta‘bîr: ifade, anlatma

ta‘biye: yerli yerine koyup düzen-

leme

tahkîk: doğru olup olmadığını 

meydana çıkarma

tahûr: temiz, temizleyici

takvâ: Allâh’tan korkarak haramdan 

kaçınma

tâlib: talep eden, isteyen

ta‘lîk: asma, asılma

ta‘lîm: öğretme, ders verme

tapşurma: verme, devretme

tarîk: yol 

taşra: dışarı

taylasan: sarığın omuz üzerine bıra-

kılan ucu

tehniye: tebrik etme

tekbîr: Allâh’ı övmek ve yüceltmek 

için söylenen “Allâhu Ekber” sözü

tekellüf: külfetli ve zahmetli iş gör-

me

telkîn: fikir aşılama

teşnî‘: ayıplama

tîr-endâz: ok atan, okçu

turgurma: durdurma
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U

‘ulâ: büyük, şan ve şeref sahibi

ulemâ: alimler

urûc: yükselme, göğe çıkma

uzlet: bir köşeye çekilerek kendini 
ibadete verme

V

vâki‘: vuku bulan, meydana gelmiş

vech: suret, biçim

Y

yarlıgama: bağışlama, affetme

yeğrek: iyi, kıymetli

Z

zahr: bel

zeberced: zümrütten daha açık yeşil 
renkte değerli bir taş

zihî: ne güzel

zühd: dünyadan elini çekip Allâh’a 
bağlanarak kendini ibadete verme

zürriyyet: nesil, soy
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