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Altan ÇETiN* - Alpaslan DEMiR** 
ÖZET 
Şecereler, dikkatli ve diğer kaynaklarla karşılaştırılarak kullanıldığı taktirde önemli tarihi belgeler

dir. Üzerinde çalıştığımız belge, Kadiri tarikatine ait olup, icazetname ve şecereler içermektedir. Bu ça
lışmada belgenin kritiği de yapılmıştır. 

ABSTRACT 
The sheceres (genealogy) are an important historical document if they use careful and comparati

ve with ot~er sources. The document that we study belong to Kadiri sect and contains icazetname and 
shecere. in this study we also criticise the document. 

Anahtar.Kelimeler: Şecere, icazetname, Kadiri Tarikati, Abdulkadir Ceylani 

Key Words: Shecere, İcazetname, Kadiri Sect, Abdu/kadir Ceylani 

Bu makalede, Kadirltarlkatına 1 ait 14 Rebiü'l-Evve·ı 1333/1 Ocak 1915 tarihi
ni taşıyan bir belgeyi tetkik ve tahlll etmeye çalışacağız. Makalenin genel olarak 
tasavvuf tarihi özelde ise Kadiri Tarikatı tarihi çalışmalarına faydası olacağını dü
şünüyoruz. Belge incelenirken, belgenin genel bir tasviri yanında iç yapısına mü

teallik tahliller de yapılmaya gayret edilecektir. Belgede esas olarak Şahin Bey oğ
lu İbn Mevlud Seyyid Mustafa'ya Kadiri tarikatı postnişini Mustafa el-Kadiri Kilid
dar tarafından tasdikli bir icazetname2 ve Kadiri tarikatı büyüklerine (Hz. Ali, 'Abd 
el-Kadir Geylanl) ait ana şecereler/silsileler3 ile belgenin tanzimi saikası olan diğer 
tarikat mensublarına ait tali şecerelere ait kayıtlar bulunmaktadır. Belgede bulunan 
Hz. Ali'ye, 'Abd el-Kadir GeylanT'ye ve diğer şahıslara ait bu şecereler, tarih ve sa
ir çalışmalarda gerek analitik gerekse kritik bakış açısına imkan sağlaması yanında 
diğer kaynaklarla karşılaştırma yapmayı sağlaması bakımından değerlidir. En azın
dan gözden uzak tutulmamalıdır. Tarihi bilginin netleşmesi, o devri bize ulaştıran 
belge ve bilgilerin çokluğu ve çeşitliliğiyle yakından alakalıdır. Bu bakımdan bi
zim ele aldığımız şecereler gibi vesikalar diğer kaynaklarla karşılaştırılarak kulla
nılmak şartıyla önemli tarihi malzemeyi havidirler. 

Belgenin eni 24.5 cm ve boyu 131.Ş cm.dir. Metnin tamamı 68 satırdan müte
şekkildir. Satırlar arası v.e çerçeveler kırmızı renkli çizgilerden oluşmaktadır. Belge 
rulo halindedir ve özel mahfazası da bulunmaktadır. Belgenin arka üst sağ tarafın
da "Şecere-i Şerif Şahin Beğ Oğlu" yazılıdır. Metnin üst kısmı üçüncü satıra kadar 
çizgi halinde yırtılmıştır. Bu yırtık arkadan bantlanmıştır. Ayrıca belgenin alt sağ 
köşesinde yazısız boş olan kısım tamamen yırtıktır. 60. satırdan· itibaren 6 satırl ık 

kısım yırtıldığından dolayı bantlanmıştır. Metnin sağ kısmında yer yer (utubete ma
ruz kalmadan ötürü zarar gören yerler bulunmaktadır. Ancak metindeki yazılar 
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okunabilmektE ir. Belgenin . aslı Gazi Üniversitesi. Beden Eğitimi Yüksek. Okulu 
Araştırma Gör• !:si ML!stafa Yaşar. Şahin' de bulunmaktadır. 

İncelenen l . lgenin dili Arapça olup nesih hattıyla yazılmıştır. Belgenin dibace
sindekr bilgile• en bu vesikanın Kadiri tarikatına ait bir şecere ve icazetname ol
duğu anlaşılm. :tadır. Belgedeki kayıtlara göre şecere Mustafa el-Kadiri Kilidar ad
lı bir şahıs= tar; !ndan tasdik edilmiştir .. Gir.iş. kısmındaki bu bilgiler. ters bir üçgen 
içine yazılıdır. .Jçgenin her kenarında birer mühür ve üçgenin tepe noktasını -teş
kil eden yerde ıığerlerinden daha küçük ebatta bir mühür bulunmaktadır. 

Metnin dev rnında paranteze benzer bir süsleme içerisinde sülüs hattıyla yazıl
ı:nış olan bir bı .mele başlık bulunmaktadır. Bu süsleme de diğer.çizgilere muvazi 
olarak kırmızı :nklidir. Bu· kısmın girişi Allah'a hamdele.ve peygambere, aline ve 

· eshabına salat . <:!dua ile başlamaktadır. ·Tarlkatlarda silsile verilme geleneğini . .mu
tasawıflar, sils .. enin nikah-ı manevi olmasıyla açıklamaktalar ve nasıl nikah insan
ların neslini rr şru bir şekilde devam ettiriyorsa, manevi nikah. tabir ettikleri silsi
leyle de tarlkaı ~eleneğinin devam ettiği şeklinde izah etmişlerdir4: Belgemizde de 
buna muv<iZi < arak duanın akabinde belgeyi onayladığını söylediğimiz es-Seyyid 
·Mustafa el-Kfü ri'nin isminden başlayan bir silsile yazılıdır. Bu, silsile devamında 

' şahsın 'Abd el (adir Geyl~nıs ile bağı kurulduktan sonra devamla tarikatın aŞağı-
da verildiği ü2 re soy şeceresi Hz. Ali'ye oradan Hz. Peygamber'e kadar götürül
mektedir. Bur< :ada ananevi bir uslup vardır. Bu husus Celvetiye şeyhi Aziz Mah~ 
mud Hudayi (· .1623)'nin: "Tevhidden istifade için, mutlaka kesiksiz bir silsileye 
sahip bir mürş 1-i kamil tarafından telkin edilmesinin zorunluluğu olduğu" şeklin-

. deki ifadelerin e yankısını bulmuştur:6 

es-Seyyid fl·"JStafa el-Kadiri ibn es-Seyyid 'Abd el-Kadir ibn es-Seyyid 'Abdullah 
ibn es-Seyyid· .bd el-Kadir. ibn es-Seyyid Sultan ibn es-Seyyid 'Abd el-Kadir·ibn es
Seyyid 'Abd.eı . {ezzak ibn es-Seyyid Mahmud İbn es-Seyyid Ferecullah ibn es-Sey
yid Muhamme,. ibn es-Seyyid Şems ed-Di'n Muhammed ibn es~Seyyid·Şeref ed-Di'n 
Kasım ibn. es-~ yyid Şihab ed-DTn Ahmed ibn es-Seyyid Bedr ed-Di'n:· Hüseyin .ibn 
es-Seyyid 'Ala . d-DTn Ali ibn es-Seyyid Şems ed-Dln Muhammed ·ibn es-SeyYid :Şe

ref ed-DTn .Ya~. ,-a ibn es-Seyyid . Şihab ed-DTn Ahmed .ibn es-Seyyid EbG Salih Nasr 
ibn es-Seyyid', .bd er-Rezzak ibn es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-Kadir eı~ceylanl ibn Ebl 
Salih Musa ibr· es-Seyyid 'Abdullah el-Ceyll ibn es-Seyyid Ya~ya. ez-zahid ibn-es
Seyyid Muhan ned ibn es-Seyyid Davud ibn es-S~yyid Musa ibn es-Seyyid 'Abdul
lah ibn es-SeY'··d Musa el-Cevnl ibn es-Seyyid 'Abdullah el-Muhiz ibn es-Seyyid 
Hasan el'-Müsuna ibn. el~e'mam el-Hasan emir el-müminin Ali ibn- Ebi Talib. 

' Bu silsileni. devamında Hz. Ali'nin· Hz. Adem'e kadar. olan soy kütüğü veril
miştir: 
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Ali ibn Ebi Talib ibn 'Abdulmuttalib ibn Haşim ibn 'Abd Menaf ibn Kusayy ibn 
Kilab ibn Murre ibn Kaab ibn Levi (Luey) ibn Galib ibn Fehr ibn Malik ibn en-Nazr 
ibn Kinane ibn Müdrike ibn İlyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Maadd ibn Adnan ibn 
Udd ibn Uded ibn el-Hemeysa' ibn Hami ibn Nebt ibn Kayzar ibn İsmail ibn İb
rahim ibn Tazih ibn Kasir ibn Şariğ ibn Erguve ibn Faliğ ibn Şaleh ibn Kaynan ibn 
Erfahşez ibn Sam ibn NOh ibn Yerd ibn İdris ibn Mehmail ibn Kaynan ibn AnOş ibn 

Şis (Şit) ibn Adem. 

Burada, beşeriyetin babası olarak yazılan Adem aleyhisselamın isminden baş
layarak bir yaratılış düzeni anlatılmıştır. Bu düzende Adem (a.s.)'ın top_raktan, top
rağın yeryüzünden, yeryüzünün köpükten, köpüğün dalgadan, dalganın sudan, su
yun zerreden, zerrenin kudretten, kudretin iradeden, iradenin Allah'ın ilminden 
olduğu bahsedilmektedir?. 

Bundan sonra metinde Şahin Bey oğlu İbn MevlOd Seyyid Mustafa'nın Bağ
dad'a gelerek Şeyh 'Abd el-Kadir Geylanl'yi ziyaretten sonra Kadiri tarikatından 
icazet aldığı yazılıdır. Burada adı geçen "Şahin Bey oğlu İbn Mevlud Seyyid Mus
tafa" metnin genelinden farklı bir hatla yazılmıştır. Metin içinde bulunan bu ekle
meler metnin hazır halde bulunduğu ve gerektiğinde bu icazetname verilece~ ki

şilerin isminin sonradan ilave edildiğini düşündürmektedir. Babasının amca oğlu 
ve aynı zamanda şeyhi olan zattan icazet verme hakkı ald ığını ifade eden ve Mus
tafa'ya icazet veren Kadiri tarikatı büyüğü es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed el-Kadi
ri'nin Cebrail (a.s.)'da son bulan şeceresi verilmiştir: 

es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed el-Kadiri 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş
Şeyh 'Abd el-'Aziz 'an ahihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 'Abdullah 'an ebihi ve 
şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-Kadir 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 
Sultan 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-Kadir 'an ebihi ve şeyhihi 
es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd er-Rezzak 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Mah
mOd 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Ferecullah 'an ebihi ve şeyhihi es-Sey
yid eş-Şeyh Muhammed 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Şems ed-Din Mu
hammed 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Şeref ed-Din Kasım 'an ebihi ve 
şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Şihab ed-Din Ahmed 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş
Şeyh Bedr ed-Din Hüseyin 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Ala ed-Dln Ali 
'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Şems ed-Dln Muhammed 'an ebihi ve şey
hihi es-Seyyid eş-Şeyh Şeref ed-Din Yahya 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 
Şihab ed-Din Ahmed 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh EbO Salih Nasr 'an 
ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd er-Rezzak 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid 
eş-Şeyh 'Abd el-Kadir el-Ceylanı -kuddise sırrahu- 'an.şeyhihi Ebl Said el-Mübarek 
el-MahzOml 'an şeyhihi Ebl el-Hasan el-Hekari 'an şeyhihi Ebl el-Ferec et-TarsOsl 
'an şeyhihi 'Abd el-Vahid et-Temimi 'an şeyhihi Ebl Bekr eş-Şibli 'an şeyhihi Ebi 
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el-Kasım el-Cüneyd el-Bağdadi 'an şeyhihi an şeyhihi Maruf el-Kerhi 'an Ebu el
Hasan Ali ibn Musa er-Rıza Ebl Musa el-Kazım 'an ebihi Cafer es-Sadık 'an ebihi 
Muhammed el-Bakır 'an ebihi Zeyn el-'Abidin ebihi el-Hüseyin 'an ebihi Ali ibn 
Ebl Talib Resulullah Cebri! aleyhisselam. 

Bu silsile Kadiri geleneğinde ehl-i beyt imamlarıyla Hz. Ali'ye ulaşan silsile ol

mak hasebiyle si/sile-i zeheb8 olarak adlandırılan türdendir. Ancak metnin deva
mında Cebrail (a.s.)'den ,şonra Allahın "La ilahe illallah hısnl fe men kaleha dahe
le hısnl ve men dahale hısnl emine azabl"9 dediğini duyduğunu belirterek sunul
muş olan başka bir senedle Kadiri geleneğinde Hz. Ali'ye bağlanmanın diğer vası
tası olan silsi/e-i müzehheb10 adını alan silsiledeki kişiler de verilmiştir: eş-Şeyh 
Maruf el-Kerhi, Davud Nasr et-Tal Jan şeyhihi Habib ef-'Aceml 'an şeyhihi Hasan 
el-Basri 'an şeyhihi 'Ali ibn Ebl Talib radıyallahu te'a/a 'anhu 'an Resu/il/ah 'an 
Cebrail aleyhisse/am. Belgede verilen şecere silsileleri diğer kaynaklardaki bilgiler
le karşılaştırıldığında doğru olarak düzenlendiği görülmektedir. 

Bu kısım kişinin gerekli şeyleri yerine getirdikten sonra kendisine icazet veril
diğinden bahisle "fe-men nekese fe-innema yenkusu 'ala nefsihi ve men efva bima 
ahede aleyhullah fe-seyu'tihi ecren 'azimen"ll ayeti verilerek ve Peygambere, ai
lesine ve sahabelere salat ve dua ile bitmektedir. Bu kısmın içindeki, kendisine ica
zet verilmesi için müracaat eden şahsın Bağdad'a gelip tarikatten icazet alışı ve 
icazeti veren kişinin icazet si isi lesin in yazılmasıyla ilgili bölüm tarikat geleneği ba
kımından anlamlıdır. Bu konuyu ele alan Ahmed Ziyaeddin GümüşhaneVı 

(ö.1893)'nin şu ifadeleri konuyu anlaşılır kılmaktadır: "(Tarikata) intisab, silsilesi 
Hz. Peygambere ulaşan ve tarikat kurucusuna dayana bir isnadla mücaz bir şey
hin telkini ile olur. Bu tür bir telkin olmadan zikrin hiçbir faidesi olmaz."12 Bu ifa
delerde koyu yazdığımız kısımlar metnin içindeki bilgilerle karşılaştırıldığında tam 
bir mutabakat hali söz konusudur. Burada tarikata intisab eden şahıs Şahin Bey 
Oğlu ibn Mevlüd seyyid Mustafa' dır. Bu kişi Bağdad'a gitmiş ve orada isnadı Abd 
el-Kadir el-Geylant'ye dayanan bir şeyhten tarikat geleneğine uygun olarak keli
me-i tevhid telkini isteyerekl3 icazet almıştır. Metnin içinde şeyh efendi, kendisi
ne icazet verildiği gibi ona icazet verdiğini ifade ile ve bunun devamında kendi 
icazet silsilesini vererek mOcaz bir şeyh olduğunu ispatla, gelen şahsa icazet ver
diğini ifade eder. Metindeki "b'ade /akkannahu kelime et-tevhfd eceznahu bi-ti/a
vetiha ve akibe külli farizatin mi'e ve sitte ve sittln merre ve fi sair e/-evkad 'ala 
hasbi ma teyessere /ehu" ibaresi içindeki /akkaimahu (Ona telkin ettik) kelimesi 
vaki telkine remz olarak yazılmış ve zikrin meşruluğuna dikkat çekilmiştir. Bura
da "lakkannahu kelime et-tevhlcf' ibaresi Kadiri tarikatı geleneğinin bağlandığı is
nad ve telkin silsilesiyle yakından alakalı ve tesadüfen konulmamış olan bir ibare
dir. "Tasawuf tarihi boyunca diğer bazı silsileler de ·olmakla beraber, tarikatın ge-

210-------------------- Hacı Bektaş Veli J 2004-31 



-----------------1915 Tarihli Bir Şecere - icazetname Tetkiki 

!eneğinde iki esaslı silsile kabul edile gelmiştir. Bunların biri Hz. EbO Bekr'e diğe
ri Hz. Ali'ye nisbet olunur. Hz. Peygamberin Hz. EbO Bekr'e zikir olarak Lafza-i 

Celali, H;ı. Ali'ye Kelime-i Tevhidi telkin ettiği belirtilir."14 İşte burada isnad ola
rak Hz. Ali'ye bağlı bir tarikat olan Kadirilikte şeyh efendi icazetnamede salik'e ke
lime-i tevhid'i telkin ederek bu durumu tebarüz ettirmiştir. Bu satırların üzerine ise 
Hz. Ali' den "Ali ibn Ebl Talib radiyallahu 'anhu kal haddeseni habibi ve kurrete 
ayni Resulullah sallallahu 'aleyhi vesellem k§I haddeseni Cebrail 'aleyhisselam kal 
semi'tu rabb el-'izze celle celalihu yekOI La ilahe illallah hısnl fe men kaleha da
hele hısnl ve men dahale hısnl emine min azabi"l5 şeklindeki tevatür nakledilerek 
kelime-i tevhid'in önemi pekiştirilmiş ve ilahi bir menşee bağlanmıştır. Hz. Ali'ye 
bağlanan tarikatler bakımından yukarıda verdiğimiz bilgiler ışığında bu rivayetin 
remil önemi daha iyi anlaşılacaktır. 

30- min 'ilmillahi te'ala 'amma b'ad fe inne er-racul es-salih ed-derviş Şahin 
Bey Oğlu ibn Mevlüd seyyid Mustafa Sahvan Vulati 

31- kadime Bağdad fezare hazret-i ceddi kutb ed-devair ve dürr ez-zehair mül
hak el-asağir bi el-ekabir el-kutb er-rabbani 

32- ve el-gavs es-semedanl es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-Kadir el-Ceylanı -kuddi
se sırrahu- summe b'ad ez-ziyare cae ileyna ve talebe 

33- minna telkln kelime et-tevhld fe eceztuhu kema ecezeni şeyhi ve ibn 'amm 
validi es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed el-Kadiri 'an ebihi . 

34- ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-'Aziz 'an ahlhi ve şeyhihi es-Seyyid 
eş-Şeyh 'Abdullah 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-Kadir 

35- 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Sultan 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid 
eş-Şeyh 'Abd el-Kadir 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 

36- 'Abd er-Rezzak 'an ebihi ye şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh M;:ıhmOd 'an ebihi 
ve şeyhihi es-Seyyid eş~Şeyh Ferecullah 'an ebihi ve şeyhihi. 

37- es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Şems 
ed-Dln Muhammed 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Şeref ed-Dln Kasım 

38- 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Şi~ab ed-Dln Ahmed 'arı ebihi ve 
şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Bedr ed-Dln Hüseyin 'an ebihi ve şeyhihi 

39- es-Seyyid eş-Şeyh 'Ala ed-Dln Ali 'an epihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 
Şems ed-Dln Muhammed 'an ebihi ve şeyhihi 

40- es-Seyyid eş-Şeyh Şeref ed-Dln Yahya 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş
Şeyh Şihab ed-Dln Ahmed 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş·-şeyh 
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41- Ebu Salih Nasr 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd er-Rezzak 'an 
ebihi ve şeyhihi kutb el-'arifin ve mürşld es-salikin 

42- es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-Kadir el-Ceylanı -kuddise sırrahu- 'an şeyhihi Ebl 
Said el-Mübarek el-Mahzuml 'an şeyhihi Ebl el-Hasan 

43- el-Hakkari 'an şeyhihi Ebl el-Ferec et-Tarsusl 'an şeyhihi 'Abd el-Vahid et
Temimi 'an şeyhihi Ebl Bekr eş-Şibli 'an 

44- şeyhihi Ebi el-Kasım el-Cüneyd el-Bağdadi 'an şeyhihi sırrlyy es-sakit! 'an 
şeyhih i Maruf el-Kerhi 'an şeyhihi kıblet el-

45- Batın Ebl el-Hasan Ali ibn Musa er-Rıza Musa kale haddeseni Ebl Musa el
Kazım 'an ebihi Cafer es-Sadık 'an ebihi 

46- Muhammed el-Bakır 'an ebihi Zeyn el-'Abidin 'an ebihi s(;!yyid şebab ehi 
el-cenne ve kurrete a'yuni ehi es-sünne el-imam 

47- el-Hüseyin 'an ebihi el-imam emir el-mü'minln Ali ibn Ebl Talib radiyalla
hu 'anhu kal haddeseni habibi ve kurrete ayni 

48- Resulullah sallallahu 'aleyhi vesellem kal haddeseni Cebrail 'aleyhisselam 
kal semi'tu rabb el-'izze celle celalihu yekul 

49- La ilahe illallah hısnl fe men kaleha dahele hısnl ve men dahale hısnl emi
ne min azabı ve bi-es-sened el-mutekaddim ila eş-Şeyh Maruf el-Kerhi 'an şeyhihi 

50- Davud.et-Tal 'an şeyhihi Habib el-'Aceml 'an şeyhihi Hasan el-Basri 'an 
şeyhihi 

51- el-İmam el-emir el-mü' minin 'Ali ibn Ebl Talib radıyallahu te'ala 'anhu 'an 
resulillah sallallahu vesellem 'an Cebrail 'aleyhisselam 

52- es-Selam 'an rabb el-'izze celle celalihi ve b'ade lakkannahu kelime et-tev
hld eceznahu bi-tilavetiha ve akibe külli farizatin mi'e ve sitte 

53- ve sittln merre ve fi sair el-evkad 'ala hasbi ma teyessere lehu "fe-men ne
kese fe-innema yenkusu 'ala nefsihi ve men 

54- avfa bima 'ahede 'aleyhullah fe-seyu'tihi ecren 'azima" ve sallalahi 'ala 
seyyidina Muhammed ve 'ala alihi ve eshabihi ecma'in 

Bundan sonra baştaki besmelenin süslü parantez benzeri şekli içerinde "Zikr Es
ma es-Seyyid eş-Şeyh -kuddise sırrahu-" başlığı verilmiştir. Burada es-Seyyid Muhyy 
ed-Oin Emrullah, eş-Şeyh Muhyy ed-Oln Fazlullah evliya, Muhyy ed-0/n Emanul
lah, Muhyy ed-Oin Nurullah, Muhyy ed-0/n Kutbullah Sultan, Muhyy ed-Oin Sey-
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ful/ah Hoca, Muhyy ed-0/n Fermanullah mahdum, Muhyy ed-0/n Burhan Allah 
Derviş Muhyy ed-0/n ibn Allah padişah, Muhyy ed-0/n Gavsullah, Muhyy-ed-Dfn 
Müşahidul/ah'tan oluşan başka bir silsile yazılmıştır. 

Metnin sonunda "Zikr Esma Evlad es-Seyyid eş-Şeyh -kuddise sırrahu-" başlığı 

yine aynı süslü parantez içinde bulunmaktadır. Bu parantezi sağ tarafında farkl ı bir 

hatla yazılmış "es-Seyyid MevlOd Mustafa İbn Muhammed" sol tarafında ise yine 

aynı hatla "Şeyh 'Abd er-Rahman Erzincan/16 Esyad!armdan" yazılıdır. Burada, 

es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd er-Rezzak, es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-Vehhab, es-Seyyid 
eş-Şeyh 'Abd el-'Aziz, es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-Cabbar, es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd 

el-Gaffar, es-Seyyid eş-Şeyh Şems ed-0/n, es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed, es-Sey
yid eş-Şeyh İbrahim, es-Seyyid eş-Şeyh Salih, es-Seyyid eş-Şeyh Yahya, es-Seyyid 
eş-Şeyh 'Abd el-Gani bintihi ismuha Fatıma validetiha ismuha Fatıma isimlerinden 

müteşekkil bir silsile vardır. 

Son kısımda verilen şecere lerde adı geçen Abdurrahman Erzincanl Balaban' da 

yaşamıştır. Bu belgenin adına düzenlendiği Şahin Bey oğlu İbn MevlOd Seyyid 

Mustafa da Balaban'da yaşamıştı r. Belg~yi aldığımız Mustafa Yaşar Şahin'in bah

settiğine göre Abdurrahman Erzincan! ile büyük dedesi olan Seyyid Mustafa'nın 

alakası bulunmaktaydı. Bu bilgi belgenin sonunda verilen şecereleri bir nebze an

laşılır hale getirmektedir. 

Metin, belgenin tanzim tarihi ve "temme"(bitti/tamamlandı) kelimesi yazılarak 

sona ermektedir. 

Metnin Latin Harflerine Aktarılan Orijinali 

1- Hazihi şecere asluha asil ve fer'uha nebll ve hamiluha reculun celi l es'elul

lahe Te'ala 

2- en yerzukahu el-istikame bi-hürmeti seyyidina Muhammedin sallallahu 

aleyhi vesellem el-mehbit 'aleyhi 

3- el-vahy ve et-tenzil emdaytuha ve enkaztuha ve ene efkaru el-vera ve hadim 

el-fukara 

4- es-seyyid Mustafa el-Kadiri Kiliddar hazret el-Kadiriyye hadim seccade17 

ceddi 

5- es-seyyid eş-şeyh 'Abd el-Kadir el-Ceylanı -kuddise sırrahu- bi-Bağdad 

6- el-mahmiyye 'afa 'anhu 

7- BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 
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8- Elhamdulillah fatihi akfali el-kulOb bi-zikrihi ve kaşifi estari el-guyGb bi-ber

rihi ve rafi a'lam ez-Zebade 

9- li-el-kaim bi-şükrihi ahmeduhu 'ala en ce'alena min ehli tevhldihi ve eşku

ruhu taliben li-fazlihi ve mezldihi 

10- ve usalll ve üsellim 'ala seyyidina Muhammedin afdalu enbiya'ihi ve 'abl
dihi ve 'ala alihi ve eshabihi el-hazibln li-tavll 

11 -el-mufaddal ve medldihi 'amma b'ad fe-yekGlu el-'Abdu el-faklru el-mukirr 

bi-el-'acz ve et-taksir er-raci 'afv rabbihi el-veliyy 

12- es-Seyyid Mustafa el-Kadiri ibn es-Seyyid 'Abd el-Kadir ibn es-Seyyid 'Ab
dullah ibn es-Seyyid 'Abd el-Kadir 

13- ibn es-Seyyid Sultan ibn es-Seyyid 'Abd el-Kadir ibn es-Seyyid 'Abd er-Rez

zak ibn es-Seyyid Mahmud 

14- İbn es-Seyyid Ferecullah ibn es-Seyyid Muhammed ibn es-Seyyid Şems ed
Dln Muhammed ibn es-Seyyid Şeref ed-Dln Kasım · 

15- İbn es-Seyyid Şihab ed-Dln Ahmed ibn es-Seyyid Bedr ed-Dln Hüseyin ibn 

es-Seyyid 'Ala ed-Dln 'Ali ibn 

16- es-Seyyid Şems ed-Dln Muhammed ibn es-Seyyid Şeref ed-Dln Yahya ibn 
es-Seyyid Şihab ed-Dln Ahmed ibn es-Seyyid Ebu Salih 

17- Nasr ibn es-Seyyid 'Abd er-Rezzak ibn es-Seyyid eş-Şeyh el-'alim el-'amil 

el-muhakkik el-mudakkik el-musellik el-mürşid el-kamil 

18- el-'arif billahi te'ala en-nar el-eşheb ve tıraz el-müzehheb el-gavs el-'azam 

es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-Kadir 

19- el -Ceylanı -kuddise sırrahu- ibn Ebl Salih Musa cengi dost ibn es-Seyyid 
'Abdullah el-Ceyll ibn es-Seyyid 

20- Yahya ez-zahid ibn es-Seyyid Muhammed ibn es-Seyyid Davud ibn es-Sey

yid Musa ibn es-Seyyid 'Abdullah ibn es-Seyyid 

21- Musa el-Cevnl ibn es-Seyyid 'Abdtİllah el-Muh iz ibn es-Seyyid Hasan el

müsenna ibn el-imam el-Hasan emir el-

22- mü'minln Ali ibn Ebi Talib radıyallahu 'an hu ibn 'Abdulmuttalib ibn Haşim 

ibn 'Abd Menaf ibn 

23- Kusayy ibn Kilab ibn Murre ibn Kaab ibn Luey ibn Galib ibn Fehr ibn Ma

lik ibn en-Nazr ibn Kinane 
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24- ibn Müdrike ibn İlyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'add ibn 'Adnan ibn Udd 
ibn Uded ibn el-Hemeysa' 

25- ibn Hami ibn Nebt ibn Kayzar ibn İsmail ibn İbrahim ibn Nazih ibn Kasir 
ibn Şariğ ib·n Erguve 

26- ibn Fal iğ ibn Şaleh ibn Kaynan ·ibn Erfahşed ibn Sam ibn NOh ibn Yerd ibn 
İdris ibn 

27- Mehmail ibn Kaynan ibn AnOş ibn Şis(Şit) ibn Adem ebi el-beşer 'aleyhis
selam ve 'ala nebiyyina 

28- afdali es-sala ve es-selam ve Adem min et-turab ve et-turab min el-'arz ve 

el-'arz min ez-zebed 

29- ve ez-zebed min el-mevc ve el-mevc min el-ma' el-ma' min ez-zerre ve ez
zerre min el-kudre ve el-kudre min el-irade ve el-irade 

30- min 'ilmillahi te'ala 'amma b'ad fe inne er-racul es-salih ed-derviş Şahin 
Bey Oğlu ibn Mevlüd Seyyid Mustafa Sahvan Vu/atl 

31- kadime Bağdad fezare hazret-i ceddi kutb ed-devair ve dürr ez-zehair mül

hak el-asağir bi el-ekabir el-kutb er-rabbani 

32- ve el-gavs es-semedanl es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-Kadir el-CeY.lanl -kuddi
se s ırrahu- summe b'ad ez-ziyare cae ileyna ve talebe · 

33- minna telkin kelime et-tevhld fe eceztuhu kema ecezeni şeyhi ve ibn 'amm 

validi es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed el-Kadiri 'an ebihi 

34- ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-'Aziz 'an ahihi ve şeyhihi es-Seyyid 

eş-Şeyh 'Abdullah 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-Kadir 

35- 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Sultan 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid 
eş-Şeyh 'Abd el-Kadir 'an ebihi v~ şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 

36- 'Abd er-Rezzak 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Mahmud 'an ebihi 

ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Ferecullah 'an ebihi ve şeyhihi 

37- es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Şems 
ed-Din Muhammed 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Şeref ed-Din Kasım 

38- 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Şihab ed-Din Ahmed 'an ebihi ve 

şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh Bedr ed-Din Hüseyin 'an ebihi ve şeyhihi 

39- es-Seyyid eş-Şeyh 'Ala ed-Din Ali 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 
Şems ed-Din Muhammed 'an ebihi ve şeyhihi 
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40- es-Seyyid eş-Şeyh Şeref ed-Oin Yahya 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş
Şeyh Şihab ed-Oin Ahmed 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 

41- Ebu Salih Nasr 'an ebihi ve şeyhihi es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd er-Rezzak 'an 
ebihi ve şeyhihi kutb el-'arifin ve mürşid es-salikin 

42- es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-Kadir el-Ceylani -kuddise sırrahu- 'an şeyhihi Ebi 
Said el-Mübarek el-MahzOmi 'an şeyhihi Ebi el-Hasan 

43- el-Hakkari 'an şeyhihi Ebi el-Ferec et-TarsOsi 'an şeyhihi 'Abd el-Vahid et
Temimi 'an şeyhihi Ebi Bekr eş-Şibli 'an 

44- şeyhihi Ebi el-Kasım el-Cüneyd el-Bağdadi 'an şeyhihi sırriyy es-sakiti 'an 
şeyhihi Maruf el-Kerhi 'an şeyhihi kıblet el-

45- batın Ebi el-Hasan Ali ibn Musa er-Rıza Musa kale haddeseni Ebi Musa el
Kazım 'an ebihi Cafer es-Sadık 'an ebihi 

46- Muhammed el-Bakır 'an ebihi Zeyn el-'Abidil'l 'an ebihi seyyid şebab ehi 
el-cenne ve kurrete a'yuni ehi es-sünne el-imam 

47- el-Hüseyin 'an ebihi el-imam emir el-mü' minin Ali ibn Ebi Talib radiyalla
hu 'anhu kal haddeseni habibi ve kurrete ayni 

48- Resulullah sallallahu 'aleyhi vesellem kal haddeseni Cebrail 'aleyhisselam 
kal semi'tu rabb el-'izze celle celalihu yekul 

49- La ilahe illallah hısnl fe men kaleha dahele hısnl ve men dahale hısni emi
ne min azabı ve bi-es-sened el-mutekaddim ila eş-Şeyh Maruf el-Kerhi 'an şeyhihi 

50- Davud.et-Tai 'an şeyhihi Habib el-'Acemi 'an şeyhihi Hasan el-Basri 'an 
şeyhihi 

51- el-İmam el-emir el-mü' minin 'Ali ibn Ehi Talib radıyallahu te'ala 'anhu 'ari 
resulillah sallallahu vesellem 'an Cebrail 'aleyhisselam 

52- es-Selam 'an rabb el-'izze celle celalihi ve b'ade lakkannahu kelime et-tev
hid eceznahu bi-tilavetiha ve akibe külli fqrizatin mi'e ve sitte 

53- ve sittin merre ve fi sair el-evkad 'ala hasbi ma teyessere lehu ,;fe-men ne
kese fe-innema yenkusu 'ala nefsihi ve men 

54- avfa bima 'ahede 'aleyhullah fe-seyu'tihi ecren 'azima" ve sallalahi 'ala 
seyyidina Muhammed ve 'ala alihi ve eshabihi etma'in 

55- ZİKR ESMA ES-SEYYİD EŞ-ŞEYH -KUDDİSE SIRRAHU-

56- es-Seyyid Muhy ed-Oin Emrullah eş-Şeyh Muhy ed-Din Fazlullah evliya 
Muhy ed-Din Emanullah miskin Muhy ed-Din Nurullah 
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57- Gavs Muhy ed-Dln Kutbullah Sultan Muhy ed-Dln Seyful'..ıh Hoca Muhy 
ed-Din Fermanullah mahdumu Muhy ed-Dln Burhanu 

58- Allah Derviş Muhy ed-Din Ayetullah padişah Muhy ed-Db Gavsullah fa-
kir Muhy-ed-Dln Müşahidullah ..... 

59- es-Seyyid Mev/Od Mustafa İbn Muhammed ZİKR ESMA EVi.AD ES-SEYYİD 
EŞ-ŞEYH -KUDDİSE SIRRAHU- Şeyh 'Abdurrahman Erzincan/ Esy/1.d/arından 

60- es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd er-Rezzak ve es-Seyyid eş-Şeyh 'AbJ el-Vehhab es
Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-'Aziz es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-Cabbar es-Seyyid eş-Şeyh 

61- 'Abd el-Gaffar es-Seyyid eş-Şeyh Şems ed-Din es-Seyyid e~-Şeyh Muham'
med es-Seyyid eş-Şeyh İbrahim es-Seyyid eş-Şeyh Salih es-Seyyid ...:ş-Şeyh 

62- Yahya es-Seyyid eş-Şeyh 'Abd el-Gani ve bintuhu ismuha Fatıma ve vali
detuha ismuha Fatıma radiyallahu 

63- te'ala 'anhum ecma'in 

64- fi sene 1333, 14 Rebiülevvel 

65-Temme 

DIPNOTlAR 
• Dr., Gazi Ünv., Fen-Ed. Fak., Tarih Bölümü 

•• Araş Gör., Gazi Ünv., Fen-Ed. Fak., Tarih Bölümü 

1 'Abdulkadir Geylani'ye izafeten adını Kadiriyye olarak alan tarikat, Irak baş;a olmak üzere he
men hemen İslam dünyasının her tarafına yayılmıştır. 'Abdulkadir Geylani hacca gittiğinde Arafat'ta 
Ebu Medyen el-Mağribi, Ebu Amr Osman b. Merzuk gibi tanınmış şeyhler ile bazı sufilere hırka giydir
miştir. Hırka giydirdiği bu sufilerin 'Abdulkadir Geylani'nin haleneri olarak faaliyet göstermesi, daha 
Geylani'nin sağlığında Kadiriliğin oluşma evresine girdiğini göstermektedir. Türbesı Bağdad'dadır. Ka
diriliğin İslam dünyasında yaygın olmasının önemli etkenlerinden biri de, Geylani'.1in yirmi yedisi er
kek kırk dokuz çocuğu olmasıdır. 'Abdulkadir Geylani'nin çocukları babalarından devir aldıklarıma
nevi mirasa sahip çıkarak onun yolunda devam etmişlerdir. Bu bağlamda gerek çoc· •kları, gerek torun
ları gerekse müridleri vasıtasıyla Kadirilik tarikab Suriye, Mısır, frak, Mağrib, Yemer., Kuzey Afrika, En
dülüs, Hindistan, Anadolu, Balkanlar gibi bölgelerde yayılmıştır. Çok geniş· alana ) .ıyılmasının bir so
nucu olarak tarikat çeşitli kollara ayrılmıştır. Kaynaklarda Kadiriliğin kolları olarak c:eçen kırk altı isim 
mevcuttur. Kadiriliğin Anadolu'ya girişini ise 15. yüzyılda Eşrefoğlu Rümi sağlamı~tır. Hacı Bayram-ı 

Veli'nin müridi iken Hacı Bayram tarafından Hama'ya gönderilen Eşrefoğlu Rümi, Geylani soyundan 
Hüseyin el-Hamevi'den hilafet alarak Eşrefiyye kolunun piri olarak İznik-Bursa gibi sınırlı bir bölgede 
faaliyet göstermiştir. Tarikabn Anadoluda yayılmasını sağlayan ise Rümiwe kolunı.:n piri İsmail ROmi 
olmuştur. uPir-i Sani" ünvanını taşıyan İsmail Rumi sayesinde tarikat baştı İstanbul olmak üzere Ana
dolu ve Balkanlarda yaygınlaşmıştır. Kadiriliğin Türkiye' deki en yaygın kolları ROmirye ve Eşrefıyye'dir. 
Bunlar dışında Esediyye, Ekberiyye, Makdisiyye, Garibiyye, Yafiiyye, Hemmadiyye, Hilaliyye ve Hin-
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diye gibi kolları da vardır. Abdulkadir Geylani'nin MelfOzat-ı Geylani, Futuh el-Gayb, Gunyet et-Tlili
bin, Behcet el-Esrar, Divan~ı Gavs el-' Azam adlı eserleri bulunmaktadır. Kadiriyye, Nakşibendiyye'den 
sonra dünya üzerinde en çok yaygınlık kazanmış olan ikinci büyük tasawuf okuludur., Nihat Azamat, 
"Kadiriyye", c. 24, OİA, İstanbul, 2001, s. 131-136; O. S. Margolıouth, "Kadiriyye", c. 6, MİA., İstan
bul, 1993, s. 50-54; Ethem Cebecioğlu, Tasawuf Terimleri ve Deyimleri Sözlügü, Ankara, 1997, s. 418-
419. 

2 "İcazet-name Arapça-Farsça bir terkib. İzin mektubu, bir nevi diploma manasına gelir. Şeyhlerin, 
olgunluk makamlarını aşan ve irşad mertebesine yükselip gelenlere, gördükleri terbiye ve irşad sınırla
rı içinde, taliblerin {isteklilerin) terbiye ve irşad edilmesi konusunda verdikleri izin. Bunu belgeleyen, 
mezuniyet kağıdına da iciizet-name denir. İcazet-name alanlara, şeyh tarafından merasimle taç giydi
rilirdi. Bazı tasawuf okullarında, taç yerine "hırka giydirmek" tabiri kullanılır.", Cebecioğlu, a.g.e., s. 

384 

3 "Silsile Arapça zincir demektir. ıstılah olarak Tasawuf okullarındaki maneviyat öğretmenleri zin
cirini ifade eder. Tarikat geleneğinde şeyhten .şeyhe ulaşarak tarikat pirine, ondan da yine şeyhten şey
he, böylece Hz. Peygambere kadar ulaştığı kabul edilen manevi zincire Silsile denir. Herhangi bir tari
katın silsilesi ele alındığı zaman, iki bölümden oluştuğu görülmektedir. Birinci kısım;. tarikatın esas ku
rucusu sayılan ve tarikatın genellikle adını aldığı zattan, Hz. Peygambere kadar olan isnadı teşkil eder. 
İkinci kısım ise tarikatın kurulmasından sonra şeyhin halifelerini içeren kısımdır. Bilindiği gibi İslam 
kültüründe silsile, başka bir deyişle isnad Hadis ilmiyle birlikte ortaya çıkmış, orijini tamamıyla İslami 
olan bir gelenektir. Tarikat silsilelerinin ortaya çıkışı, muhtemelen tarikatların oluşmaya başladığı Xlll. 
yüzyıldan sonradır.", Mustafa Aşkar, Tasawuf Tarihi Literatürü, Ankara, 2001, s. 237; Cebecioğlu, 
a.g.e., s. 645. 

4 Aşkar, a.g.e., s. 238. 

5 'Abdulkadir Geylani, 1077 tarihinde Hazar denizinin güney batısındaki Gilan eyalet merkezine 
bağlı Nif/Neyf köyünde doğmuştur. 1095 yılında Bağdat'a gitmiş ve Ebu Galib b. Bakıllani, Cafer es
Serrac, Ebu Bekir Susen ve Ebu Talib b. Yusuf, Ebu Said el-Muharrimi, Ebu Hattab, Kadı Ebu Hüseyin, 
Zekeriyya-yı Tebrizi gibi alimlerden ders almıştır. Kaynaklara göre tarikat hırkasını, tasawufa girmesi
ni sağlayan kayınpederi Ebü'l-Hayr Muhammed b. Müslim ed-Debbas'tan giymiştir. Geylani, Bağdat'a 
geldiğinde Şafii mezhebini bırakarak Hanbeli mezhebine girmiş ve yaşadığı dönemde bu mezhebin 
İmamı olmuştur. Bundan dolayı kendisine "Muhyiddin" (dini ihya eden) unvanı verilmiştir. 1166 yılın
da vefat eden 'Abdulkadir Geylani'ye ait genelde dini konulara ait olmak üzere pek çok eser bulun
maktadır., Bkz. Süleyman Uludağ, '"Abdülkadir-i Geylani", c.1, OİA., İstanbul, 1988, s. 234-239 ve 
D.S. Margolıouth, '"Abd al-Ka?ir al-Cili {Gilani)", c.1, MİA., İstanbul, 1993, s. 80-83. 

6 Aşkar, a.g.e., s. 239. 

7 Metindeki aslı, "Adem min et-turab ve et-turab min el-'arz ve el-'arz min ez-zebed ve ez-zebed 
min el-mevc ve el-mevc min el-ma el-ma min ez-zerre ve ez-zerre min el-kudre ve el-kudre min el-irfi
de ve el-irade min 'i/millahi te'ala" 

8 "İçinde Hz. Peygamberin sülalesinden (ehl-i beytten) kişiler bulunan silsilelere Si/si/et ez-Zeheb 
(altın silsile) denir. Bu durum genellikle silsilesi Hz. Ali'ye dayanan teknik anlamda alevi tarikatlarda 
görülür. Ancak tasawuf tarihinde Silsiletü'z-Zeheb tabirinin ilk kullanıldığı tarikat olan Nakşibendiy
ye'de zamanla Hz. EbO Bekir'e çıkan silsileler içinde Silsile-i Zeheb teriminin kullanıldığını görmekte
yiz. Bu alanın araştırmacılarından Trimingham, tarikat silsilelerinin iki kısımdan oluştuğunu, bunlardan 
mevcut şeyhle tarikatin kurucusuna kadar olan kısıma Sislisle-i bereke, tarikatin kurucusundan silsile
ninen yukarısına halife ve Hz. Peygambere kadar olan kısıma, Silsile-i vird denildiğini belirtir.", Aşkar, 
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a.g.e., s. 238; Cebecioğlu, a.g.e., s. 645. 

9 "La-ilahe illallah benim korunağımdır, bunu diyen korunağıma girmiştir, korunağıma giren aza
bımdan emin olmuştur." 

10 "Kadiriye icazet-namelerinde tarikatın silsilesinin Hz. Ali'ye iki şekilde ulaştığı görülmektedir. 
'Abd el-Kadir-i Geylani ve Ebü Said el-Muharrimi'den başlayıp M'arüf-ı Kerhi'ye kadar her iki silsile
deki isimler müşterektir. M'arUf-ı Kerhi'den geriye doğru silsile İmam Ali er-Rıza ve diğer Ehl-i Beyt 
İmamlarıyla ve Davud et-Tiii, Habib el-Acemi Hasan-ı Basri yoluyla Hz. Ali'ye ulaşır. Bu silsilelerden 
ilkine "silsile-i zeheb", ikincisine "silsile-i müzehheb" denir", Nihat Azamat, "Kadiriye", s. 133. 

11 "Kim sözünden dönerse kendi aleyhine olarak döner. Ama kim Allah'a verdiği sözde durursa 
Allah ona pek büyük mükafat verir.", Fetih Suresi-10 

12 Aşkar, a.g.e., s. 238. 

13 " .. .talebe minna telkin kelime et-tevhid fe eceztuhu kema ecezeni şeyhi ... : ... bizden kendisine 
kelime-i tevhidi telkin etmemizi istedi. Ben ona şeyhimin bana verdiği gibi icazet verdim ... " 

14 Aşkar, a.g.e., s. 240-241. 

15 "Hz. Ali "habibim ve gözümün nuru Hz. Peygamber" bana dedi ki, Hz. Peygamber, Cebrail ba
na dedi ki izzet ve celalin sahibi Rabbimden duydum ki, La-ilahe illallah benim korunağımdır, bunu 
diyen korunağıma girmiştir, korunağıma giren azabımdan emin olmuştur." 

16 Abdurrahman Erzincani'ni 15. asır mutasawıflarından olup, doğum ve ölüm tarihi bilinmemek

tedir. Yıldırım Bayezid ile Timur arasında vuku bulan savaştan rahatsız olmasından dolayı kendisine ve 
müritlerine yaşayacak sakin bir yer aramış, Amasya Tokat ve Çankırı taraflarına gelerek nihayet Daren
de'ye bağlı Balaban beldesine yerleşmiştir. Kendisi Halvetiyye tarikatının silsilesinde yer alan önemli 
halkalardan Şeyh Safiy ed-Din Erdebili'nin haleflerinden idi. Abdurrahman Erzincani Balabanda vefat 
etmiş olup, mezarı Balaban'da kendi adıyla anılan cami içerisinde bina edilmiş olan türbede bulun
maktadır., Selahattin Yılmaz, "Abdurrahman Erzincani", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, S.1, Sivas, 1996, s. 243-245; Ahmed Akgündüz, Arşiv Belgeleri ışığında Şeyh Hamidi Veli So
muncu Baba ve Nesebi-i Alisi, İstanbul, 1992, s. 14; M. Ali Cengiz-Yüksel Adıgüzel- Mehmet Gülse
ren, Somuncu Baba, Ankara, 1965, s. 63. 

17 Bu ibare bu şahsın Kadiri tarikatı postnişin'i olduğunu göstermektedir. 
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