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Fütüwet hakkında sözler. an' ane ve rivayetler ile füttiwet ehlinin erkanı hakkında bilgiler 
veren kitaplara /iilüwelııame denmektedir. Türk dilinde telif ve tercUme olarak pek çok 
fütUwetname yazılmıştır. En eski Türkçe fütüwetname ise, Ya(ıya &iıı Halil &in Ço&an 
ei-Burgazi'ye aittir. Eser. büyük bir ihtimalle XIV. yüzyılda yazılmıştır. Müelli fin hayatı ve 
tahsili hakkında bilgimiz yok denecek kadar azd ı r. Surgazi Fütüwetnamesi'nde XIV. yüz
yı lda Türk cemiyet hayatına yön veren prensipler teferruatlı olarak incelenmiştir. Eser. 
XIV. yüzyıl Anadolu'sunda yaşayan TOrkterin zihniyetini tespit bakımından büytik kıymet 
taşımaktadır. Eserin dil araştırmacıları için de de~erli bir kaynak oldugu görülmektedir. 
Makalede Surgazi'nin kimli~i ve eseri üzerinde bilgi verilmekte, eserin muhtevası Türk 
kültür tarihi bakımından değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Surgazi. Fütüwetname. Ah ilik, Türk Kültür Tarihi, Ahlak Eğitimi. 

ABSTRACT 

The books are called as futuwetname which gives information about the words. traditi
ons and narratives connected with futuwet and the qualiried staff of futuwet. A vast 
number of futuwetname had been written as compilation and translation in Turkish. The 
earliest-known Turkish futuwetname is belong to Yahya bin Halil bin Çoban ei-Surgazi. 
This work has been written in XIVth century. We have little or no information about the 
life and education of the author. In th~ Futuwetname of Burgazi, the conducting princi
pals of the sociallife had been examined in detail. The work is very valuable concerning 
the detection of the mentality of Turks who lived in Anatolia in XIVth century. The work 
is also precious resource for the linguists. In this article. information is presented about 
the identity and work of Surgazi and the content of the work is evaluated with regard to 
Turkish cultural history. 

Key Words: Burgaıi, fütüvvetname. akhism. sufism. morality education. Turkis~ cultural 
history. 
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Y A N P A 

PE3IOME 
K.ımrHTe KOHTO AaBaT 3Hamıe Ja <J>ıoTIOBeTa ce Haplf'·laT <J>IOTIOBeTHallle. )zyMaTa <J>ıoTIOBeT B 
ucruıMa OJHa'!aaa "rpyna OT JaKOK~ı", KOHTO sceKH ssıpsaw. -rpsı6sa Aa cnaJsa no ITbTsı K'bM 
Aıınruc Mımro npoııJseneHHll no TaJH TeMa ca npeseAeHH Ha TYPCKJ1 eJHK. Hatı CTapOTo 
<P~ıoseTHallte Ha TYPCKJ! eJHK e ııa 5Ixfıa 6HH Xanun 6ım q06aH en-BypraJ~ı. Tsop6aTa HaH
seposıTHo e Hanıtca.Ha npe3 14 seK. 3a C'b)f(enemıe ıoo.ıa AOCTaTD'!Ha ~m<J>opMaı..ııuı Ja 
o6paJosaırneTo H }I(J.lBOTa Ha noeTa. TipoH38eAemıeTo Ha BypraJw noAp06Ho HJcnenea }I(J.lBOTa 
Ha TypcKaTa 061.UHOCT npe3 14 BeK. Toı1 e MHOrO Ba)f(eH AOKyMeHT 3a pa36Hpa.He MHporne}la 
Ha Typl.I}!Te )f(Jl8eell(l1 B AHaAona a 3a H3CneAOBaTemrre e HCTHHCKO C'bKpOBUIJ.\e. B CTaTIU!Ta 
e AaAeHa nop,p06Ha HH$OpMaı.J,l1ll3a 6ypra3H, 3a 3Ha'leiDteTO MY 3a H3CneABaHeTO Ha HCTOpHSITa 
Ha TypcKaTa KYJ,ITypa. 

Kıuoqoaıı A.YJiuı: BypraJw, <l>ıoTıoaeTHaı.ıe,J1CTOpıuı Ha TYPCKaTa KYnTypa, KpaaCTBeHo 
o6y'leHHe. 

Fütüvvet, kaynaklan İslam öncesi Arap tarihine dayanan ve İslaınJ dönemde 

bütün İslam ülkelerinde gelişen bir müessesedir. Fütüvvetin İran ve Roma 

tarihlerinde görülen bazı müesseselerden de unsurlar veya tesirler aldığı 

anlaşılmaktadır (Taeschner, 1972). İslam öncesi Türk kültüründe alp tipini 

ve cömert anlamına gelen akı kelimesini doğuran geleneklerin de fütüvvet 

anlayışının Türkler arasında yayılmasında tesiri olduğu söylenebilir. Anado

lu'da ortaya çıkan ahiliği, bu akı geleneği ile bağlantılı gören bir görüş vardir 

(Çağatay, 1989); fakat bütün yazılı kaynaklan fütüvvete dayanan ahiliği bu 

geleneğe bağlamak kanaatimizce şimdilik mümkün görülmemektedir; ancak 

Anadolu'da gelişen ahiliğin fütüvvetten beslenmekle birlikte kendine has bir 

mahiyet kazandığı söylenebilir (Köprülü, 1976; Çağatay, 1989). Fütüvvetin 

kaynaklan ve gelişimi üzerinde pek çok yazı yazılrruşsa da henüz meselenin 

bütün cepheleri ile ortaya kanabildiği söylenemez. Fütüvvetin Avrupa Orta

çağı'ndaki şövalyelik müessesesi ile mukayesesİ de üzerinde durulan bir 

meseledir (Taeschner, 1972: 203 ve 1 ve 2 numaralı notlar; Desuki, 1951). 

Eski Türklerdeki alplik müessesesi ile fütüvvet arasındaki münasebetler de 

araştırılması gereken bir diğer konudur. 

Fütüvvet bakkındaki sözler, an'ane ve rivayetler ile fütüvvet ebiinin erkanı 

hakkında bilgiler veren kitaplara fütüvvetname denmektedir. Ebu 

Abdurrahman Sülemi'nin H. 412/M. 1021 yılında yazılmış olan "Kitabu'I

Fütüvve"si, bilinen en eski fütüvvetnamedir (Gölpınarlı, 1949). Türk dilinde 

de telif ve tercüme olarak pek çok fütüvvetname yazılmıştır (Torun, 1998). 
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Şimdiki bilgilerimize göre en eski Türkçe fiitüvvetname, Yahya bin Halil bin 

Çoban el-Burgazi'ye aittir (Torun,l988, s. 48). Bundan daha eski bazı Türk

çe fiitüvvetnameler olduğu ileri sürülmüşse de bun1an inceleme fırsatı bula

madık (Nefisl, 1346/1965). Burgazi Fütüvvetnamesi, muhtemelen XIV. yüz

yılda yazılmıştır (Taeschner, 1928). Gölpınarlı ise eserin XIII. yüzyıla ait 

olduğu kanaatindedir (1949, 78-79). Müellifin hayatı ve tahsili hakkında 

bilgirniz yok denetek kadar azdır. Burgazi'nin tahsilini ve bu kitabı yazma 

sebebini kendi eserinden öğreniyoruz: 

"Şöyle ki ben yigirmi yaşa girince cahilidüm, yani okumak yazmak hiç 

bilmezidüm, amma tilimieri yavlak severdüm, daim danişmendler bir/e soh

bet kılurdum, hem fotüvvet erkanlarından bilürdüm. Pes andan medreseye 

vardum, ilim taleb !aldım, Antaliya/u Hoca Sa/ahüddin nevverallahu ruhahu 

mektebine vardum, elifden sebak okzdum, Tanğı·ı taala okzmağı ve yazmağı 

üç ay bir hefte eksiikde niZl !aldı, cümle halk ve üstazum hayran kaldılar. 

Andan Freng-i ltiin !skenderiyeyi bağlamlŞldı, ol vaktde birkaç pare kitab 

Frengden satun a/dum, andan yana Tanğı·ı ya tevekkül kıldum, şükr ol 

Tanğrı ya kim bilmeyenleri bildiiriir, cahillik zülmetinden çıkaruh ilim 

nurına irgürür, pes ben zaif diledüm kim bir kitab yazam, Fiitiiweti beyan 

la/am" (Gölpınarlı, 112). 

Burgazi'nin Arapça ve Farsça kaynaklardan yararlanarak böyle bir eseri 

yazahilmiş olması onun, geç yaşta okuma-yazma öğrenmiş olmasına rağmen 

ilim aşkı ile kendisini yetiştirmiş olduğunu göstermektedir. 

Eserin müellif hattı nüshası elimize geçmemiştir. İstinsah edenler ise eseri 

kısaltmışlar ve kendi devirlerinin diline göre bazı değişiklikler yapmışlardır. 

Bu sebeple elimizdeki bütün nüshalar birbirinden az veya çok farklıdır. 

Burgazi Fütüvvetnamesi'nin çeşitli kütüphanelerde bu güne kadar tespit 

edilebilmiş on dokuz nüshası vardır' . . 

1Burgazi Fütüvvetnamesi ofishaları (Pala, 1983; Taeschner, 1928; Taeschner, 1932; Torun, 
1998; Yılmaz, 2006): 
a) Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi Şeriyye Kitaplan, 1352, 
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Burgazi Fütüvvetnamesi'ne muhtemelen ilk defa M. Fuad Köprülü, Türk 

Edebiyatında İlk Mutasavvıflar kitabının 1919 yılında yapılan ilk baskısında 

dikkati çekmiştir (1976:215, n. 43). Daha sonra Muallim Cevdet Bey 

Fütüvvetname'den nakiller yapmıştır (Muallim Cevdet, 1335). 

Fütüvvetname'nin çeşitli kütüphanelerde bulunan nüshalan hakkında Franz 

Taeschner bilgi vermiştir (Taeschner, 1928: 1065-1066). Abdülbaki 

Gölpınarlı ise bazı fütüvvetname metinlerini ve bu meyanda Burgazi 

Fütüvvetnam~si'nin metoini yayımiarnıştır (1953); ancak Gölpınarlı 'nın 

yayımladığı bu metin ile DTCF nüshası arasında bazı farklar olduğu için 

müellif nüshası metne hacim bakımından daha yakın olduğu anlaşılan bu 

nüshayı ele alıp değerlendirme ihtiyacı hasıl ·olmuştur (Pala, 1983). Kaan 

Yılmaz ise Fütüvvetname'nin İstanbul Millet Kütüphanesi nüshalanndan 

birini dil yönünden incelemiştir (Yılmaz, 2006). 

Müellif, eserini yazarken Kur'an tefsiri, hadisler, peygamber kıssalan, 

Tezkiretü'l-Evliya, Kitabu'l-Kalaid, Esraru'l-Arifın ve fütüvvet yoluna uy

gun çeşitli kitaplardan faydalandığını söylemektedir (5a-5b). Burgazi'nin bu 

kitaplardan başka Ahmed ibni İlyas en-Nakkaş el-Harbuti'nin Tuhfetü'l-

b) Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Em iri Efendi Şeriyye Kitapları, 90 l, 
c) Ömer LUtfı Barkan nüshası, 
d) Bayezit Kütüphanesi, 5481, 
e) Bayezit Kütüphanesi, 5482, 
f) Süleymaniye Kütüphant>.si, Pertevniyal Bölüm U, 992, 
g) DTCF Kütüphanesi, M. Con Kitapları, 536, 
h) DTCF KUtüphanesi, A. 123, 
ı) Bursa Genel Kitaplığı, Hüseyin Çelebi Bölümü, 9/2, 
i) Vatikan Kütüphanesi, Türkçe ElYazmaları, 337, 
j) M. Fuad Köprülü nüsbası (Arif Bey nüsbası), 
k) M. Fuad Köprülü'deki diğer nüsha, 
I) Taescbner nUsbası (Bosna'dan getirilmiş), 
m) Dresden EyaJet Kütüphanesi, Cod. Or. Ea 65 nüsbası, 
n) Dr. O. Reseber nüsbası, 
o) Berlin Devlet Kütüphanesi, Cod. Wetzstein II, 1701, 
ö) Taescbner nüsbası (Georg Jakob'dan intikal etmiş), 
p) Gotha Thüringsche EyaJet Kütüphanesi, Cod. Turc. 45. 
r) Manisa II Halk Kütüphanesi, Akhisar Zeynelzade Kitaplığı, 45 Ak Ze 5936/2. 
s) Yapı Kredi Bankası Serınet Çifter Araştırma Kütüphanesi, 919 (Yukarıda zikredilen iki 
Köprülü nüshasından biri olmalı). 
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Vesaya adlı eserinden kitabının birçok yerinde iktihaslar yaptığı anlaşılmak

tadır (Gölpınarlı, 1953). Risaletü'l-Kuşeyriyye ve Nasıri'nin 

Fütüvvetname'si ile Mevlana Celaleddin Rumi'nin · Mesnevi'si de 

Burgazi'nin kaynaklan arasında zikredilebilir. 

Burgazi, eseri yazma gayesini açıklarken devrindek1 ahlaki zaaftan bahsede

rek kitabının buna bir çare olmasını ümit etmiştir. Müellif, bu gerekçeyi 

kaynağını teşkil etıillş olan eserlerden nakletmemiş ise onun, kendi devrinin 

ahlaki durumundan şikayet ettiği anlaşılır. Esasen eski ve mükemmel devir

Iere hasret ile kendi devrinden şikayet, insanlarda her.' zaman görülen bir 

davranış olsa da bu çeşit şikayetlerde bulunanların devirlerinin bazı özellik

lerini yansıtma ihtimali de vardır. O bakımdan Burgazi'nin, Moğol istilası 

sonrası Anadolusu'nun bubranlı karakterine işaret ettiği düşünülebilir. 

Eser ilk Türkçe rutüvvetname olması bakımından da ayn bir değer taşımak

tadır. Müellif, kitabını Türkçe yazma sebebini şöyle izah etmektedir: "Türk 

dilince yazdugıtma sebeb ol o/dı ki Rum (Anadolu) halkı ekser Türk diline 

mensubdur, biz dahı Türk ıstılahı üzerine yazduk, ta ki ekser halayık andan 

müstefid olalar (6a). Aynca, Türkçe yazmasını dini bir esasa dayandırarak, 

her kavme kendi dilinde peygamber gönderildiğine işaret eden ayete atıfta 

bulunmaktadır: "ve da/11 bu ayet muktezasma iktida ittük ki, vema erselna 

mi'r~rasulin illa bi lisani kavmihi (Kur'an, XJV/4), yani Allah teala buyurur 

ki, hiç peygamber vü·ibimedim illa kendüniin kavmi dilince" (6a). Eserin 

XIV. yüzyıl Türkçesi'nin bir örneği olarak dil araştırmacılan için de değerli 

bir malzeme olduğu görülmektedir. 

Burgazi Fütüvvetnamesi'nde XIV. yüzyılda Türk cemiyet hayatına yöiı ve

ren bazı prensipler ve uygulamalar aynntılı olarak aolatılımştır. Eser, XIV. 

yüzyıl Anadolusu'nda yaşayan Türkler'in zihniyetini ve bunun kaynaklannı 

tespit konusunda kıyınet taşımaktadır. Bu tür eserlerde büyük ölçüde benzer 

konular ele alınmakta olduğundan Burgazi de aynı geleneğe sadık kalarak 

kitabıoda daha önce yazılmış rutüvvetnamelerden nakiller yapmaktadır. o 
bakımdan Burgazi'nin metni, muhteva bakımından bir yenilik getirmemek-
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tedir. Bu gibi metinler devrin Türkiyesi'nde yaygınlığını bildiğimiz ahi zavi

yelerinde okunmakta, ahlak ve adab rehberi olarak kullanılmaktadır. XIV. 

yüzyılda Anadolu'yu gezen İbn Battuta, her yerde ahi zaviyelerine rastlarlı

ğını ve ahiler tarafından ağırlandığını anlatmaktadır. 

Burgazi'nin eserinde devrinin ahiald anlayışını aksettiren pek çok unsuru 

bulabilmekteyiz. Fütüwetnamelerde bir insanın bütün hayatına yön veren 

davranışlar sıralanmakta ve her bir durumda nasıl hareket edileceği tarif 

edilmektedir. Diğer tasavvufi kuruluşlar gibi ahi zaviyeleri de esas itibariyle 

ahlak eğitimi vermektedirler. Bu ahlaki prensipler İran başta olmak eski 

kültürlerin izlerini taşımakla birlikte, İslam dininden alınm~dır. Bu sebep

le bunlar anlatılırken İslam büyüklerinin hayatlanndan örnekler verilmekte

dir. Hazret-i Muhammed ve Hazret-i Ali, bu İslam büyüklerinin başında 

gelmektedir. Hazret-i Ali, pek çok tarikatın olduğu gibi ahilerin de başı ka

bul edilmektedir. Hazret-i Muhammed'e atfedilen "Lafeta illa Ali ve la seyfe 

illa Zülfekar" (Ali'den başka yiğit, Zülfekar'dan başka kılıç yoktur) sözü, 

fiitüwetnamelerin pek çoğunda olduğu gibi Burgazi'de de tekrarlanmakta'

dır. Fütüwetnamelerde üzerinde durulan cömertlik, yiğitlik gibi unsurlann 

İslam öncesi Arap, İran ve Türk kaynaklanndan doğduğu ve sonra İslami bir 

kalıba bürünerek bu teşkilatta ortaya çıktığı bilinmektedir. İslam öncesi 

Arap, Fars ve Türklerde fiitüwet benzeri kuruluşlarm bulunduğu üzerinde 

durulmuştur (Taeschner, ı 931; Taeschner, 1932; Taeschner, ı 972). 

Burgazi, eserinde yiğit, ahi ve şeyh kavramlarını açıklayarak her Müslü

man'ın bir şeyhi olması gerektiği üzerinde durmakta ve "şeyhi olmayanın 

şeyh i şeytandır" anlayışına işaret etmektedir (8b ). Bu görüşü desteklemek 

için Kur'an-ı Kerim'deki Musa ve Hızırayetine atıfyapan Burgazi, Hızır'ın 

Musa'nın şeyhi olduğunu ifade etmektedir. Manevi terbiye için herkesin bir 

şeyhe ihtiyacı olduğu görüşü, bütün tasavvufi cereyanlarda görülen bir mo

tiftir. 

Ahilik yoluna girenlerde bulunması gereken ahiald vasıflar, fiitüwetnamede 

maddeler halinde anlatılmaktadır. Hayır iş yapanın bunu söylememesi, hal-
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kın ayıbını örtmek, zahmet ve cefaya sabır ve tahammül etmek, kötülük ya

pana iyilik yapmak, hatayı kendinde aramak, kibirli olmamak, misafire hiz

met etmek, cömert olmak, zina etmemek, içki içmemek, gammazlık yapma

mak, ikiyüzlü olmamak, kibirli olmamak, gönlünde haset ve kin tutmamak, 

yalan söylememek, şehvet nazarryla bakmamak, cimrilik yapmamak, gıybet 

ve iftira etmemek, hırsrzlık etmemek, haramdan kaçmmak, he/ali talep etmek, 

yoldaşını hayra yöneltmek, vefa/ı olmak, sözünde durmak, kimseye zulmet

memek; Allah 'a, peygamberlere ve evliyaya yakın olmak; Allah 'ı, insanları 

ve hayvanları ineitmernek gibi alıide bulunması gerekeq vasıflar çeşitli ör

neklerle açıklanmaktadır. Burgazi, İslam'ın esaslan olan tevhid, namaz, 

zekat, oruç ve hacdan bahsettikten sonra ahilerin edep ve haya ehli olmalan 

üzerinde durmaktadır. "Dünya milminierin zindam, kafirlerin cennetidir" 

hadisini nakleden müellif, ahilerin dünyaya bağlanınamalan ve ahinin on 

sekiz dirhemden başka sermayesi olmaması gerektiğini bildirmektedir. Ger

çek ilmin iyi ahlak, lutf, seha ve kerem ile hayır ve şerri bilmek olduğunu, 

beyler ile ülfet etmenin zararlannı anlatrnaktadır. 

Fütüvvetname'nin "edeb" bölümünde yemek yemek, su içmek, konuşmak, 

elbise giymek, eve girmek, çıkmak, yürümek, oturmak, alışveriş etmek, mi

safulik, hasta ziyareti, mezar ziyareti, def-i hacet etmek, harnarnda yıkan

mak, yatakta yatrnak gibi konular anlatılmaktadır. 

Fütüvvetname'de tabiatın bütün olarak korunması anlayışını da görmekteyiz. 

Burgazi, yürüme adabını sayarken "canavarcıklan (böcekler) basmaya" diye 

okuyucusunu ikaz etmektedir. Başta insanlar olmak üzere tabiattaki bütün 

canlılarm Allah'ın bir bikmeti olarak yaratıldığı, tasavvufta üzerinde. çok 

dunılan bir anlayıştır. Bu ve benz.eri prensipler tasavvufun da tesiriyle iktisa

di bayatta da rehber olmuş, paytaşırncı bir anlayışın hc1k.i.m olmasına çalışıl

mıştır. Bu anlayış insanlar arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı esas al

makta, gelir dağılımında büyük farklilıklarm ortaya çıkmasını engellemek 

istemektedir. Esasen futüvvet, cömertlik anlayışına dayanır. Ahinin ancak on 

sekiz dirbem ~üşü olabileceğini kabul eden bu anlayışın, iktisadi bakım-
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dan sermaye birikimine mani olduğu üzerinde de durulmuştur (Ülgener, 

1983; Ülgener, 1984). 

Burgazi'nin bu eseri, zibniyet taribimiz bakımından incelenmesi gereken pek 

çok unsuru ihtiva etmesi bakımından mülıimdir. Bu tür eserlerin, hemen her 

kasabada bir tekke veya ahi zaviyesi bulunan Osmanlı toplumunda geniş 

halk tabakalannın günlük hayatını büyük ölçüde tanzim ettiği bilinmektedir. 

Bunun gibi nazari kitaplarda verilen bilgilerin, diğer tarihi eserlerde verilen 

bilgiler ile mtıkayesesinin, Osmanlı toplumu hakkında daha gerçekçi değer

lendirmeler yapılmasına hizmet edeceği açıktır. 

BURGAZI FÜTÜVVETNAMESi . 
(D. T. C. F. Kütüphanesi Mustafa Çon kitapları 536 nurnarada kayıtlı nüsha) 

F.,~uö_,:i! 

u.).s.o ~li.:ı. ;~ 4.,j4J_,ı ~_,ı.; J..jol cS.:ı.ıı k ~~ ~~_,~.,>lı ~.>lı kı ~ (lb) 

c.sS.l9 ~;ı_, JJi)ı ~~ ?"JI..>'-"1 ()ı...lJ ö_,~ı ~., ~l.ft.ll ~ ~J: ~_, o .,mı 

t..kıLiAII C.~JI J ~l.j ~1 F' öjlill ~J ~,., ~1 ~,_, ~4-J.ll cSJA (JA f+-"~1 

öfo (.)'IJ"'ıl 44 .u.,sı..a c) r+=-IJ _,ı ı~_, kı ı)l ~J IJL.=:il \+.!ll (2a) ~~ı_, 

uı ~ı_, .u~ -ı o~., kı -ıı .uı -ı uı ~~ öJol~ U".aıı ö~ c) ~.J~-4:~ f+""~J 
~1 -t:~IJ .UT ~J 41 ~ .U_,...JJ o~ 1~ 

yüz biii şükr ve sipas ol padişahlar padişahına ki c azlın ve kerimdür ve mü

debbir-i 15:adimdür ~~ JS ~ c.r JS cljiJ ve yüz biii şalavat-ı zakiyat ol 

server-i enbiyaya ve meragir-i as:fiyaya Mul;ıammed Muştam'ya olsun ki 

ümmü'l-eınlndür ve anın ali (2b) ve aşl;ıabı üzerine olsun ki tayyibm ü 

tahirlndür şöyle bil kü iy kardaşlar iy dostlar ki :fütüvvet a< la ve şerif 

nesnedür ve key ulu m~amdur ve c aziz :fütüvvet ehli l5:adi.ındür ve ezell ve 

ebed!dür aşl-ı Imandur ya< ni aşl-ı Allah te< aladur zira ki fütüvvet Allah 

şıfatıdur pes :fütüvvet şıfatın kirnesne bilmez ve şıfatlanmaz illa ol kişi ki 

Allah te< ala anı cümle günahlardan tahir kılmış ola ve her kişi ki :fütüvvet 

şıfatıyla muttaşıf ola I;ı~a ki (3a) ol kişi Allah'a irişmişdür ve :fütüvvet bir 

agacdur ki ol agac Allah şıfatıdur ve budakları enbiya şıfatıdur ve yaprakları 

evliya şıfatıdur ve yirnişi mü'minler şıfatıdur pes bu şıfatı şıfatlanmaya illa 
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şıdk u vera ehli ve futüvvet torun giymeye illa kendözin fena iden ve fütüv

vet yol ın yürimeye illa edeb ve !}.aya ehli fütüvvet menziline irmeye. illa ke

rem ve müıüvvet ehli pes m~am-ı <aziz ve şerifdür l}.aliya benüm a~umda 

ve bilümde şöyledür ki enbiya ma~amına kimse irmeye meğer ki enbiya 

amma sebeb-i te'Iif-i JP.tab budur ki (3b) gördüm kiJUtüvvet ehli tayifesi çok 

batıl işe meşgül olup rasid c izzete magrür oldılar ve çlalalet yolına 

kendözlerin sebli kıldılar yigitlikde şı~ u hidayet yolın koyup tuğyan u 

çlala.let ü fitne vü Qlle damın kurdılar heva vü heves galib olup şehvet bunlara 

!}.akim oldı Q.alalet birle çok mekirler düzdiler ve niza< ,vü gavga vü ratb u 

yabis keli.ınatuii adını ma< anl ve ma< rifet ve fesal;ıat ~odılar gökden inen 

sofraya l;ıaram ta< am koydılar ve meskenet ve tevazu< yolına tekebbür ve 

enaniyyet kodılar ve fütüvvet (4a) yolında uğrulugı ve l;p.yaneti 

bahadurlıkdur didiler ve dürlü bid< atlerüıi adını fütüvvet kodılar ve ta< at 

yirine fesad vaz< itdiler ve edeb ve l;ıaya yirinde bişernılik garc itdiler ve 

evliya ve yavaş şol;ıbetin terk idüp oglanlar şol;ıbetin igtiyar kıldılar ve 

gammazlıgı fütüvvete hürmet ve c izzet düzdiler Allah te< ala kapusından 

i< ra~ id üp ümera ve nüvat kapusına teveccüb itdiler go d aşılda bu işler cümle 

gilaf-ı t~atdür ve dahı adab-ı fütüvve~de bu ef al m~bül degüldür zira ki 

Allah te< ala erkan-ı (4b) t~atı ve efal-i fütüvveti <aziz ve mul;ıterem ve 

mükerrem kıldı ve dahı bünyadını şöyle metin ve mul;ıkem kıldı ki cümle 

nesnelere zeval ve mekrü ve l;ıile irer amma fütüvvet şı~ ve şara vü vera 

ma~amıdur ki hiç fitne ve mekr ve Qlle şığmaz pes şürütını yirine 

getürnıedüklerinden niceler ol < aziz ve şerif mertebe-i fütüvvetden mal;ırüm 

kaldılar amma ümld şöyledür ki mahrüm kalmayalar inşaalllahı te< ala Y a}J.ya 

bin ijaı.Iı. bin Çopan el-Bulgan aydur gördüm ki fütüvvet kapusında oturan 

$lerde fütüvvet (Sa) name yok ki anuıila şerait-i fütüvveti ve l;ı~ay*-ı 

müıüvveti gücleri yitdükce öğreneler ve elleri erdükce tutalar ve ba< zı 

nüsgalar dabı ki ellerine düşmiş asl-ı futüvvet üzerine· degül şöyle ki her 

katib adab-ı tady~atı i.gtişar itmekden <ilm-i fütüvvet metrük o ldı ve hernan 

adı kaldı pes çün bu rne~eb-i şenfuıi Allah te< ala < ilmini bu kula Dızı kıldı 

diledüm ki fütüvvet ilmin beyan kılarn tefsir-i ~ur'an'dan ve I:Jadis-i 
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Muştata'dan ve ~aşaşu'l-enbiyadan ve Te?kiretü'l-Evliya'dan ve K.itabu'l

I}.alay}d'den (Sb) ve Esraru'l-' Arifiyn'den ve enva' ı kütübden ki bu 

me?hebe muvafıl.<dur ve futüvvete lay~dur gereklülerin ibtiyar idüp bu 

kitaba yazdum ve 'ı yan kıldum ki abll~ yolı nedür ve fiitüvvet nicedür ve ne 

ki tarlı.catda müşkil m es' eleler vardı cevabın bile yazdum ve şöyledür her ki 
bu me?bebüö şıJP;ıatine inanmaya mürted olur zira ki Q.ükm-i I}.ur'an'ıla ve 

I:Iadlş-i Resül 'ile şabit almışdur ve dahı ehl-i ta~at katında meşrütdur ki her 

cum' a gicesi çırag dibinde ve ab}ler Q.uzürında bu kitabı ~ikr ideler (6a) ta ki 

hilmiyenler öğrene ve bilenlerüö yalpyni mul;ıkem ola ve ellerinden geldükce 

edeb ve erkanın yirine getüreler ve dahı Türk dilince yazduguma sebeb ol 

oldıki Rüm gall.a ekşer Türk diline mensübdur·biz dahı Türk ıştılaQ.ı üzerine 

yazduk ta ki ekşer galay~ andan müstetld olalar ve dahı bu ayet 

mul5:teiasına ~da itdük ki •.ı..-_,9 ü~ 'il JJ......; 6A l.ll...ıı.;l l.A.J ~w .ılı ı J\! ya' ni 
Allah te' ala buyurur ki hiç peygamber viribimedüm illa kendünüö ~avrni 

dilince ve dahı yidi kat yidi içinde niçündür (6b) anıöçün ki I:I~ te' ala (alem 

ga~uö üstine güni yidi kıldı ve dahı insanı yidi kıldı ve dahı gökleri yid! 

kıldı ve yirleri yidi kıldı ve FatiQ.a ayetin yidi kıldı ve deöizleri yidi kıldı 

Kelam-ı I}.adll:n'i yidi ~a'at üzerine nazil kıldı ve Resül Ka'be'yi yidi kez 

tavaf itdi ve Ş ata 'yıla Merve ortasında yidi kez seğirtdi ve İsma' ll 
peygamber İbils'i yidi taşıla atdı ve Allah te' ala !}.adir gicesini Ramaian'uö 

yigirmi yidisinde kodı her kişi ki bu kitabı okıya çok dürlü tayide bula ilahi 

sen (7a) sen raQ.met eyle bunı yazana ve düzene ve okıyana ve düileyene ve 

yazdurana am.ln ya rabbe'l-' alenlin bilgil iy lınan ehli kardaşlar ki yigitlik ve 

$1~ ve şeyglik üçi birdür yigitlik heves eylemekdür aglıik başlamakdur 

şeyg..lik ternam eylemekdür yigitlik ve abii~ ve şey9lik sakala ak düşmekdür 

şeyglik ternam pir olmakdur yigitlik mü'minler yolın almakdur ve abi~ 

evliya yolın almakdur ve şeyglik peygamber dirligin dirlimekdür ve dahi 

yigitlik şen' atdur ve agilik taril.catdur ve şeyg..lik Q.~at {7b )dur ve dahi 

yigitlik yola gitrneğe niyyet eylemekdür ve agilik yola girüp gitmekdür ve 

dahı şey9lik menzile irmekdür ve dahı yigitlik ana raQ.minden toğmakdur 

1 Kur'an-ı Kerim: XIV: 4 
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ag1lik dünyada dirilmekdür şeybJik Imanıla ölmekdür pes yiğitlik ve ablıik 

ve şeyglik üçi birdür nite ki Resülullab buyurur ki e,;aı1 .J:ıl e,;aı1 tl~~ ül 

ya' ni ben yigitven ve yigit kardaşıvan ve yigit atasıvan e,;aı1 tl didüği Abu'l

Hüseyn Emlrü'l-mü'minin 'All'dür keremallahu vecbehu ~~ ~~ didüği 

imamü'l-' alemin budur ki ayıtdı~l ~.jll ~L...:ı ~~~ ~1 ül .j:~l Lıi.J ~~ı 

e,;aı1 (8a) didüği Emlrii'l-mü'minin Hüseyn tarafındandur radıyallahu anhu 

Emlrü'l-mü'rn.inln C..Ali evvel yigididi andan agi oldı ve Emlrii'l-mü'minln 

Ebi Bekr-i Sıddil.< radıyallahu anhu şeygidi dünyadan naJp eyleyeceği val5:t 

şeyglıgı 'Ali'ye virdi pes yigit ve agl ve şeyg üçi , birdür pes dükeli 

müslümanlara abi ve şeyg tutınmak farz ve sünnet ·vacib oldı nite ki 

peygamber ayıtdı (8b) ~ ıjLı.:..y\ ~~~ .ı;.J~Q .ıJ t~ "i (jA .ıJ ~.) "i.J .ıJ ~"i (jA 

6~1 ve dahı bir yerde aydur 6~1 ·H}9 .ıJ t~ "i 6A ya' ni kimilli ki şeygi 

yokdur dini yokdur ve dabı her kimüö ki şeygi yokdur anun şeygi şeytandur 

ve bir delil aydur ki Allah te' ala Müsa peygambere aleybisselam buyurdı ki 

agi tutmakdan murad nedür H~ te' ala ayıtdı anuöçün ki cümle ' ilmüö 

yigreği edebdür ol sana edeb öğrede Müsa ayıtdı yarabbl kimi ag! tutayın 

ayıtdı var ijıZır'ı ag! tutın didi ba' zılar Bulul0'a'ya vardı dirler amma eşşal;ı 

I.cavl budur ki ijıZır'a vardı niteki Kela~-ı (9a) Kadim'de mezkürdur .ıJ Jl! 
~wl ~ ~ı JAı c.r"Y' l.ı..1J ü.Ak;. w ehl-i tefsrr katında bu l.cışşa ma' lümdur 

pes Müsa peygambere vardı l;ıazır buldı selam virdi ijızır aleyhisselam aldı 

ayıtd~ nite oldı ya kellınu'llah Müsa ayıtdı ya vel1yu'llab geldüm ki seni abi 

tutınam beni şol;ıbetüfie I.cabül kılasın ijıZır ayıtdı ya Müsa bu yol şarb yoldur 

ve bu ' ilim key d~ ' ilmdür göiilüfule mul;ıkem tanış ki soöra peşiman 

olmayasın didi zira ki ehl-i tadyl.cat katında ki ag}dür ve şeygdür kimseye 

cebri le gel bana ' ayal ol dimek gilaf-ı tanyl.catdur reva (9b) degül bil ki 
kendü iraderiyle gelen dabı def ata I.cabül itmek reva değüldür ta ki müddet-i 

med Id ve rüzıgar-ı ba' Id 9i?met mai.camında anı gayet imtil;ıan itmeyince 

I.cabül itmeyel er ve dahı eb l-i şen' at müdde' Iden iki tantık ister amma ebi-i 

tarlı.cat katında bir şal;ışuii l;ıal%ında kırk kişi şebadet virse gerekdür ta ki ehl-i 

tarll.cat katında m~bül ola ve dabı ya Müsa bu yolda kişi gayr iş işJedüğin 

söylememek gerek ve gördüği 'ayıbını ball.cuö setr i tmek gerek ve her ne 
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zahmet ve ce!a görse şabr ve tal)ammül gerek Müsa ayıtdı ..l.ıı W. uı e,;~ 
1ı.)4ılill ~ı 'i.J 1,.>.~~ (lOa) bu ~ayet meşhürdur ki ijıZır bir gemi deldi ve 

bir divan yıkdı ve bir oğlanı boğaztadı Müsa şabr eylemedi söyledi pes ijı.Zır 

ayıtdı 3~.J ~ Jı_j ı~ ya' ni ya Müsa çün şabr eylemedün söyledün 

senünile benüm aramda andan girü firakdür didi Müsa ayıtdı ya ijızır bana 

edeb ' ilmin öğret di di ijı.Zır ayıtdı ya Müsa ol val9: ki Allah te' ala l)airetine 

varursın Tür tagına nicesi çıkarsın ve Allah-ı te' ala birle nice söyleşilisin ve 

girü nicesi dönürsin Müsa ayıtdı bir taş var (lOb) anufi katında turuno ve 

söyle bana iy Çalabum dirin ijızrr ayıtdı küstahlık kılursın cümle 'ilmün 

yigreği edebdür sen edebi le var ta ki Allah te' ala safia dahı yi grek mal)abbet 

ide ve mertebe ve menziletüfi dahı ziyade eyleye Müsa ayıtdı bana öğret nice 

varayın didi ijıZır ayıtdı evvel ki varursın Tür tağınufi dibinde iki rek' at 

namaz kılgıt ve na' lınıfiu anda kogıl ve andan Tür'a çıkgıl ve ol taga varıcak 

secde kılgıl ve elüfi kavuşgıl turgıt ve Allah te' aladan sana nida ijitab 

gelmeyinde sen ketimat (Ila) itmegil ve çün girü dönesin gitrneğe girü secde 

kılgıt ve arkana dönüp gitmegil ta na' lmüfie vannca kıçın kıçın gitgit ve giı)i 

anda secde kılgıl na' linüfii geygil dahı döngil gitgil pes Müsa çün ki girü 

Tür'a vardı ve her ne ki ijızır didi yirine getürdi pes Allah'dan nida geldi ki 

ya Müsa dergahumuza bugez eyü geldün (ya' ni bu kerre eyü geldün sair 

gelmeklerinden dimek olur) ki edeb-i ta~atı yirine getürdüfi didi pes 

enbiyanufi ve evliyanufi ve meşayihüfi çün kemal mertebesi celal menzileti 

şeyh ve agi şo.Q.betinde l)aşıl olur sana ve bana ve cümle-i mü'minlne 

laztındur ki esbab-ı ~atı ve erkan-ı (1 lb) :filtüvveti öğrenmeğe cehd eyle

ye ve dahı bilgi! ki futüvvet Resül hairetine geldi ve Resül aş.Q.aba öğretdi 

aş.Q.ab gördiler ki key ince yoldur ve sarb me~ebdür bu me~hebüfi ri' ayet-i 

edebinde ve hı~-ı tertibinde mütehayyir oldılar pes bir gün Resül .Q.aireti 

Emlrü'l-mü'minln ' All'ye sordı ki ya ' Ali sana yavuzlık kılana sen ne 

kılaydufi 'All ayıtdı ben ana eyilük kılaydum Resül ayıtdı eğer ol yavuzlığı 

artursa ' Ali ayıtdı ben eyilüği arturam Resül ayıtdı eğer günde bifi kez 

2 Kur'an-ı Kerim: XVTII: 6 
3 Kur'an-ı Kerim: XVTII:78 
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göölilli yıkub cigeriifi (12a) ).<an eylese <Ali ayıtdı ben anun bir günde biii 

kez gatınn ri' ayet kılarn ve enva' ı tevaz:lu' ve meskenet ile anı u tandurarn 

didi pes Resül buyurdı ki .;ı.:wıj 'il ~ 'i.J ~ 'il ~ 'i ve dahı bir gün 

< All'nün dört akçası varidi biringice ve birin gündüz ve birin gizlü ve birin 

aşikare fuJ.<araya virdi I:I~ te' ala anuii yaynnı J.<abüı kıldı ve anuii I:ıaJ.<Ipnda 

ayet nazil oldı ki f+l ı~ı 6Jll.i.:! u::ı.ıı 4~.J 1->"" .;~I.J J:ll44
' pes Resül ve 

aş!;ıabı ve evliya ve meşayig fiitüvveti 'Ali'ye reva gördiler ve J.cabül kıldılar. 

Bab .ı.:iiS ~ı .;.;S J.i.:ı. ~w c.> ı :ı.:. Jjl w~ .;.ı (12b) işbu ol beyandur ki Allalı te' ala 

yidi kişi feta adıla Resül I:ıairetine baber virdi ve dam incir agacı I:ıai.<J.cında ol 

va).<t ki Adem peygamb er I:Iavva'yıla uçmaktayıdı ~.J19 ~ı C.:,S....I ?.ıl 4 ül9.J 
5~1 Allah te' ala buyurur k i ya Adem uçmakda ol I:Iavva'yıla ve enva' ı 

nimetleri ylii.üz içüiiüz ve illa işbu agacuii ya' m buğday agacınuii katına 
varmail ve yimişin yimen eğer yirseiiüz kendü nefsilliüze zulm itmişlerden 

olasın pes Adem ve Havva daima ol agacdan il:ıtiyat iderierdi amma ta).<d'lr-i 

ilahi (13a) şöyleyidi ki c alpbet ~tiyat fayide kılmadı bu J.<azıyyede bikayet 

çokdur amma maJ.<şüd-1 J.<aiıyye budur ki çün İblis vesvese kıldıAdem buğ

dayı yidi ve Tengri emrine mui:ıalefet itdi Adem'üii başında tae ve eğninden 

I:ıulle düşdi Adem ve Havva yalıncak kaldılar Adem mecmü' ucmag ehlinüii 

katına vardı ve tai:arru' kıldı setr-i ' avretiçün libas diledi hiç kimse ana nes

ne virmedi bes incir agacı üç yaprak Ad em' e virdi ve b iş yaprak Havva 'ya 

virdi bü sebebdendür didiler ki erilii kefeni üç o ldı ve c avretilii biş o ldı bes 

(Bb) Allah te' ala incir agacına 'i tab kıldı ve ayıtdı hiç kimse Ad em' e nesne 

virmedi sen niçün virdüii di di incir agacı ayıtdı Bari ti~a 'ya dükeli agaclar 

senilli ).<ahharlıguna nazar eylediler Adem'e nesne virmediler amma ben za'If 

ve biçare kulun senilli kerlmiüğüne ve ral;ılmıiğüne ve settarlıguna i' timad 

kıl up luifuiia i' tibar ve i ' tiJ.cad itdüm ve Ad em' e yaprak virdüm d idi ta ki ben 

dahı senüii dergahuiida kerlmıer ve ral;ılmıer ve settarlar ~evabın bularn didi 

çün sen cüvanmerd padişa.hsın ben dam diledüm ki senüii şıfatuiiıla (14a) 

muttaşıf olam ve gücüm teğdügince sayavetde bulınam d idi bes I:IaJ.c te' alaya 

4 Kur'an-ı Kerim: II: 274 
5 Kur'an-ı Kerim: II: 35 · 
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bu kelam yoş geldi ayıtdı iy agac çün sen ia' lfligiıiile kerem ve mürüvvet 

gösterdilli ve Adem'e şefl$:at kılduö ben dahı saôa üç dürlü hediyye 'iva~ 

virdüm ki hiç ayruk agaca virmedüm evvel seni yandurmagı l_ıaram kıldum 

şöyle ki her kişi ki incir agacın yandura ve nesne pişüre ol pişürdüği ta' am 

aiia l_ıaram ola elbette ve dahı kankı göze ki dok.ına anuö tütüni ol göze ziyan 

eyleye ikinci her yimişi ba' iı yirde mergüb ve mu' azzez görürler ve ba' iı 

mekanlarda (14b) yor ve l_ıak.Ir tutarlar amma sen her yirde mergüb ve 

mu' azzez olasın ve hiç ikllınde seni yirmeyeler ve dahı yaber dahı gelmişdür 

ki bir gün Resül'e bir tabak incir getürdiler Resülu'llah kendü yidi ve hem 

aşbaba virdi ve ayıtdı yiiiüz ki bevasir ·rencine ke:faretdür ve n.ikrls rencini 

def ider ve dahı ademizad içinde nice ki ehl-i fütüvvet mu' azzez ve 

mükerremdür ve incir dahı yimişler içinde şöyle mükerremdür bu i' tibanla 

her ehl-i fütüvvete (15a) lazımdur ki elbette yanedanında incir ola üçünci 

'ata vü hediyye ki Allah te' ala incir agacına virdi oldur ki aydurlar Adem 

peygamber ol yaprağı incir ağacından üzdüği va~ südi tamladı ve Allah 

te' ala panbugı ol sütden yaratdı ve Adem dünyaya geldüği va~n Allap 

te' ala Cebrayil'e emr eyledi ki ol panbugı çekürdeğinden ayırtladı panbugı 

uçmakda kod ı ve çekürdeğin Adem' e getürdi ve ayıtdı ya Adem ni te ki 

cennetde sana fütüvvet ve mürüvvet gösterdi ve senün l;ıal99nda setr-i 'avret 

itdi iradetullah şöyledür ki dar-ı dünyada dahı senilli ve ~yetünilli (15b) 

libası ve setr-i 'avreti bunufula ola ta ki alemde şefı~atı ve settarlığı şıfatı 

meşbür ola ve dahı Adem peygamber ol vai.<t ki cennetden yiryüzine indi üç 

yüz yıl yüzin toprağa urdı agladı Allah te' ala ayıtdı ya Adem aglama ki 

benüm ta~dlrümde böyle olsa gerekdür ki seni dünyaya iletüp nesliliii ve 

~yetüni zuhüra getürsem gerek idi Adem ayıtdı 6 ı.J.4 ı:.ı.iS ~~ cli~ ~~ .ıJI ~ 

~~~Bari lj:uda'ya eğerçi ki her nesne senilli ta~dlrüiidedür ve illa ben bu 

ba~ayı kendü nefsümde bilürin başa senilli merl_ıametiliiden (16a) ki sen bana 

günah kıldursın günah benden o ldı ya 'afv ve gufran senden olsun ki sen 

kerlın ve settarsın ve ral;ılnı ve gaf:farsın benüro bi edebligüme nazar eyleme 

didi I:I~ te' alaya anun taiarru' ı ve günalıma ~ar itdügi yoş geldi ve bu 

6 Kur'an-ı Kerim: XXJ: 87 
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~aziyyede iki dürlü 'ibret gaşıl oldı evvel bu ki Allah te< ala ayıtdı ya Adem 

çün sen beni kenm vü settar ve ral;ıtm ve gaflar bildilli ben dahı saöa 

keremüıni erzani kılarn ve günablarufu setr eyleyem ve her l;ıalde seni 

esirgeyem ve agiretde seni yarlığa ya m di di ki ~~ ~ ~ ül ikinci (16b) 

< ibret budur ki her kişi ki ehl-i kemal şal;ıib-i ~any~at ola her l;ıalde kendü 

nefsini eksüklü ve şikeste bile ta ki c indallahe seyyi'atı I:ıasenata mübeddel 

ola amma ol v~ k:t İblls Adem'e secde kılmadı ve Allah te< ala anı meJ<ün 

kıldı ve ayıtdı ya İblls niçün secde kılmaduö İblls < aleyhilla< net ayıtdı cümle 

nesne senilli elillidedür secde kıl diyen eğerçi ki sensin ve IIkin kıldurmayan 

dahı girü sensin ki ta~dlrüöden taşra hiç nesne yokdur Allah te< ala ayıtdı ya 

mel< ün ben secde (1 7a) kıl di düm kılma dimedüm İblis ayıtdı İlahi aşikare 

emr i' tibariyle kıl di dilli ve likin iradet i< tibariyle kılma didüö Allah te< ala 

ayıtdı ya meJ< ün sen suç kılursın suçuöı bana mi iftira idersin indi ben dahı 

seni eb eden mel< ün kıl d um di di indi bir suç Adem kıldı ve bir suç İblls kıldı 

amma Adem teva±u< ve meskenet kıldı raJ;ımet buldı ve İblls tecebbür ve 

tekebbür kıldı la< net buldı bes ehl-i fütüvvet ve sair ehl-i lınan gerekdür 

şe~an şıfat mütecebbir ve mütekebbir olmaya ve la(17b )zımdur ki Ad em 

bigi mütevazı< ve münkesir ola ta ki 4.1Aıl ~~e-~ ~~ JS anuö şanında şad~ 

ola dördüncü Şit peygambere ol va~ ki Cebralı çulahalık öğretdi ol panbuk 

bitdi ;Havva iğirdi Şit tokudı Adem Şit'i görrneğe vardı Şit turdı Adem'üfi 

öfiine etmek ko dı mes 'ele eğer sorariarsa ki dünyada evvel konuklık kimden 

resm kaldı cevab viresin ki eve! konuk olan Adem (18a) peygamberdi ve 

evvel konuğa etmek kesen Şit peygamberidi pes Adem aleyhisselam etmeği 

yidi ve şit• e du< a kıldı ta< am yiyüp şaQib-i ni< mete du< a kılmak Adem'den 

sünnet kaldı bes Şit ol tokudığı bizden kesib bir pare Adem'e tekellüf kıldı 

ve konuğa g.il< at tekellüf kılmak Ş lt' den sünnet kaldı bes Adem ol bizi biline 

tennüre tutındı bes şeygler tennüre tutınmak andan kaldı ve her konuk kişi ki 

Şit'illi katuna geleydi etmek yidürürdi ve biline tennüre tutardu bes Allah 

te< ala Adem'e buyurdı ki (18b) oğlanlaruna ayıt mallarınuö zekatın çıkaralar 

ve Şit'e vireler ve dahı ag.llere ve şeyglere nezr ve hediyye virmek bu 

sebebden sünnet oldı ve dahı aglye gerek ki her ki kapusından içerü girse 
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ewel ana ta< am yidüre ve andan sofua söz söyleye bişinci İbrahim 

peygamber 'aleyhisselam ol val.ct ki Nemıüd-ı ta< m birle mücadele kıldı 

Nemıüd padişahidi ve katunda müneccimler çoğidi bir gün müneccimler 

Nemrüd'a ayıtdılar bu yıl içinde gerek senün ilüfide bir oğlan toga ki bütleri 

oda yaka ve vilayetleri tuta ve (19a) c akıbet sen dahı anun elinde helak ola

sın didi bes Nemıüd buyurdı ki her kande ki er oğlan togarsa öldüreler bes ol 

zamanda A.zer'in c avreti İbrahim'i togurdı ve Nemıüd'un korkusından bir 

magarada gizledi bir ulu taşı rnagaranun kapusına kodı ve berkitdi ve kendü 

gitdi birkaç günden sofua girü geldi magaranuii kapusın açdı girdi ki İbrahim 

diridür biraz ernzürdi ve girü magara kapusın berkitdi gitdi bes her bad 

gelürdi emzürürdi ol gün ki anası (19b) gelmezdi İbrahim barınağın ağzına 

koyup emerdi Allah te< ala rızi.<ını barınağından virüridi bes İbrahim bir yaşı

na değdi ve illa on yaşar oğlan kadarınca oldı bir gice anası geldi İbrahim 

peygamberi magaradan taşra çıkardı yire ve taglara ve göğe bakdı ayıtdı 

bunları kim yaratdı bunlarufi ve benüm taiirim kimdür didi nageh gök yüzine 

bakdı bir ulu yılduz gördi ayıtdı ya< ni budur tafuım d idi çünki yılduz 7 ı~ 

c.ft.; (20a) tolundı İbrahlnı ayıtdı (VI:76) uJ.:!~ı ~ı "J ya< ni sevmezün ol 

nesneyi ki tolınur ve zeval irişür bildi ki I:Ia~ te< ala bizevaldür bes bir 

zernandan sofua gördi ki ay togdı girü İbrahim ayıtdı c.ft.; ı~ ya< ni tafin 

budur didi çünki ay dahi tolundı güneş togdı İbrahim anı gördi ayıtdı c.ft.; ı~ 
8.):1Sı ı~ anasına ayıtdı bu dahı tafinlıga yaramaz didi İbrahim'i anası eve 

getürdi ve atasına al)vali didi pes gönline Azer'üfi (20b) İbrahim'ün sevgisi 

düşdi bu ~ai:ıyyede l;ıikayet çokdur amma ma~şüd şöyledür ki İbrahim tanrı 

istedi bu ldı oda atdılar I:I~ te< aladan yüz döndürmed i ve bütleri uvatdı 

Allah te< ala anı medl;ı idüp yigit adı birle ?ikr eyledi ni te ki Kelam-ı 

~adtm'de buyurdı 9&ııY.ı 4J J~ r-Afi~ t_? l..lu....ı ı,Jlı.i bes sonra İbrahim Şam'a 
vardı ~bt} kabusınuii üstinde ma~am tutdı çok yıllar gelene gidene etmek 

yidürdi her giz konuksuz ta< am yimezdi eğer ittira~an konuk gelmese üç 

dört gün ta< am (21a) yimezdi bir kez bir hefte oldıki konuk gelmedi İbrahim 

7 Kur'an-ı Kerim: VI: 76 
8 Kur'an-ı Kerim: VI: 78 
9 Kur'an-ı Kerim: XXI: 60 
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ta' am (21a) yimezdi bir kez bir hefte oldıki konuk gelmedi İbrahim aclıkdan 

muztar aldı Allah'dan konuk temenna itdi I:Ia!P.c te' ala Cebra'.Il'i ve 

Mika'll'i ve İsrafÜ' i viribidi adem şüretinde geldiler ve İbrahim'e konuk 

oldılar İbrahim tutdı bir kuzı bagaziadı biryan eyledi öfilerine kadı ayıtdı 

hismillah anlar şunmaıdılar İbrahim korkdı ve befiz~ mütegayyir aldı ve katı 

korkdı ve Sare tiatün ttırup kulluk ideridi bes aglıerüi'i. gerek 'avretleri dahı 

gi~et ehli ola bes Sare (21b) ayıtdı bunca l.cavm içinde bunlardan niçün 

korkarsm didi İbrahim ayıtdı iy eşQab niçün !a' am yimezsiz firiştehler 

ayıtdılar and içdük bahasm virmeyince ki ta' arnı yimeyüz didiler İbrahim 

ayıtdı indi eyü baha virüii didi ayıtdılar eyü baba ne ola İbrahim ayıtdı 

elünüz surncak hismillah difi ve ternam yiyicek elhamdülillah din ta< amun 

balıası budur d idi Cebra' I ı bildi ki İbrahim korkdı zira bir kişi bir kişiye 

yavuzlıga gelicek ta' amma sunmaz olur bes Cebra' II ayıtdı ya İbrahim (22a) 

korkma biz firiştelerüz sana beşlifete geldille ki Allah te' ala sana Sare'den bir 

İsQal.c adlu oglan rüzı kıldı didi cJL:ı.....ıl F-IJJ c)A.J c3ı.:......4 l.ıııü~ ~w .ıJ_,iS 
10y~ İbrahim ayıtdı ben pir oldum bana oglan nice ola didi bes ol dem nice 

yıllardan berü kurımış agac yaşardı ve yapraklandı fırişteler ayıtdılar 
11kl JAI cJ.4 ~~ ya' ni Allah'un emrinden 'aceb mi tutarsm sana oglan 

virdügini ki bunca müddetden berü kurumış agac iradet-i yezdfmi ve Qükm-i 

sulta:ru irişicek yeşerür didiler bir l.cavül de Cebra<lı İbrahim'e g~et ku

şa(22b )gm bunda kuşatdı ve fütüvvet geydürdi dirler amma bir I.cavül de 

budur ki Allah te< ala çün İbrahim' e buyurdı ki Ka' be'yi yapa Cebra' Il geldi 

gi~et kuşagm kuşatdı ve ol incir südinden biten panbukdan tubban getürdi 

İbrahim am geydi ana değin dahı tubban yağidi amma bir I.cavül de aydurlar 

ki ol panbugı Havva eğirdi evvel A.dem geydi Şit verat idicek girü Cebra< 11 
aldı ol vai.ct ki münafıJ.dar Resül hazretine geldiler ayıtdılar fülan eri füliin 

'avretile tutduk (23a) ve kapuyı üstlerine bagladuk didiler Resül ayıtdı bir 

kişi olsa varsa bize togru gaber getilise didi Emlrü'l-ıriü'minlıı 'All ayıtdı 

ben varaym gaber getüreyin didi Resül destür virdi 'Ali vardı kapuyı açdı iki 

1° Kur'an-ı Kerim: XI: 71 
11 Kur'an-ı Kerim: XI: 73 
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gözin yumdı ayıtdı i.kiyiseöüz bir kalufi didi er çı.kdı gitdi 'avret kaldı 'Alt 

gözin açdı 'avreti gördi döndi girü Resül'e geldi ayıtdı ya Resülallab ev 

içinde bir kişi gördüm d idi münafı]~lar feryad eylediler <Ali yalandur didiler 

der~al Cebra' il geldi ayıtdı (23b) <Ali gerçekdür di di ve ol tubbanı Resül' e 

virdi Resül 'All'ye virdi 'Alt geydi ~ ul:A .;S~ ve dabı Resül mi' race 

çı.kdugı gice ~i~et kuşağın Cebra'll'e getürdi ve Resül'e kuşatdı bes lazım 

oldı ki agiler ve cümle ~a.rl~at bi~etine mensüb olan kişiler bel bağladılar 

ve kuşak kuşandılar altıncı ol va~ ki Zellba Yüsuf peygamberi sevdi çok 

dürüşdi Yüsufun 'ış~ı göiilinden çıkarmadı her v* ki Yüsufı katına 

getürürdi Yüsuf Zellba'ya hiç bakmazdı gördi ki çare bulamaz (24a) Zel}ba 

buyurdı ki sarayuö için ternam gözgü sırçasın eylediler ta ki her şüretün 

'aksi ?:ahir ola bes Zeliga tagtında otururken buyurdı ki Yüsufı getürdiler 

çün ki Yüsuf geldi her kankı tarafa ki nazar kıldı ayinede Zeıiga' nun yüzin 

gördi Yüsuf bu ~leyi anladı ve başın koynma sokdı ayruk gözin açup bak

ınadı ZelllJa girü çare eyleyemedi bes Zellba melamet oldı bu ~ali Mısr'uö 

gatünları işitdiler ayıtdılar padişahufi 'avreti kulın sevmiş didiler çün ki ol. 

(24b) 'avretlerüö me larnet kı lduklarm işitdi Zeliga konuklık eyledi ol 

'avretleri çağırdı biş 'avretidi ve beglerüii 'avretleridi pes buları getürdi 

konukladı ve ellerine birer turunc ve birer bıçak virdi ayıtdı ol v* ki ben 

kesüii diyem kesesiz andan Yüsuf'ı tonatdı ve ol meclise getürdi çün ki ol 

'avretlere Yüsuf'ı gördiler ~ayran kalup beDizleri mütegayyir oldı ve 

'a~llan gitdi bes Zellga ayıtdı kesüii turundu turuncufiuzı didi turunc elle

rinden düşdi (25a) tuymadılar ve ayıtdılar 12(':!.fi ~ 'ill.lA ül \fo. ı:aı Lo.&<).~ 

ya' ni };taşa ki bu adem ola varisa bu bir kerlm. tiriştedür d idiler ve I:Ia~ 

elündeyimiş seni melamet itmek ga!ayımış didiler bes bir gün Zelina Yüsuf'ı 

getürdi galvetseraya koydı kapular berkitdi İblis anda şad oldı ayıtdı Yüsuf 

zina kıldı didi zira ki Zeliga gayetde gübidi amma Yüsuf razı olmadı kaçdı 

Zeliba Yüsuf ardından eteğine yapışdı ete ği yırtıldı ve kapı(25b )lar açıldı 

Yüsuf kurtıldı murad bu l;caiıyyeden Yüsufufi pak damenligidür ki nefsini 

yiiidi İblls kör o ldı I:I~ te' ala anun ol faiiletini Ketam-ı ~adim' de zilcr 

ıı Kur'an-ı Kerim: XII: 31 

200 T 0 R K K Ü L T 0 R 0 v e H A C ı B E K T A Ş V E L i 1 2 O O 7 - 4 4 



TO R K K OLTÜR TARIHININ BI R K AYNACl OLARA K SURGAZI EOIOVVETNAMES! 

eyledi ve adın fütüvvetile yad kıldı J.ı..JsJI ı:.ıi.JAI ~.lA.II c) ö_,....i Jl.i.J u-lw 4.ljiS 
13~ ı:p ~ ..l.JI.P bes gerek ki aglıere pak damen olalar ki yiğide ve ag!ye 

ve şeyge paklik faı-Zdur Altıncı Yüşac bin Nün aleyhisselam Müsa 

peygamberle yoldaş oldılar şöyle ki Yüşac hiç Müsa sözinden taşra çıkmadı 

(26a) ve Müsa andan çok gi?met ve eyü gulk ve mul;ıabbet gördiğüçün Allah 

tec ala ~ur'an'da Yuşa' feta latzıla ?ikr eyledi 14c.r".Jo<~ JLi jı.J u-lw 4.l_,! bes 

abiiere gerekdür ki yoldaşlarını gayre kulavuzlaya ve bilmedüğin öğrede ve 

yoldaşınuii zal;ımetine tebammül ide ta ki fütüvvetde şad~ ola yidinci ol valç:t 

ki Aşhabu'l-Kehf Del.cayanus'dan kaçdılar zira ki Dei.caya,nüs tengriven didi 

bunlar (26b) (Del$:ayanüs ..cl..ı~ Aşbab-ı Kehf vezirleri idi eşraf-ı Rum idiler 

altı kirnesne idiler ki şal;ıiı;ı. rivayet üzre adları budur Yemlil;ıa Meksüliyna 

Meslinya bunlar sag vezirleridi dahı Memüş Debemuş Şa?enuş bunlar sol 

vezirleridi şehirleri adı ol zemanda Efsüs idi şimdi Tarsus dirler kelblerinilii 

şal;ıiı;ı. rivayet adı ~tmlr'dir) altı kişi Dei.cayanus'uii katında olurlardı bir gün 

Del$:ayanüs uyurken dereceden bir çedük düşdi Del$:ayanüs belillledi bunlar 

ayıtdılar şol bezbagt !ki bir çedükden beliiiieye ol mac lümdur ki tanrı 

degüldür zira ki tai'irı bu şıfatlu olmaz bes gelilli varalum tai'irımuzı isteyü 

gidelüın didiler ol altı kişi giderken Del$:ayanüs'uii çopanına ugradılar çoban 

bunlara sordı ki kande gidersiz bunlar abvali didiler çoban ayıtdı ben dahı 

sizü~e giderin didi bes yidi {27a) kişi oldılar çobanuii itcüğezi vandı ol dahı 

ol aşbaba uydı nice kez kovdılar gitmedi urdılar bir ayagın sıdılar dönmedi 

Allah tec ala dil virdi itcüğez söyledi ayıtdı iy c azizler beni niçün kovarsız 

ayıtdılar sen bizüın cinsimüz degülsin didiler ol itcüğez ayıtdı siz ol padişah 

ki isteyü vanırsiz sizilii cinsiıiüz midür didi bunlar l;ıayran oldılar evvel 

birinüii adı Mükselemlrıa'dur ikinci Sarbüs'dur üçünci Rabus'dur dördünci 

Lestüyus'dur (27b) bişinci ~arantüş'dur altıncı Yeınllija'dur yidinci 

Bibüs'dur itlerinüii adı Nün'dur ~~Ir' dür ~tfır'dür Şuheyb'dür bes bunlar 

bir magaraya girdiler ayıtdılar biraz uyıyalum andan giderüz didiler 'i~ 

13 Kur'an-ı Kerim: XII: 30 
14 Kur'an-ı Kerim: XVIII: 60 
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15~ ~ li1:ı W9l:ı:b. ~IJI cJ.>,..,P.JI ~ gıı ~ C..>1l ol magarada üçyüz tokuz 

yıl uyıdılar Cebra< Il her bar geldi bunlan bir yanlanndan bir yanianna 

döndürürdi amma ol itceğüz hiç uyunadı 16ıj;.i.... ~~~c) IJi:.lJ ı)uu 4J_,iS 

şol ihtiyatdan ki nageh ben uyıyam bunlar beni koyalar gideler ben bunlaruii 

(28a) fıralpna mübtela olam didi ol magaranuii işiğinde iki elin yire döşedi 

ve anları bekleyüp yatdı 17Wı ~ ~-,n~ ~l.;.bl4 ~J ı)uu 4J_,iS üç biii 

şeytan cem< eyledi geldi ki şeytan Wı ~ onlan helak eyleye ol itceğüz 

magara üstine çıkdı ve Allah te< ala dergahına ya Hü diyü bir nida kıldı 

Şeytan'un leşkeri sindi tammar oldı ol itceğüz Allah'ı taleb kıldı ıacerem 

ademi l;ı.esabına girdi bes Aşl;ıabu'l-Kehf batılı terk idüp Allah dergahına 

döndükleriyçün (28b) Allah te< ala anlan ~ur'an' da yi git adıyla feta şıfatı 

birle ~ikr eyledi ~.ıl 6A l.jjl ~.ıl _,ıli! ..JAS.ll ı)l ~ı tSJijl ı)uu .6..1 4J_,iS pes 

bunlarufi l;ı.alinden ma< lüm o ldı ki her kişi feta ola ve fütüvvete mensüb ola 

lazımdur ki batılı terk idüp I:Ia~'a mutaba< at ide ta ki fütüvvet tarll$:ında 

şadıl,c ola. 

Der beyan-ı erkan-ı fütüvvet şöyle ki Şeyg Cüneyd radıyallahu anbu ayıtdı ki 
Allah te< ala çün ki bu cihanı yaratdı (29a) fütüvveti Şam'da kodı murad 

Şam'dan gicedür ve giceden murad settarlıkdur ya<ni nice ki gicenüfi 

karanlugı mecmü< ı ayıblar setr ola ve dahı şeyg Fuzayl aydur fütiivvet oldur 

ki yoldaşını yavuz yoldaşdan ve fes ad işden sakla ya ve itdüği va< deye ve:fa 

kıla fütiivvet god c ayn-ı ve:fadur ve dahı Ebübekir Varrak aydur fütiivvet 

oldur ki dünyada kimseye ~lm itmeye ta ki aQiretde kimse ana gaşm olmaya 

ve h~ da< vi kılmaya ve dahı şeyg I:Ianş ayıtdı fiitüvvet ol dur ki 

bı?(29b )met içinde cüst ola ve kendü gatasına munşıf ola ve ır~ kişilerden 

inşafalmaya ya< nl kendü yol ısmarlaya ve ıra~ara yol ısmarlatmaya ve dahı 

şeyg Nasrabadl aydur ...... fütiivvet bir agacdur ve anun köki < ariflerüö 

canındadur ve ol agacuii dört budagı var bir budagı mürüvvetdür ve bir 

budagı terkdür ve ol iki budağın biri dünyadur ve biri aQiretdür ya< nl her ki 

15 Kur'an-ı Kerim: XVIII: 25 
16 Kur'an-ı Kerim: XVIII: 18 
17 Kur'an-ı Kerim: XVIII: 18 
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ebl-i fiitüvvetdür dünyayı terk itse gerek ve a.Qiretde dahı cuvanmerd olsa 

gerek ve dahı şeyg Muhammed bin 'Ali (30a) radıyallahu anhu ayıtdı fiitüv

vet oldur ki beva-yı şehvetden nefsini men' ide şöyle ki bir galvet ma~amda 

ki bir cemiyle batünile başr ola ve ol gatün ana muti' ola futüvvet ehli 

anunıla yakınlık i tıneye ve dahı aydurlar ki fiiruvvet I:Ia~ te' alaya ve 

enbiyaya ve evliyaya mutaba' at kılup anlara yakın olmakdur ve ehl-i fiitüv

vet oldur ki evvel•Allah te' ala ve ikinci adeınlzad ve üçinci l;ıayvanat andan 

incinmeye ve dahı şart-ı fiitüvvet oldur ki gözsüz ve dilsiz ve sagrr ve elsüz 

ayaksuz ola Bab (30b) ehl-i ~at şöyle buyurmışlar ki birkaç kişiye fiitüv

vet değmez evvel kafıre anufi.çün ki aşlı Iman ve islamdur çünki Iman yokdur 

ve l;ıa~dan batılı far~ itmez ana fiitüvvet değmez zira ki fiitüvvet l;ıa~dur batıl 

~abül kılmaz ikinci münafil5lara değmez zira ki müna~ eğerçi şüreta 

ademidür ve Ilkin sireta itdür ve namaza kaheldür agiretde yiri 

esfelesafillndür bes ana futüvvet reva değilidür üçünci müneccimlere fütüv

vet (31a) değmez dördünci gamr içene fiitüvvet değmez zira ki fiitüvvetüii 

aşlı l;ıayadur ve Allah emrine muti' olmakdur bu bod ?ahirdür ki gamr içen 

Allah'a 'aşidür ve çün gamr içe l;ıaya dahı za'il olur ve balayı19 incidür ve 

kendü rüsva olur bes aöa fiitüvvet değmez bişinci dellake fiitüvvet değmez 

ne kadar şal;ıib-i kerem olsa zira katiri ve mü'minleri l;ıammamda yumakda 

ber~ber tutar altıncı deliallara fiitüvvet değmez zira ki bunlar hivefadur bir 

meta' ı ki satmaga virürler her zernan gall$ıın ziyanın ister (31 b) ve ce!a kıl ur 

katında dost ve düşman ve kafır ve mü'min beraberdür temyizi yokdur ana 

dahı fiitüvvet değmez yidinci şol pişekar ki va' desin yirine getüremeye afia 

dahı :fiitüvvet değmez sekizinci kaşşaba :fiitüvvet değmez zira ki biral;ımdur 

işi kan dökmekdür şefı~atı yokdur her kişide ki şefe~at olmaya ve rul;u andan 

müteneffir olsa ana fütüvvet l).elal degüldür bu god cane ~aşd ider bes ana 

fütüvvet lay~ olmaya tokuzuncı cerral;ıa :fiitüvvet değmez zira ki pişesi 

dayim (32a) l;ıa~a zal}ım ve ciral;ıat itmekdür ve dayini balayılp. mecrü.i;ı ve 

zagimlü ister ~asavet-i ~alb galib almışdur ana dahı fiitüvvet reva değül 

onuncı a' meledarlara :fiitüvvet değmez zira ki her kişi ki bir sünnet7i seyyi'e 

bir b id' at-ı resm vü ii' det koya ~yamete değin ol bid' atden ne kadar ki 
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günah I;ıaşıl olursa yansı anundur aöa dabı fütüvvet değmez onbirinci 

şayyada fütüvvet değmez zira işi ag YÜ tuza~ kurmakdur mela YÜ hileyile 

ma' şüm canavarcuklan tutar yavncaklan öksüz kalur ve aclıkdan helak 

(32b) olur bu sebebden anlara dahı fütüvvet değmez onikinci mül;ıtekirlere ki 

ma< külatı ucuz alurlar ve kız ola şatavüz diyü saklarlar anlara dahı fütüvvet 

değmez Latife birkaç kişiler bir gemiye girdiler meğer bunlarufula bir 

peygamber vanclı çün ki gemi sürdiler deiiizde giderken geminüö yöresine 

birkaç iri balı.l@ar çıkdı gemi ~aşd itdiler ki yudalar galayı~ feryad kıldılar ol 

peygamber ayıtdı ne dilersiz benden ol balıklar ayıtclı lar gemide bir mül;ıtekir 

vardur ve nice bifi c)iJ.lA vardur anı diler ki (33a) vara gemiden çıkıcak 

galay~a kız şata ol kişiye difi bu l;ıale tevbe kılsun ve yagud kimise anı 

bulun defiize bıragun ol tefeşşül;ı kıldı ve ol şagşı kimdüğin bildi ve l;ıali 

i c lam eyledi ve ol kişi ayıtdı niçe yıldur ki bu l;ıad~aya irürdüm şimdiki 

babaya çıkdı fayidesin nice terk ideyim didi gördiler ki terk i tınedi getürdiler 

defiize atdılar mül;ıtekir fütüvvete la~ olmaya ve dahı bu on iki kişiye fü

tüvvet değmez meğer ki tevbe kıla ve tev(33b)be kıldukdan sofi.ra yidi yıl 

gece andan fütüvvete layık ola şürütü'l-fütüvve birkaç nesneler vardur ki ol 

fesaddan kişinüfi. dinine ve i c t~adma galel gelür anufiıla yiğitler yiğitlikden 

çıkar ve agiler agilikden çıkar ve şeygler şeyglikden çıkar ve cennet ehlini 

cehenneme müstel;ıa~ eyler Allah te< ala ~avli bir le ve l;ıadiş-i Resülile bir 

beyan kılarn inşaallah te' ala evvel süci içen ki mest olur ve kendü l;ıalini ve 

söyledüği sözi ve kılduğı işi bilmez olur niteki bu ayet süci (34a) içen 

l;ıaJ.<l9nda nazil olmışdur c Abbas imana gelicek radıyallahu anhu 4 ~Ut.:i .ı.J_;QS 

ı$.;15... ~ı_, ö_,l..=.ll !~.):i 'J ı~i c.>.ı:ıll L&:ıl ve dahı Resül ha±reti buyurur &.ıl ı:.P 

~ ~ ~_, ~ ol:! $ı _, 4-i-111 ~~ı y.;Jı ~j4 ~l_p. ~ JS ~ cr.ll' ı:.P ~ .&ı .>$ 

o.)i'JI t) ~_k ya' m hep süci haramdur her kişi ki süci içdi ve tevbe itmeden 

öldi mü'minler şarabın içmeye ve mal;ırüm kala ya< ni cennete girmeye .ll:&JI 

.&4 ikinci zina la. lmak müşkil işdür ve şol kişi(34b )ler ki şehvet altmda zebün 

olup zinaya mürtekib olalar Allah te< ala anlaruö l;ı~da buyurur ki ~ljll 

~ ~ı_, JSI _,~ıj c$ :ııı_, ve bir yirde dahı buyurur ki ~ıj u lS .d..il LÜII ~fo 'J.J 

ve dahı Şeddad bin Ev s rivayet kıl ur Resül 'den ki buyurdı L.J ~ _, ..ı..ij .d..il.l 6A 
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.&ı 64 4--.;11 ~..9 .ı\.!j cül 64 .,?.-Lill-.9 ~~1 .1ı..:1 ya' n! zeyrek ve < alpl kişi oldur ki 

·nefsine zecr eyleye :Iacir kişi oldur nefsinilii dilegün yirine getüre ve 

i' tiJ5:adında (35a) bum baglaya ki Allah kerlnı.dür 18 LA <JL...u"'iJ \+,ıl 1.; ı)W ..U.ji.S 

~..;SJ1 ~Y. ~_j. Allah kerlnı.dür amma heva-yı nefs ve şehvet kaçan futüvvete 

lay~ ola üçünci her ki livata ehli ola ana futüvvetJay~ değüldür ki Allah 

te< ala ol işilii ra< ilinden ve mef ülinden bizar nice ki işitdük ki Lüt .I.<avmine 

bela bu nesneden v:aki< oldı nite ki Kelam-ı I}.adim'de bu l.<ııZıyye üzerine 

Allah te< ala buyurur ki ~4- W-.9 19 Jli-.9 ~ ..;j ~ cJ~-.9 ~ ~'?""' Lb_,J l.ll..ı...; (35b) 

ve dahı İbnü <Abbas radıyallahu anhu Resül' den rivayet, kıl ur ki .&ı fo. 'l 

.UI .&1 ~ ~1.; ~ .&1 ~..; 4-l.ı~ <J:ıl ~ ..91.kı~J ~ ö~..>4 .;!"~..; c}l ~..; ı)l ı)W 
~.,ı f'~ ~ ~ 64 ~ Jli ya< ni Allah te< ala raQ.nıet na?arın eylem en şol 

kişiye ki er oglan tuta veya < avretin dübürinden is d< mal ide ve dahı ayıtdı ol 

kişi ki Lüt .I.<avmi işin işieye mel<ündur bes ehl-i futüvvete vacibdür ki 

galayıl.<un oglancu.I.<ları ana kendü oglı bigi ola l,ıilcayetde gelmişdür ki (36a) 

bir gün <All keremallahu vechehu mescidde otururdı nageh bir oglan kaçup 

geldi birkaç kişi anı kovalayu ardınca geldiler < Aıl ayıtdı l,ıal nedür size ne 

valp' a düşdi ayıtdılar ya Emlrü'l-mü'ıninin işbu kul bizüm kardaşumuz 

depeledi ki kendünilii mevlasıyıdı biz dahı dilerüz ki bu kulı öldürevüz <All 

radıyallahu anhu ol lrula ayıtdı ya gulam mevlaftı niçün öldürdün ol kul 

ayıtdı mevlam beni livata iderdi ben gencidüm bilmezdüm şimdiki halde ki 

büyüdüm bildüm ki ol mu< arnele gilaf-ı şer' dür kerratile temenna kılup 

(36b) ayıtdum ki ya mevla Allah te' ala bu fi< li bana ayruk işleme ki ben bu 

iş den galay~ katında < arlanuram ve ijal~ katında utanuram sen dahı 

Tafuı'dan utan ayruk benümle bu gali kılma didüm _çare olmadı veri dahı 

urdum öldürdüm didi c All ayıtdı ol kişinün kardaşlarına varuft bu gice· şabr 

idilii ve bu oglanı bana payendane virilii yarın gelesiz HaZı-et-iRisalet nice ki 

buyurdı hükm idem cezasın idesiz bunlar vardılar gitdiler ol gice geçdi şabah 

oldı (37a) oll.<avm girü geldiler <All !adıyallahu anhu ayıtdı gelilli varalum 

görelüm ol kişi .I.<abrinde yatur mı yogsa anda degül mi eğer ol şagış sininde 

18 Kur'an-ı Kerim: LXXXII: 6. 
19 Kur'an-ı Kerim: XI: 77) 
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bulınursa bu gulam kanlarui'iuzdur eliliiüze virem öldüresiz ve eğer ol kişi 

sininde bulunmazsa bu oğlanıla ilşünüz yok bes vardılar ol ~abri açdılar ve 

ol şabşı anda bulmadılar ayıtdılar sub~anallah bu meyyit nice oldu kande 

gitdi didiler ' Ali radıyallahu anhu ayıtdı ben Resül'den ~~_,ıli ı.::.ıı~. 

işitdim ki ayıtdı kaçan ki li va ta eb li olalar (37b) I:Ia~ te' ala iki fırişte 

kamışdur ki anı kabürden çıkarurlar ve iletürler Lüt deiiizüne bıragurlar ol 

dei'iizün kenarında bir l5arye vardur anun l5avmi ' aleşşabah tururlar ol 

deiii.zilii kenarına varurlar görürler ki mevc ol meyyitilii kefenin kenare 

getürür anun yakınında bir şehir vardur ol kefeni getürürler anda şatarlar ol 

tayifenilii veeh-i ma' aşı anufuladur didi Resül didi indi bu i' tibanla bu kuluii 

günahı yokdur kanlu değüldür belki gazidür varuii bu gulamdan vaz gelilli 

(38a) didi ve ol kulı anlarun elinden aldı azad eyledi bes böyle olsa Lütilere 

:futüvvet cyaramdur dördünci gammazhk yavuz işdür zira ki İblis fi' lidür gice 

gündüz .ga~ andan ırakdur J_,.......ı 4..1\j ~~c) ~ı ı.:.ıts ~ı 4~ c) ı.:.ıts &a ~ ~ı 

?'~~ı fo.-. w..ı fo.-. &a..9 ~ı?~ ~.;S &a ~.;S l+.ı ~ı ~.,9 ~_,s~~~~ &a..9 

~l:!ill ya' m Resülullah buyurur ki her müslüman ki bir müslüman kardaşınun. 

cyacetin reva kıla Allah (38b) te' ala anun cyacetin reva kıla ve her kişi ki bir 

mü'ınlnüö guşşasın gidere I:Ia~ te' ala ~yamet güninde anun guşşalann 

gidere ve her ki bir müslümanun 'aybın örte Allah te' ala a.giretde anun 

'aybın örte b işinci müna~ işi budur ki bir kişinüö yüzine bir dürlü ola ve 

ardınca bir dürlü ola İblis kendü mel' ünlığı cyalinde münafı15:a la' net o~ 

ittiba' ve eşya bundan ~yas idilii ki I:I~ te' alanun münafı15:a bışmı katıdur 

ve ol vaJ.s:t ki aşgab münafil9ık iderleridi I:Ia~ te' ala bu süreyi (39a) anlaruii 

cy~da viribidi ki 20 :Jü.ll &a ~~ı _;Slı c) <J:!i!ü.All ı.:.ıı <J:!i!ü.All ~Fo4- ı:ıı ve dahı bir 

yirde buyurur ki altıncı zinhar iy müslümanlar tekebbürlükden sakınufi 

tevazu' ve meskenet kılun ki kibr ve enaniyet şeytan fı' lidür ki eğer tevazu' 

idüp secde kılsa la' In olmazıdı bes a.glıer kendözlerin za' If ve miskin gör

mek gerek ve mütekebbir ve müdde' I olmasa gerek ~ı ~ ~ı J.,..ı.; 4..1ıl W 

~1..9 ~JCJ:ı ~ .t....ı"JI o~ ~1..)'4i ya'nt Allah te' ala bu ümmete (39b) 

za' If olduklanyçilii ve du' a vü i.glaşlanyçün nuşret virür zira ki za' iller 

2° Kur'an-ı Kerim: LXIII: 1 
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du< ayı iglaşıla kılurlar I:Ja~ te< ala ol iglaşm berekatmda 15:abül kıl ur ve dahı 

dimüşlerdür ki ~\&. .,ıı ~.J ~ı&.~ı ~ uı~ ~ı ya< ni çeri iki dürlüdür birisi 

du< a leşkeridür ve birisi çalış leşkeridür ve dahı yidinci yavuz gönüllü kişile

re fütüvvet layıl5: değü ldür zrra ki kimseye gayr şunmarlaz ve hiç kimseye 

vera kılmazlar gönülleri raJ;ım ve şefekatdan ırakdur zrra ki Imanları ( 40a) 

za<Ifdür uLA'Jı 6A ji9i1H ~ .ı1 ı J,....J Jl.i LAS ya<ni şefikat ve merl;ıamet 

Imandandur ve dahı -buyurur ki ~.;; ~j'lı t) 6A ı_,.-) ı;\.Q.)ı ~.;; u_,.-)ı 

~wı c) 6A ya< ni ral;ıim gönüllü mü' minleri Allah te< ala esirger ral;ımet kılur 

iy mü' minler yir yüzinilii gall5:ına siz raJ;ımet ide esirgeye ye dahı buyurur ki 

~~ 'J ~.;; 'J ÜA ya< ni her ki esirgemeye ve kimseye merl;ıameti olmaya anı 

dahı kimse esirgemeyüp merl;ıamet kılmaya sekizinci her kimilli ki gönlinde 

hased vardur .ı..ii.S şöyledür ( 40b) ki kendü boynma bir ip takmışdur ve ol ipile 

kendözini helak eyler ni te ki I:Ial5: te< ala Ebü Leheb l;ı~da buyurur ki 
21t).4 64 ~u. ~ t) ~ı ~\.Q. .YIJAı.J bes dayim J;ıasüd renc içindedür niteki 

elimişlerdür J~'J J~l ya< ni ki J;ıasüd ulu olmaya ki zrra ululıga layıl5: 

değüldür ve dahı Ebü 1Jureyre rivayet kıl ur ki ~ .ılı ı J,....J Jl.i ı.:.ıü:ı.Jı JS4 ..ı.-.~ ı 

~ı .Jı ~ı JliJı JS ~üLAS ya< ni J;ıased l)asenatı yir fena kılur nite ki od 

odunı yir ve yagud kuru otı (41a) yir bes şart-ı fütüvvet budur ki ehl-i fütüv

vet gerek ki göfilinde buguz ve kin tutmaya ve eğer kimsenüii günahı dahı 

olsa < afv ide yüzine urmaya ta ki 22c.>"liJı ı:.F- c).!!wı_, ~ı ~wı_, l5:abiiinden 

ola ve dahı kibr ehli olmaya ni te ki <Abdullah bin M es< üd rivayet kıl ur 

Resülullah'dan ~ .ı1ı J,....J Jl.i 6A JJ~ 6A ~ Jı.:il.o ~ t) wi.S 6A ~ı ~.Y 'J 

J:S,lı ya< ni cennete girmeye şol kimse ki göfilinde bir yardal danesince ki br 

ola bes fütüvvet ehli gerek ki mütekebbir ve müdde<I (41b) olmaya onuncı 

şart-ı fütüvvet budur ki va< de kılsa vera ide ve < alıdinde ve andmda ş abit ola 

zrra ki bu nesneler kuldan sonlacakdur 23'J,JA ui.S ~ı ul ~4 ~.ji.J ~ JJ.ji.S 

ya< ni < ahde vera i dilli ki gilii.f idersenüz l;ıisabm ve < azabın göreceksiz ve bir 

mevru< da dahı buyurur ki ~ uLA'JI .J9"ii'i"l..9 ~olAli&. ljl .ılı ı ~ ~_,ı_, c)w .ı11 Jl.i 

ıı Kur'an-ı Kerim: CXI: 4 
22 Kur'an-ı Kerim: ID: 134 
23 Kur'an-ı Kerim: XVII: 34 

T 0 R K K 0 L T 0 R 0 Y e H A C ı B E K T A Ş V E L i 1 2 O O 1 · 4 4 207 



241AJ.:S~ ya' ni iy mü' minler ve!a i dilli şol 'abd e ki Allah te' ala dergiillinda 

idersiz ve dahı anduüuzı sırnan muJ;ı.kem kılduguiiuzdan sonra ve dahı Allah 

te' ala ( 42a) buyurur ki 25 JilllS l.joifo 'i.J ei.S.iı ö_,! ~ <)4 4.1 (? ~ ya' ni ol 

kimseler ki < abdini n~ ider anları Allah te' ala şol 'avretlere teşbih kıldı ki 

zaQ.met çeküp iplik eğireler ve döneler ol ipliği çözeler fesada vireler bes 

Allah te' ala kullarını bu şıfatdan nehy kıldı ve ayıtdı şol 'avretler bigi olman 

ki eğirdüği ipliği giıü çözeler ve dahı bilmezlikile işledük.leri gayrı batıl ey

leyeler bes eh!-i :futüvvet 'ahdirıi sımal$: yiliif-ı tarl.ı$:atdur ve dahı gerek ki 

ehl-i fiitüvvet hiç yalan söylemeye ki girçek söylemek Allah te' ala (42b) 

şıfatıdur nite ki Davud peygamber Süleyman'a sardı ki dünyada gönülden 

yüksek nedür ayıtdı işdür Allah te' ala ol kişiden bizar ki gayin ola ve Resül 

buyurur ki Tengri 'nilii raJ;ııneti şol eve inmez ki anda yüzsüz 'avret ola bes 

fiitüvvet ol kişiden bizar ki evinde anuü gibi 'avret besieye on üçünci ehl-i 

fiitüvvet emiinete gıyiinet kılmaya 26~~1 ~'i .ılıı c:ıı ~w kı J\! LAS ya' ni 
Allah te' ala gayinleri sevmez ve ernin(43a)lik Allah ve Resül şıfatıdur 

öndördünci şehvet nai:anyla bakan kişilere fiitüvvet l;ıaramdur ki cümle. 

günahufi gammazı gözdür ve şehvat odın yanduran gözdür kim ki gözni 

menhiyatdan bağladı fütüvvet ana belaldür onbişinci Allah te' alanuü bir adı 

Settar'dur 'ayıblar örticidür ebl-i fütüvvet gerek ki settar şıfat ola Qikayet 

İbnü 'Abbas aydur bir gün Resül l;ıaireti mal$:bereye çıkdı bir J..cabrilii üzerine 

geldük Resül 'aleyhisselam aydur işbu iki kişiye iki sehel nesneden ötürü 

'azab virürler ayıtdum ya Resülallab ol iki sehel (43b) nesne nedür ayıtdı 

birisi difiü dilliemekden kimsenilli 'aybını söyleyicek ve birisini bundan 

sakındırmadığıyçün didi andan bir pare taze çıbuk paresin diledi getürdüm 

iki pare eyledi birisin bir J..cabre dikdi ve birin bir J..cabre diledi ve ayıtdı işbu 

budaklan nice ki yaşdur ü.nıi?dür ki bunlarufi ~abı hafif ola her ki bir 

müslümanun ' aybını örte Allah te' ala anun J..cıyamet güninde on 'ayıbın örter 

onaltıncı ba]Jiyle fiitüvvet değmez ni te ki Resüll;ıa±reti buyurur ( 44a) 'i J:#JI 

24 Kur'an-ı Kerim: XVI: 91 
25 Kur'an-ı Kerim: XVI: 92 
26 Kur'an-ı Kerim: VIII: 58 
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l.lkılj <.JI.S 'i.J ~ı W:.-1:! ya' ni bag.il kişi cennete giremez eğer zahid dahı olursa 

ve Allah te' ala Kelam-ı ~adlın'de bagill;ıal.<l9nda buyurur 27 .u Ltı 4S. ~ l.tı.J 

~J.; ı:ıı ya' ni baglle assı kalmaz öldükten sofira on yidinci ·ehl-i fütüvvete 

gaybet söylemek reva değül ki I:Ia~ te' ala nzasından ırag olmakdur nitekim 

Kelam-ı ~adlın'de buyurur 28~ ~ ·:.i9J 'i.J ya' ni gıybet kılmasunlar ve 

dalıı bir yirde buyurur 29ö.)Al ö..)AA JS.I J.ı...J ya' ni vay şol kişilere ki gaybet 

söyleyel er ve dalıı gammazlık ideler Ha±ret-i Risalet 'aleyhisselam ( 44b) 

buyurur ki mi' rac gicesi bir Is:avme ugradum ki bakırdan tırnaklan var ve 

yüzlerini yırtarlar ayıtdum ya Cebra' Il bunlar ne Is:avümdii{ ayıtdı anlardur ki 

bal.l$:uii mesavlysin söylederdi on sekizinci kimseye bübtan kılmakdur ki 

ziyam girü bühtan idene vais:ı' olur zira ki bühtan şeytan işidür nite ki Davud 

peygamber Süleyman'a sordı ki dünyada ~af tagmdan büyük ne nesnedür 

Süleyman ayıtdı suçsuz kişiye bühtan itmekdür nite ki Kelam-ı ~adlın'de 

buyurur ıill~ ~ 6~ ı:ıa bes ehl-i fütüvvet gerek kimseye bübtan kılmaya 

on tokuzuncı (45a) ugnlık fütüvvet ehline reva değüldür ve key ulu' ayıbdur 

eğer çi ki ugn bir nesneyi al ur şad olur şeri' atde anufi elifi kesrnek gerek ki 

Allah te' ala togru kullanın sever ugn bu dünyada aldugm bilür ve illa 

agiretde girü vireceğin bilmez Hairet-i Rişalet buyurur ki bir kişi kimi incit

se veya malın alsa l;ıelallık dilesün zira ki abiretde ne altun bulınur ve ne 

ats:ca eğer 'arnel-i şalih işlediyse fi-baha ve ni' met ve eğer hod zulm işmin 

ola zulmünden ötürü müzdin alurlar ol maflüma virürler ve eğer müzdi 

yoğısa ol ( 45b) maflümufi günahın ?alim un boymna bırağınlar yigirminci 

fütüvvetdar dayim sak.ınsa gerek l;ıaramdan ve l;ıelali taleb itse gerek nite ki 

Hairet-i Risalet buyurur ki bir mü'min evine bir arpa kadan l;ıaram girürse 

du' ası Is:abül olmaz bes l;ıaramdan sakınmak gerek yigirmi birinci Ha±ret-i 

Risalet buyurur ki ne çirkin kuldur ol kişi ki mütekebbir ola kendözin göre 

ve kendüyi beğene ve ?Ulm ide ve şehvet kova ve dini dünyaya şata ve 

balls:dan ummağıla kendüyi bor k.ıla eğ~r (46a) sen bu öğüdi tutarsafi dünya-

27 Kur'an-ı Kerim: CXI: 2 
28 Kur'an-ı Kerim: IL: 12 
29 Kur'an-ı Kerim: CIV: l 
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da a.Qiretde dililenesin dünyada ademlıere yakın olasın ben za' If biçare kul 

her birin bir ki tabdan çıkardum ve dahı sana bildürdüm ki şol zikr itdüğümüz 

menhi işler aglıeri aglıikden çıkarur ve yiğitleri yiğitlikden çıkarur ve 

şeygleri şeygiiginden çıkarur ve dahı 'ilm-i şen' at farli:a olupdur cümle 

müslümanlara nite ki Hazret-iRisalet buyurur ki ~ JS ~ 4...Aı..) ~~ ~ 

Ww..a...9 bes her tayife ( 46b) eğer fa..I9h ve eğer müfessir ve eğer mt!Qaddiş 

veya ehl-i ~~at ve ehl-i şen' at ve l)alpy~at her biri kendü 'ilminde ~adir 

gerek eyle olsa yiğide ve agiye ve şeyije fütüvvet ' ilmin bilüp erkan-ı t~atı 

yirine getürmek far:idur aiia göre ' arnellalup me~ebini ri' ayet i tmek gerek 

ki 'amelsüz aijlıer yarın ~yamet güniiıde Emlrü'l-mü'minln 'Ali'den ve 

Resül'den ve Allah te' aladan şermsar olalar bilmedüğüiiüz işe ve şartın 

yirine getürmedüğüfiüz işe niçün mensüb oldunuz diyü 'i tab ideler ki kişi 

bilmedüği işi (47a) işleyümez 'i ü;~l...9 ~ ü;~l tS~ ~ Ji ulw .ı..l_,i$ 

~30 ya' ni bilililer bilmez beraber değüldür ve bir yirde dabı buyurur ki 

~ 'J ~ c.JI.;S~I ~~ 1~ ya' ni eğer bilmezsefiüz bilenlerden sorufi öğrenüfi 

Bab fütüvvetüfi ağacı şı~ vü şa!adan biter ve emanet şaklamakdan V'f 
mürüvvetden ve keremden ve edebden ve l)ayadan biter Imanun vaşıflan 

işbunlardur bir ki işbu şıratdan taşra olsa Allah te' ala andan bizar ve ol 

agacun özdeki Allah te' ala yolına iQsan eylemekdür ve budaklan şı~ vü 

ş ara vü hidayet( 47b )dür ve ve yaprağı edeb ve l)ayadur ve köki tevı.lld ve 

tehllıdür ve yimişi evliya şol;ıbetidür ve ol agacun şuyı ral;ımetdür ol şu 

evliyfmun göfili tagtına akar ve ol agac yiğidüii göfili tagtında biter ve 

hudaklanur ve yücelili nün eelale irişür yiğit ol agac dibinde ~arar kılupclur 

Emlrü'l-mü'minin ' Ali keremallahu vechehu buyurur ki aşlı bu yidi l;ıarfdür 

ı.ş ~ ?' ı.:ı c.:.ı 1 J ya' ni }$:af şı~dur elif şe!adur nün emanetdür ki ta~adur ya' ni 

Tafuı'dan korkmak mim keremdür (48a) ha mürüvvetdür ya I;ıayadur bes 

kankı yiğitde ki bu yidi l)arfüfi ma' nisi vardur ol agac fütüvvet agacıdur 

anun güli gönül tagtında biter anun gibi yiğide aydalar ki ,_;J l; ~ ~~ 

c.:.ı~ l; ~ ~~ bes bize suaı kıldılar ki niçün selam iki kezdür biz cevab 

virdük ki selam virmek sünnetdür almaklık far:idur ikinci kez selam du' adur 

3° Kur'an-ı Kerim: XXXIX: 9 
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bildük ki yiğitlik m~amı şenf ve a< la mal.camimiş kişi yiğit olmayınca agi 

ve şeyg olmaz ewel yiğit andan agi andan şeyg Bab keyfıyyet-i u1Juwet 

(48b) bu ol beyandur ki agi nicesi kişi ola ve ana ne gerek ve ne eylese gerek 

anı diyelüm şürüt-ı u1Juwet agi gerek ki cuvanmerd ola ki dünyada cömerd 

olan agiretde dahı cömerd olur şöyle ki kendü şevabmdan bir tamulıga vire 

tamudan kurtara andan I:Ial.cl.c subl;ıane ve te< ala ayıda ki iy kulum bana 

sagavet mi gösterilisin ikinüzi dahı yarlıgadum diye bes agller iki cihanda 

cömerd olsa gerek şöyle ki cömerdler l;ıal.cl.cmda Allah te< ala buyurur (49a) 

l..>:\..9 ~.J ~ ~ ~ ~ı ~...J ikinci Resülullab buyurur ki cömerd kişi 

Tafirı 'ya yakındur ve uçmaga yakındur ve ademilere yakındur ve tamudan 

ırakdur ve dabı !aşık cömerd yiğrekdür Tafirı katında şol kişiden ki c abid ve 

zabid ve nakes ola üçünci şart agi gerek ki namazın l.cazaya komaya niteki 

Kelam-ı ~adim'de buyurur 31~ı.... ~ı_,ı..:ı r:.P M-i~l ~ J.ı...;i ya< ni vay ol 

namaz kılıcı kişiye namazın l.ca±aya kor İbnü c Abbas radıyallabu anhu aydur 

bu ayet münafıl.clar l;ıa19Pnda nazil oldu ya< ni şunlar ki gall.c içinde namaz 

kılur galvet (49b) alıcak namaz kılmazniteki Resülullab buyurur ~)l.....'il ~ 

~ ~~.J ı.::ı_,sjll e,;ü:l.; ~1 ~\.91.; ~1 ~.J u-ll.; ~1 'il .ı.JI 'i ü l ı.::ıl~ ~ ~ 
~ '4)1 ü~l c.JA ~ı ~.J ü~J4A.J ya' ni islamufi bünyadı biş nesnedür ewel 

Tafirı 'yı bir bilmekdür ve ne bi I:Ial.cl.c Resül bilmekdür ikinci namaza l.cıyam 

olmakdur üçünci zakat virmek dördünci ramazan ayın oruc tutmak bişinci 

güci yiterse l;ıacca varmak bes dördünci şartı aglleriiii oldur ki edeb ve baya 

(50a) ehli ola niteki Resül buyurur F-4:JI ülA'il c.JA ~ya< ni !:}aya Imandan bir 

budakdur bes agiye gerekdür ki edeb ve l;ıaya ehli ola ta ki terbiyeler a~dan 

öğreneler eğer çi tarll.catda edeb l;ıayadur illa ma< ni de gevher didikleri 

edebdür ve bu arada edeb babında çok söz vardur amma dahı yirde ayıdaVu.z 

amma bişinci şart agiye oldur gerek terk-i dünyakıla ve arzülardan geçeve 

ulu yir gözetıniye ve zal;ı.meti ve meşal.cl.catı nefsine l.cabül ide nite ki 

Resülallab buyurur jı.sıı ~.J c.JA.J.All ~~.lll ya< ni (50b) dÜnya mü'minlerüfi 

zindarudur ve kafırlerüfi cennetidür zira dünyalık çog alıcak magrür olurlar 

fiitüwet yalından şaparlar eyle alıcak agitere terk-i dünya lazımdur ki 

31 Kur'an-ı Kerim: CVII: 5 
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magrur olup fesad itmeyeter altıncı şaq gerek ki agi l;ıelal kesb ide ve l;ıelal 

lokma yi ye roSüiJ.J lA ~~ 64 ı_,ıs c)w ..ıJ_,iS ya' ni l;ıelal nzl,< eyledüğünüzü pak 

nzl,<lan ya' n11;ıelal nzl,<ı ve dabı Resülullab buyurur ki her ki gice yatdugı 

va~ niyyet kılsa ki irte l;ıelal kesb kazanam dise ol kişi irteye yarlığanmış 

olup çıkar (51a) bes ahilere l;ıelal kesb itmek farzdur ve bem vacibdür ve 

bem sünnetdür ve her kimilli ki p!şesi yogısa afta fiitüvvet değmez ve dabı 

futüvvet şol kişiye l].elaldur ki l;ıelalden kes b ide ve yidüre ve dabı dimişler ki 
aymilii gerek ki onsekiz dirbem gümiş sermayesi ola bir şugule meşgül ola 

blkar olmaya eğer suval ideler ki ehl-i fiitüvvetde iki kişi kimidi ki şan' atlan 

ne varidi ve ne yogidi cevab viresin ki Emlrü'l-mü'minin Ebü Bekir 

Sıddıyk'ilii plşesi yogidi amma gaziyidi ve gazadan !aiig olıcak bagcede 

(5 1b) biylik agac diblerin düzerdi baghanlık iderdi her nesnenilii tuzı vardur 

ahiligilli ~ etmek yidirmekdür yidinci şart oldur ki gerek ay1 ' alim ola ve 

eğer 'ilmi yogısa taleb ide ve 'alimler sözin işide ve 'alimleri seve ve tal,<atı 

yitdükce hoş tuta ki Resül buyurur (-A ~4li.J ~ .JI f.1.a:i.4 .JI ~~ <->"uıı ya'nl 

adem oldur ki ' alim ola veyagud öğredici ola veya difileyici ola ve bund<}Il 

artugında yayır yokdur pes insana ceblden katı ayı b yokdur 'amma ı.,r.lll Jt:i 
~~ oa:J ı.}Aı4JI.J ~ ~1 ya' m nesne nesnedür amma cahil biç nesnedür bes 

anuii gibi kişiler hal9yl,<atde bayevan mertebesindedür eğer başında muraşşa' 

tae dabı geyürse Ilkin ' ilm bu değiiidür ki kara ve alcı fark eyleye belki 

l;ı~yl,<at ' ilmi oldur ki eyü hull,<ı ve lutf ve seha vü kerem ve hayır ve şerri 

bilmedür bes ehl-i futüvvete lazımdur ki gayrı ve şerri farl,< ide ve lutf ve 

seha vü kerem ehli ola nite ki Ha:Zret-i Risalet ayıtdı ben yalayıl,<ı dille eyü 

hull,<ıla getürdüm dedi sekizinci şart oldur ki $ler beğler kapusına (52b) 

varmaya belki beğler ag.!Ier ve dervişler kapusına varsa gerekdür ve dabı 

beğler padişahlar ahinilli adın bilmeyeler zira ki her kimilli ki beğlerile ülfeti 

ola anun şe:fil,<atı za' If olur ve ehl-i fiitüvvet katında kimde ki şefel,<at olmaya 

l;ıaramzadedür dimişler ve l:}aramzadeye fiitüvvet reva değilidür nite ki ser-
. k- . b ki 'il . 'il w 1<-. ..... ,, ....• 1. .. -r.•ıı w b c .,. ver-ı . ayınat uyurur ...>:A ~ ...>:A 1.:1. cr- ..ı:- u-:-:: ..ı:- ~..:~ . cr- ya m 

beğler eyüsi oldur ki dervişler kapusına vara ve dervişler kötilüsi oldur ki 
beğler kapusına vara (53a) bes şeyh ve agl ve yiğit şol dirlikde olsa gerek ki 
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beğler anun ayağına geleler ve dahı diyüp dururlar ki her kişi ki beğler katına 

vara Taİin ~ikrin unudur nite ki Keliim-ı ~adim'de buyurur ~ ~ c)A_j 

~.) .u ~ (.j~ ~ u~.;ll.;Sj ya' ni her kişi ki I:I~ te' ala ~ikrinden yüz 

döndüre biz ana şe)1anı J;ıaviile eylerüz ki ana yoldaş olur ve andan aynlmaz 

ve dayim anı azdurur bes agiıere lazımdur ki bu şurutı zabt ide ve bu ~ila 

olan 15.avii' ide ri' ayet k.ıla nite ki ehl-i fütüvvet mul5.addemi (53b) İbrah1m 

peygamber cismini <Allah te' alanun !a' atma şarf kılmışıdı ve malını I;Ia~ 

te' ala yolına !şiir kılmışıdı ve oglını I;Ia~ c ışl9na l5.urbiin kıldı ehl-i fütüvve

te de lazımdur ki bu cümlesi mevcüd tii ki fütüvvete lay* ve !arll5.atde şiidıl5. 

ola vallahu 'alem Bab siret-i ehl-i fiitüvvet abilerüfi şıfatın ~ila eyledük 

geldük buna ki şüretin ve siretin dahı beyan idevüz bu ol beyandur ki terbiye 

nice ola ve abi terbiye I;ıa~da ne kıla terbiye vacibdür ki abisinilli her em

rine muti' ola (54a) şöyle ki şakird üstad emrine muti' dür ve üst~e muti' 

olmayan 'aşi olur ag1 sözine dahı uymayan 'aş! olur terbiye gerek ki ag.I 

destünnsuz hiç iş işlemeye ve agmüii karşusına gütmeye ve tükürmeye ve 

sümkürmeye ve aginüö küfri terbiye katında islam yirine geçe ve Allah 

ta' alaya Taİin Resüli nice yakınısa terbiye dahı aQ.Iye şöyle yakın ola ve Ebü 

Bekr Resül'e nicesi şıdJ.c itdise terbiye ag.Iye şöyle şıdl5. itse gerek ve dahı 

'Ömer Allah'dan nicesi ki korkardı terbiye abiden şöyle korkmak gerek 

(54b) ve da hı 'Oşmiin Taİin 'dan nicesi u tanursa terbiye agiden şöyle utansa 

gerek ve dahı 'All Resül'e nice g~et iderdi terbiye ag}ye şöyle Q.~met 

itmek gerek ve dahı aş.Qiibı Resül'i nice severse terbiye ag'lyi şöyle sevse 

gerek ve dahı Eyyüb ve Cirds belaya nicesi ki şabr iderdi ve zecr ve mil;ınet 

çekerdi terbiye aginüii yolında şöyle bela vü mil;ınete şabr itse gerek ve yüz 

dönderrnese gerek ve eğer tel5.amül itmese yüz dönderse tar~ mürteddür delil 

oldur ki ilerü zamanda bir peygamberüfi ardınca bir peygamber (55a) dahı 

gelse ol peygambere uymak gerekidi bes gatemü'n-nebm Mul;ıammed'de ki 

nübüvvet gatem oldı ayruk bu dmden qönmek reva değüldür bes hernan fii

tüvvet dahı Resül'de ternam oldı ve ilkin nice ki Resül'üii şen' atı yirinde 

aşl;ıab ve e'imme-i buleta batP kaldılar ehl-i tarll5.at ebiinde dahı bir ag}yi terk 

idüp birine dönmek yokdur eğer münkir olup agisini gorlasa ol kişi tarll5.-i 
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mürteddür ve erkan-ı fiitüvvet ana l;ıaram olur (55b) ve dahı niteki enbiyaya 

inanmasa ve sünnetine inanmasa kafır olur amma kendü peygamberin artuk 

sevse gerek terbiye dahı kendü ab.lsini kamu agiterden yiğrek sevse gerek ve 

dahı terbiyeye evvel yiğite gerek ki ol anı ogJanlıgı val5tinde yavuz işden ve 

yoldaşdan saidaya ve afia adab-ı bi?met ve şar1-ı terk ve tecrid ve erkan-ı mü

rüvvet ve kerem nicedür aDiada ve andan dahı bi?metine ilede ve agmüfi 

bi?metinde ma~bül oldukdan sonra anı şeyge irişdüre ve şeyb dahı aiia zuhür 

ve ta' at ve tal5:va vü (56a) ' ibadet öğrede ta şeyg andan Taiirı 'ya irdüre bu 

erkan dürüst erkandur ma~üd terbiye J;ıaşıl olmakdur ve illa terbiyenüii l;ıaşıl 

olmagı agi katındadur eğer terbiye bir yiğidi yiğit idinse ve dönse ol yiğidi 

abi ve şeyg tutınsa revadur illa ol üçi dahi olmasa gerek dahı ol kişi boynma 

alsa gerek terbiye hem yiğit olmaga ve hem abi olmaga ve şeyg. olmaga bu 

şeyg. yukaru geçdi ve dabı terbiyenüfi yiğidi kimise abisi ol olsa gerek 

agmüii şey bi kimise ol olsa gerek yukaru yad kıl du (56b) ki üçi birdür bes bu 

?ikr olan nesneler ça~atuii erkanıdur kişi gerek ki bu erkandan taşra olmaya 

Bab agiye vacibdür ki terbiyet kıla perveriş vire agi terbiyeye bi?met k.ıla Içi 
terbiyet göre öğrene zira ki kişi her bir nesneyi görmeyince öğrenmez şöyle 

perveriş vire ki terbiye hünermend ola ve cümle erkanı bile abi gerek ki 

agmüii 'ilmi ola ve şan' at bile eğer şan' at bilmezse fiitüvvete la yıl.<: değüldür 

ag.l terbiyeyi şöyle ma' mür eylese gerekdür ki cümle (57a) ademiler anı gö

reler ve ag1ye du' a eyleyeler bes agllerüii gerek kemalini terbiyesinden bile

ler ki ta~-ı fiitüvvetde ne m~dardadur ve dahı ag.I terbiyenüii göiilinde de 

'ilm ve ' irian çeragrn yandura ta eelıl-i zulumat-ı batınından zail ve dalıı 

dimişler ki meşelde a]JI şol sengtıraş ve çöb tıraş mişalinde olsa gerek şöyle 

adi taş iken çönik bir üstiiduii eline düşe ve anda bir şan< at ijare ola ol 

taşlıkdan çıkar ve şüret-i le!iifeti artar ve kadr ve lpymetde babası artar (57b) 

ve andan bir nice menfa' at J;ı.aşıl olur ve agac dahı aneılayın indi ademi dahı 

gerçi ki ademdür amma abi ve şeyg. bi?metine irişmeyince ve andan terbiyet 

görmeyince ga~ arasında ?ikri gayrı allılmaz ve insaniyyeti ?ahir olmaz 

görmez misin ki şol tagda biten yimişle bagda biten yimişüii adı birdür ve 

tadı ve balıası mütefavitdür ve dabı perverişle bir taş la' l olur ve dahı çün 
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Allah te' ala Resüle perveriş (58a) kıldı iki cibanuö şahı o ldı ve her adem ki 

terbiyet yimedi eğer başı irer göğe kalbehayimdür meşet meğer bir zemanda 

bir ulu al}I varidi ve birkaç kişiler şı~ ve i' t~adile afia gi~et kılurlardı ol 

cema' atıla bir gice oglancukı dahı varidi ve al}I ol oglana katı ' izzet kılurdı 

bu ma' rude aşhabuii göi'i.li müteneffir o ldı ve aglye eta' n itdiler ki aginüi'i. bu 

oglanda garazı var abi aşhabuö sımndan va!9f oldı ve her birinüii eline bir 

kuş virdi (58b) ve ayıtdı varun her biriiüz bir Qalvet yirde bo gazlan ki kimse 

görmeye didi bes her biri vardı bir ma~amda bogazladı ve aldı geldi amma ol 

oglan girü diri getiirdi al}I ayıtdı sen niçün diri getürdijii oglan ayıtdı her 

kande vardurnsa Allab'ı Qazır gördüm balvet m~am bulamadum didi ab} 

ayıtdı iy aşQab ben bunda işbu taşarrufı ~abiliyyeti gördüğümçün buna artık 

'izzet kıluno didi bes aıtidenazar şöyle olsa gerek ve ter(59a)biyede taşarruf 

şöyle olsa gerek ve dahı evvel terbiye tutan Şit peygamberdür Allah te' ala 

Adem peygambere buyurdu ki oglanlarıii ve ogluö oglanlannı Şlt'e ilet ter

biye kıl ki Şit anlara edeb ve erkan 'ilmin öğrede Adem ayıtdı ilahi ben 

öğreneyin didi I:Ia~ te' ala ayıtdı reva değüldür ogul ataya terbiye olmak 

yokdur bes Adem peygamber oglanların Şlt'e terbiye kıldı Cebra' ll gelürdi 

Şit' e öğredürdi Şlt'e elli şuQufve ınecmü~ ı ol şuQÜfuii içinde şera' it ve erkan 

(59b) edeb ve Qaya ve ~ava'id-i ta~at çog idi bes her kişiye perveriş 

gerekdür ki perverişsüz kişi tag canavan bigi ve 'ilmi ve ' irianı şoQbetinüi'i. 

çaşnisi tag yimişi bigi olur ki terbiyetler l}amlar köynilür ve çiğler pişer indi 

ab}lere lazımdur ki terbiyet ve perveriş lola ve terbiyelere vacibdür ki malı 

ve canı ab}si yolında sebll ola Beyt 

(60a) Bab bu ol babdur ki futiivvet iki nev' üzere ınebnidür K.itabu'l

I).alaid'de şöyle buldum ki biri ~avlldür ve biri seyfidür ve K.itabu'l

Müsemma'da şöyle gördüm ki ~avıl Ebü Bekir'dür ve seyfi ' All' dür ve dahı 

}$:avli oldur ki agl ve şey!} görmedin şı~ vü i' t~ad baglaya ve al}!ye ~avül 

ola ve 'ış!9la futüvvetde anun adın aiia ve al}Isi 'ışl$:ına cömerd ola ve al}1 ne 

işde ve ne şüretde ve ne dirlikdeyise terbiye dahı ol şıfatlu ola ta bileler ki ol 

I 0 R K K 0 LI 0 R 0 v e H A C 1 8 E K I AŞ V E L 1 1 2 O O 7 • 4 4 2(5 



agi terbiyesi(60b)dür ve ba' zılar aydurlarsa ki revadegül yalan söylerler abi 

ve şeyg görmedin dürüstdür ve illa yiğit görmeyince olmaz zira ki Ebu 

Bekiri şıddıyl.< l.<avlldür anun İslamın Resül elliane gelmedin dürüst tutdı 

Allah te' ala dahi peygamberi l.<abül kıldı ve dahı ~ur'an'da buyurur ki .Uji.S 

cJ.ji:WI ~ .au_,ı ~ <J~.J <3~~ ~4- '"" :uı_, ~~ bes kavline muQ.kem ve şıdl.< 

gerek Ebü Bekir bigi Ebu Derda aydur bir gün yolca giderdüm ve Ebü Bekir 

ardumca geliirdi Resül ayıtdı ya Eba (61a) Derda ol kişi ki dünyada ve 

agiretde senden yiğrekdür sen aouii öoince yüri sen didi ve dahı ol Tafuı 

lfal.<l.<ıyçün ki Muhammed'ün nefsi anun taşarrufındadur hiç gün togmadı ve 

uyakmadı kişi üzerine peygamberden safira ki Ebü Bekir andan yiğrek ol

maya pes terbiyenüfi şıdl.<ı dürüst alıcak galib alıcak l.<avli" dürüstdür çünki 

aiJ]ye varmaga eli irmeye bari anuii yalın vara ve ana öykine ve dahı l.<avıl 

budur ki il.<far eyleyüp niyyet kılmakdur bir kişi evvel niyyet kılur andan 

işler ve dabı niyyetsüz (61b) abctest ve şadal.<a dürüst değüldür bes l.<avlinüfi 

bu l.<avlidür Bab Seyfi bilgil ki 'Arab kılıca seyf dir ve illa seyfi oldur ki 

aglyi ve şeygi gördi andan terbiye oldı ve dün gün aglye karşu g~et kıldı . 

niteki Emlrü'l-mü'ın.inlo 'Ali radıyallahu anhu dün gün Resül'e gi~et kıldı 

bes ol ki seyfidür aiJ]sine lıi?met kıla agl andan goşnüd ola çünki hoşnüd oldı 

bilin baglaya ve çırag vire bes anuii işi ternam olur amma l.<avliye (62a) diğer 

ki ol şıdl.< bagladugı alil dünyadan gitmiş olsa ol agrnüö mal.<amına terbiye 

ola ve andan çırag ala ve agrnüfi bir gallfesi anun bilin baglaya ve illa şol 

şartıla ki ol gallfe bil baglamağa layı!.< ola ve yagud ablnüö l.<abri üstine vara

lar çırag alalar ol aiJ]ye layı!.< ve yal.<ln kimse bilin baglaya ve eğer l.<avlinüfi 

eli ve güci irmezise aginüfi üstine varmaga ve dahı ol agmüfi bil gallfesi 

bulınınaya bes ol l.<avli terbiye ne kıla şöyle gerekdür ki ol şehrüfi l.<avmi 

tanuklık vireler ki bu kişi ol al;ı.Inüii (62b) yolına layıl.<dur bes ol ~Imüfi 

pfl?işahı veya l.<adısı anun bilin baglaya ve çırag vire Bab-ı sofra bu ol 

beyandur ki aginüfi sofrası ne resm ola gerek ki ni' meti çog ola ve sofra 

büyük ola ve şogan şarımsag olmaya zira ki sofra gökden böyle indi bu za' lf 
tefslr içinde şöyle gördüm ki 'İsa peygamber l.<avmine otuz gün oru c buyurdı 

tutdılar ol l.<avmüfi bir nicesi ayıtdı bize otuz gün oruc buyurduii zal;ımet ve 

2J6 T 0 R K K 0 L T 0 R Ü ve H A C 1 8 E K T A Ş V E L i 1 2 O O 7 • 4 4 



TO RK K OLID R TARIHI N IN B I R KAY N A C l OLA RAK B URCAZI EOTOVV ET NAMESI 

meşaJA<at çekdille otuz gün bir ademe l5:ulluk itsevüz bizi enva' ni' metlerile 

konuklandı ve ya(63a)gud dahı nesne 'ata iderdi indi sen dahı eğer eliliiden 

gelürse Tafin'dan dilegil ki gökden mayide indürsün didiler (V: 112) <\J.jiS 
32ı:-Wı c.)A ~J:Lo ~ J~ c:ıı ~J ~ ~ ~ ya' n! ya ' Isa Tafin 'nun güci yi ter 

mi ki bize gökden mayide indüre , Isa ayıtdı 33 U:ıJ.o.J-4 ~ w' kı~ ı ya' ni 
Taiirı'dan korkuii eger mü'minisenüz oli5:avm ayıtdılar J l+l4 JS ı:-ü wl J:.) 
34~.ı.oıw.ıı c.)A ~ UJS.IJ ~.1..ı::ı cJi _,ı ~_, U:ı.,ıi ~ya' ni ya 'Isa dilerüz ki ol 

mayideden yiyevüz (63b) göiilümüz mutma'in ola bilevüz ki girçeksin ve 

senüii ol kerametüiie biz tanukluk virenlerden olavuz beş ' İsa elin götürüp 

du' a kıldı ve ayıtdı ~~ı_, u.;:..ı_, Lll _, 'i l~ ül c:.ıfo ı:-Wl ~ oJ: Lo ~ Jjjl Ü:ıJ 
35~jl)l JP. ~I.J üiJJJ ya'ni Bari ijuza'ya bize gökden mayide indür ta 

bizüro önümüze ve soöumuza ' ıyd ola ve senden bu kullaruiia bir nişan ve 

' alarnet ola ve bizi nzll9andur ki cümle nzi5: yidürenlerüii ve il;ısan idenlerüii 

sen yiğregisin (64a) didi bes Allah te' ala ayıtdı .lt..f .JS.i:ı ~ ~ l+l.Jı.A e,;ı 
36~ $-ı e,;l.i ~ ya' ni İsra' !ı şol nesne ki diledinüz ben size indiriciyen ve 

Ilkin ol l5:a:Zıyyeden so:fira sizden her ki küfran-ı ni' met ola aöa bir 'a?ab 

idem ki bir kimseye dahı ol '~ab olmamış ola bes bu !5:avle razı olddar ol 

dem bakdılar gördiler ki gökden bir sqfra iner çegzinü çegzinü galayı.l5: 

gördiler mütehayyir olddar 'İsa peygamber anı göricek agladı ayıtdı U...U ~~ 

Q ül ~ 'i.J ~J r+ll' (64b) ya'ni ilahi ol inen yi bize ral;unet eyle fitne 

eyleme di di andan ol sofra geldi 'İsa 'nuö ööinde sakin old ı üstinde bir destar 

varidi 'İsa ayıtdı gelüii buyruöuz bu sofra yı açuö di di kimse ilerü gelmedi 

' Isa peygamber ol destan sofra üstinden götürdi ve ayıtdı ~.;ll c>-]1 kı ~ 
~jl)l JP. ~I.J açdı gördi biş kirde ve bir !5:avrulmış balık şöyle ki kılçıgı ve 

derisi yok ve başı ucında yumışak tuz ve kuyru(65a)gı ucında bir üskürre 

sirke ve üstinde bir kirde ve bir tabak zeytün bes galayı.i5: mütehayyir oldılar 

birisi ayıtdı ya 'Isa senden bir mu' c ize dilerüz ki bu balık diri ola 'Isa du' a 

32 Kur'an-ı Kerim: V: 112 
ll Kur'an-ı Kerim: V: l 12 
34 Kur'an-ı Kerim: V: 113 
35 Kur'an-ı Kerim: V: 114) 
36 Kur'an-ı Kerim: V:ll5 
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kıldı balık dirildi ol 1$:avm korkdılar kaçdılar c İsa balıga işaret itdi girü 

hernan bişmiş balıg oldı c İsa ayıtdı gelüfi bu tae arnı yili ayıtdılar evvel sen yi 

andan biz yiyevüz didiler c İsa ayıtdı benim bundan yimege ihtiyacum 

yokdur sizüfiçün diledüm gelüfi yili d idi razı olmadılar bes c İsa ayıtdı ( 65b) 

gelüıi iy gastalar ve rencürlar ve gözsüzler ve elsüzler ve ayaksuzlar bu 

tae arndan yifi ta ki marai:larııiuzdan şita bulasız bes gürüh gürüh geldiler ve 

ol tae arndan yidiler ve şira vü şı.J;ı4at buldılar ve yogsullaridi gan1 o ldılar ol 

gün bin üç yüz kişi yidiler toydılar ki bir zerre eksilmedi agşam olucak ol 

sofra girü mürtefıc oldı göke çıkdı irtesi girü indi bugur ol galayı.l$: cemic 

geldiler yidiler ki hiç eksilmedi kırk gün bu resme oldı ol sofra taiila inerdi 

(66a) ve öyle narnazına değin tururidi bes I:Ial$: tec ala c İsa peygambere vahy 

eyledi ki ol mayideden gayblar yimesünler bu gaberi ol 1$:avme didi oll$:avm 

ayıtdılar c İsa ca~dur yalancıdur didiler bu 1$:a?Iyyede J;ıikayet çokdur amma 

c İsa peygambere ca~ diyenler üç kişiyidi ol gice yatdılar şaba1;ı şuratıarı 

mesg oldı gınzrr şuratma girdiler .&4 :ı~ yidi gün bu rüsvaylıgıla yüridiler 

sekizinci gün gice yir yanldı yire geçdiler ta cehenneme dek gitdiler bes • 

bunda c ibret tutmak gerek her ki Allah te c ala(66b )nun ni c metine şakir olsa 

ni c metin arturur ve her ki küfran-ı ni c met kı lsa Allah tec ala anı katı a?ablara 

mübtela kılur ~..ı..!ıl ~~~ ül ~.)S Ull_, ~.ı:ı:ı 'i ~_;S..~; ~ ı)w ~.,AS bes gerek ki 

agt daylın şükr içinde ola ve a1;ımilii. tae amından acı nesne olmaya ve 

müsafire ma1;ıazan tae am yidürdiginden sofira ma c~ dutufi dirneye size 

layı..~$: degüldür dirneye ve dahı agtye ve şeyge lazımdur ki her tae amufi 

bişürmeğini bile ta bilenler !}i?metile büyümişdür zira bi?met bilmeyen (67a) 

:fütüvvete layı..~$: değüldür ve dahı ag1 ve şeyg bazarda tae am yimeye ve su 

içmeye eger bazarda tae am yise ve su içse :fütüvveti azarlamışdur ve agmilii. 

sofrasında etmek çok gerekdür ve sofraya çok c izzet gerekdür vallahu ac !em 

Bab ?ls.bll JSI tae am yimekde yigirmi erkan vardur dördi fari:dur dördi 

sünnetdür onikisi edebdür bac zılar aydurlar cümle onikidür dirler amma ol 

dürüst degüldür ni te ki biş va1$:f nemazufi fadzası vitirle yigirmi rekc atdur 

ta c amufi dahı erkanı ( 67b) yigirmidür evvel 1;ıelal yimekdür ikinci pak ve 

temiz yimekdür üçünc i kendü ööinden yimekdür dördünci şükr kılmakdur 
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amma ol dört ki sünnetdür bişinci ta' arndan öödin elin yumakdur altıncı 

ta' ama şunıcak hismillah dimekdür yidinci çanaguii kenanndan yi ye ortasın

dan yimeye sekizinci 1a' arndan soöra elhamdülillah diye amma onikisi ki 

edebdür evvel ta' am yirken tükürmeye ikinci eger aksurmagı gelse agzına 

destmalin duta elin tutmaya üçünci ta' am yiriken su içmeye me ğer ki ~aruret 

ola dördünci (68a) ta' am yiriken kimseye ikram i tıneyeler ya' ni taşradan 

kimse gelse turmalayar bişinci örü tururken ta' am yimeyeler ni te ki aşl:}ab 

Resili'den rivayet kıldılar ki t4ili.J y~ı ı:.F .ılıı J.,....; ıft-4 JS~ıl.! .ılıı J.,....; l:ı J,ı! 

~ı y.;J.ı JLS altıncı nehy itdi Resül tururken su içmekden ayıtdılar ya 

Resülallah içmek nedür ayıtdı dahı şerlidür ve dahı yaramazdur ve dahı 

$ye gerekdür ki işbu ~ikr iddüklerümüzi bile ve hem tuta ve $ligüfi 

bünyadı ta' am yidürınekdür minnetsüz (68b) zira her bir kişi nzlpn yir 

amma abiler gerek ki Allah'a şükr ideler ki etmek yidürmege beni sebeb 

eyledi zira ki ni' met Allah te' alanundur eger kendü minnet kılursa veya 

eylük itdügi kişi incidürse ana hiç gayr olmaz ~L:9 ~ı fo. ~ı ı~ı U:l~ı l+,!ı l:ı 

tSj~ı.J <)Al~ Jw .ıJ.jiS Bab abffiüfi gerek ki dört nesnesi açık ola evvel eli açuk 

ola malum eksilür dirneye nite ki Resül buyurur her ki I:Ia~ te' ala yolına 

malını ~}are eylese birineyidi yüz vire En~s bin Malik radıyallahu anhu (69a) 

ayıtdı Resül yarınçün nesne gizlemedi ve dahı gaber de gelmişdür ki eger bir 

kişinüö tokuz yüz toksan tokuz 'aybı olsa ve ol kişi cömerd olsa ol bir 

sagavet bunca 'aybını örter bes aginüii elü açuk gerek ikinci ta ki guşşalu 

kişi gelürse katına feraJ;ı kesb ide ve şad ola ve müsafırlere beşaretile ve gü

ler yüzile nazar ide üçünci ablnüfi kapusı açuk ola dördünci sofrası açuk ola 

gelenüfi derl:}al öfiine sofra getüre bes bu dört nesne açuk olıcak dört nesne 

ana açıla (69b) evvel Taörı'nun ni'meti kapusı açıla ve ikinci ral;ımet kapusı 

açıla ve üçünci uçmak kapusı açıla dördünci gönüller kapusı açıla amma ol 

üç nesne ki baglu ola ol agmüfi gözi baglu ola ki hiç kimseye yavuz nazanla 

bakmaya ikinci dili baglu ola ta ki ya'{UZ keleci ve şerre"l~opca~ söz söyle

meye üçünci şalvan baglu ola evvel ardın saklaya andan öfiin saklaya ve her 

kimsede ki bu üç nesne baglu ola üç nesne dahi ana baglana evveL günah 

kapusı ikinci a?ab kapusı üçünci (70a) tamu kapusı ana baglana Bab !..J'14l c) 
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~ı ~ı bu ol babdur ki aginüfı libası nice olmak gerekdür aw beyan ider 

her kişi ki ehl-i ~at torun geye rası.l9sa rasıJ9ıkdan ol ton aw çıkarur ya< ni 
ton kişiye mu.Qtesibdür dilersin ki l9yametde bitilli kara olup şermsar olma

yasın tonufıı sakın ki niçeler yarın agiretde tanından ötüıü tarnuya gire ve 

aıaba müstel;ıak ola ~ı ~ı ~ı.! .;::.Jli.J w ~~.JcSJw .dılı J\i w ehl-i 

ta~at aydur gerek ki heftede bir kez ehl-i t~at (70b) torun yudura ve dahı 

agmüfı tanı bir renkde ola ve saru ve kızıl olmaya Ebü Bekir radıyallahu 

anhu gök renklü veya bürd ton geyürdi bes şeygler gerek ki gök giyeler ve 

amma Emllii'l-mü'rııinin <Ömer yeşil renklü tonlar geyürdi bes müderisler 

ve I.ca<Jılar ve gallfeler yeşil geyeler amma Emirii'l-mü'minm < Oşman 

radıyallahu anhu ak ton geyürdi bes ga!ibler ve l;ıafı?lar ve ehl-i I.calem ak ton 

geyeler ve amma Emllii'l-mü'minin c Ali keremallahu vechehu kara renklü 

ton geyürdi bes yigitler ve agiıer (71a) kara renklü ton geyeler kızıl ve saru 

geyürse fütüvvetden düşer ki hiç peygamber kızıl ve saru geymedi zira ki 

Fire avn aleyhilla' ne kızıl ve saru geyürdi ve I:Iarir dahı geymeye ve ton ki 

geyür kısa giye nite ki Resülallah buyurdı ki tobukdan aşaga ton tamulıkdur • 

ve dahı aliler altun yüzük geymeye ve dahı her ne ki fütüvvet içinde vardur 

şen< atdan ve J;ıai.cli.catdan taşra degüldür ni te ki Resül buyurdı ki şen< at 

I.cavlümdür ve ta~at fi< lümdür ve J;ıai.cli.cat halürodür didi ve dahı agillüfı 

dilbendi (7lb) yidi arşun veya tokuz arşun gerekdür güci yiticegi ki bir 

yalıncuk göre çıkara bir kafianın afla vire ve başmakda dahı böyle ide ve hiç 

kimseye söylemeye her ki bu şeraiti yirine getüre anufı. mai.camı enbiya 

mai.camında ola zinhar tonufıı arı ve pak tut Bab ö_,lilı ~ı~ şart-ı fütüvvet 

budur ki agmüfı ülfeti ve şol;ıbeti şalib ve mütedeyyin kişilerle ve şalihlerile 

ve miskinlerile ola nite ki Resülallah buyurdı ~.>ll ~fo ~1....411 .,;Slll J.ls:. ve 

dahı şol yirdeki şalihlerilii al)vali (72a) ?ikr ola ol mekana Allah'un ral;ımeti 

nazil olur Resül buyurur ki ıJ:!Sı...-11 ö.)4j c) ~y!.:ı..ı_, U;.S.oı ~~ ~~ ya< m ilaıll 
beni miskin dirilt ve miskin öldür ve miskinler gürühından haşr eyle c Ayişe 

radıyallahu anhu ayıtdı anufı.çün ki miskinler ğarıllerden kırk yıl cennete 

öndifı. giriserdür ve dahı ya c Ayişe miskinleri sevgil ki I.cıyametde Allah'a 

yakın olasın bes agillüfı şol;ıbeti miskinlerile olsa gerek zira ki her kişinüfı 
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hemnişlni ne cinsise ol dahı aöa müşabih olur nite ki Kelam-ı Sul!an 

V el ed' de gelmişdür ki (72b) beyt 

ve dahı dimişler ki beyt 

ve dahı dimişler ki şi cr 

J.;~JJ e,S J.;J.Jl;ıi u~ c)~ 

.;~l.J 4-ıı j~ ~1.; ~_;k. 

u l.J...H tk ~4 rı-i...>4 .?< ~ 

:ı4.J:ı4 .;~ 4 .fJ.J-:5 

o 

ve dahı agllerün bemnişlni begler ve ganlıer olmasa gerek nitekim c Ayişe 

rivayet kılur ki Resülallahdan işitdüm ki ayıtdı Allah tec ala buyurdı ki eger 

dilersen (73a) ki baöa irişesin I.<anac at ey le ve baylada oturma dahı bir tonı 

yamayup geymeyince bırakmagıt çün balıla sirke bemnişin ola andan sirke

lik adı tebdll olur ve dahı I.<atre defuze vasıl alıcak ol dahı defuz olur ve dahı 

gülile toprak ki J:.ıanf ola ol toprak dahı gül bigi kokar bes şalih kişilerle 

hemnişin olsan gerek dahı misali şöyledür J:.ıikayet ve temsil Müsa 

peygamberle c aleybisselam bir kuıu agac yoldaş oldı ve Müsa'nun şoJ:.ıbeti 

berekatında ol kuru agacdan bunca (73b) mu c cizat ~üra geldi ve dahı bir 

kuru agac Mubammed'e şalava!U'r-raQ.ı'nan cJ:la.i.J ~ olduğıyçün c arşun 

üzerine çıkdı ve c arşdan dahı c aziz oldı ve dahı aglıere vacibdür ki kaçan bir 

yire da c vet i tseler yok dirneye vara ni te ki Resül ha:p-eti ayıtdı e ger sizi 

biregü yiyesiye okısa varuü ve eger oıuc dahı olursanuz ol kişiye du ca kılun 

eger şöyle olsa ki beni bir koyın paçasına da c vet ideler varunn diyü buyurdı 

Bab şurüt-ı şoJ:.ıbet bu beyandur (74a) ki agl fesad ehli kişilerle muşa.J;ıib ol

maya zira ki ehl-i fesadun şoJ:.ıbeti fiitüvvet ebiine galel getürür nite ki gülüii 

J:.ıariyfi dikendür olduğıyçün c ai.<ıbet oda göyner bes ademi oldur ki şoJ:.ıbet-i 

agyan güzm kıla ni te ki c Isa peygamberile bir iğne yoldaş olduğıyçün yiri 

gülzardur bes ana göre bayguşile yoldaş olanun yiri v4-anedür ve tütiyile 

bemnişin olanun gıdası şekerdür ve karağıla bemdem olanun ğıdası 

murdardur (74b) niteki buyurmışlar beyt 

J~ y i.,.P ~.Y.A .;IJ .;S.;k< 

J~ yi_?. ~j.i.oı ('Y:.. 'J 
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şunun Qariyfi taş oluğıyçün dayim dün gün ifiler ta bilsin ki nacins kişinilli 

şoQbeti kişinün i' ~adına Qalel geütürür ni te ki bir pare bulıt gel ür şol 

'a~ametlü güneşi kablar bes nacins kişi şoQbetine mübtela olan şöyle olur 

nite ki Qikayet de gelmişdür ki ~ayet Sul~an MaQınüd-ı Gazniy'nün meger 

bir eyü toganı varidi ta ki bir gün kaçdı Sultan ol toganı gayet severdi ol 

togan vardı (75a) bir Türkınanun tamına kondı ol Türkman anı tutdı evine 

getürdi ' avretine ayıtdı uş bir şehr tavugın tutdım didi tavuklarınun arasına 

koyıvirdi togan fı' lhal bir tavugı basdı yırtdı Türk ayıtdı bunun kaynağı 

(trrnagı) uzamış tavuga katılmaz didi kaynakların kesdi pes ööine taru saçdı 

togan yimedi Türk aydur burnı uzamış egilİniş taru yimez didi burnın dahı 

kesdi rusvay (75b) eyledi bes Sultan buyurdı ki çavuşlar · çagırdılar ve 

ayıtdılar her ki ol toganı bulup getürürse bi.ii altun alsun Türkman bu baberi 

işitdi ve 'avretine söyledi 'avret aydur aşikare iletme ki elüiiden alurlar bes 

toganı bir tagarcuga koydı ve tagarcugı bir çuvala koydı ve arkasına götürdi 

Sultan katına getürdi ayıtdı kuşı ben buldum tutdum didi çuvalı aşaga kodı 

ve tagarcugı çıkardı ve başın aşaga silkdi togan düşdi gördiler ki ölüm Qaline 

irişmiş Sultan toganı (76a) eline aldı ve zevaline nazar kıldı ayıtdı niçün 

kanadın kesdün ayıtdı uçandı Sultan ayıtdı burnın niçün kesdilii. ayıtdı taru 

yimezidi ayıtdı tırnakların niçün kesdün ayıtdı tavuga kalgırıken arkasına 

bataridi Sultan buyurdı ki tagarcugm akca toldurdılar ve Türke virdiler an

dan Sultan toganı çavuşlara virdi ayıtdı şehr içinde çagıruii her kişi ki nacins 

birile Qarif ola işbu Qale mübtela ola ve sofira lınansuz kala bes her kişiye 

gerekdür ki kendü Qanfın bile ve şol şoQbetden ki (76b) dinine veyabud 

dünyasına bale! idecekdür andan il;ı.tiraz ide ki anun gibi kişiyile ŞOQbet iden 

cahildür ve bi aşıl kişiler böyle olur meşel nite ki bir gün bir kişi bir yolda 

giderdi ve gün issiyidi şuşadı geldi yolı bir kuyıya ugradı ayıtdı işbu ipi 

sarkıdayım su çıkarayım içeyim didi nagah ki ipi sarkıtdı meger ki bu kuyıya 

bir adem düşmişidi ve bir arslan v~ bir dilkü ve bir ilan (yılan) vardı kaçan ki 

bu kişi ipi sarkıtdı dilkü çabucakıdı sıçradı ipe yapışdı (77a) bu kişi ipi 

yukarn çekdi gördi ki bir dilkü çıkdı ayıtdı iy yigit nireye gidersin ayıtdı 

fiılan şehre giderin didi dilkü ayıtdı ben ol yolda sana küyeyin inüm ol 

katındadur gelesin saöa eylük idem didi gitti bu kişi ipi girü kuyıya sarkıtdı 
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ılan sıçradı bu ipe tolaşdı çıkdı ayıtdı eylügüne eylük idem didi ve illa zinhar 

ol kuyıdagı ademi çıkarma ki anun sana şerri tokınur zira bi aşl ve br 

hünerdür didi ılan dahı gitdi bugur gerü ipi sarkıtdı ayıtdı . ola ki adem 

çıkmakdan (77b) bize bir şevab ola ki cinsimüzdür di di b uğur arslan çıkdı 

ayıtdı ki adeınl ne ile gidersin didi ayıtdı Başra şehrine giderin arslan ayıtdı 

benüm yatagum ol yoldadur ben seni gözedem gelüp geçerken eylügüfi.e 

.eylük idem ve illa zinhar şol kuyıdağı adem bi aşldur sana şerri tokınur am 

çıkarma didi arslan dahı gitti bu kişi dahı bir yana gitmişiken girü şefl$:at ve 

merl;ıamet kıldı ayıtdı anlar ki na cinsidi çıkardurn bu god Jcendü cinsimdür 

varayım an dahı (78a) çıkarayım didi geldi anı dahı çıkardı ol şagş ayıtdı ben 

Gazniyn şehrinde Sultan'un kuyurncusıyam anda anda gelesin eylügüne 

eylük idem didi gitti bu kişi dahı yola düşdi gitdi giderken geldi gördi ki 

biçare dilkü yol öfi.rniş turur ayıtdı iy adem eglen işbunda sana bir mal;ıazan 

lJi?Inet ideyim didi gitti bir zernandan sofua gördi ki dilkü bir tagarcuk 

etmegi yüklenmiş aldı geldi am kadı vardı bir bagdan birkaç salkum üzüm 

dahı getürdi ol adeınl vüsi' ta~atce (78b) konukladı ve du' a vü şenayii e gön

derdi bu şalJış yola düşüp gideriken gördi ki arslan yol öfi.miş turur karşu 

geldi ademe ikram ve teva?Ü' gösterdi ayıt~ı iy adem eglen işbunda biz dahı 

şar!ı ve gi~meti ve adabı meveddeti el irdükce yirine getürelüm didi meger ol 

arada padişahun bağı varidi ve kızı anda birkaç emirzade ve gocazade kızla

nyla teferrüce gelmişidi mecmü' ı altunın incisin çıkarup agac dibinde 

~esilerdi ve kendüler < ıyşu u zev~a (79a) meşgul olmışiardı arslan sıçradı bu 

baga girdi bunlar bunı gördiler tar u mar oldılar arslan ne kadar ki libas ve 

es bab tal;ıammüHit varidi mecmu< ını dirşürdi getürdi bu kişiye virdi ve enva< 

tevazzu< ve ta?arru< gösterüp ~şünna < özir diledi ve ademlıer veda< kıldı 

bu kişi bu meta' ı aldı ve andan Gazniyn şehrine geldi ve ol kuyumcınun 

evini sordı vardı anda konuk oldı J;ıaliya kuyumcı bum konukladı yatacak 

v$in müsafır taşra çıkdı ki döşegin eyleyeler kuyumcı turdı (79b) bunun 

tagarcugın açdı çıkardı gördi ki Sultan kızınun alturu ve incüsi meger Sultan 

~gırmışidi ki her kimse ki kızumufi giden tavanın nişamm bulacak olursa 

gelsün muştılasun on bin kızıl alsun diyü ~ğırtmışidi kuyumcı tagarcuğı 

götürdi yola girdi sordı padişah katına geldi du' a vü şena kıldı ayıtdı iy 
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padişah uşda ol giden tavan buldum didi tagarcugı padişahui'i öi'iine kodı ve 

I.c~ıyye l;tikayet ayıtdı padişah buyurdı ki ol kişiyi zindana (80a) kaydılar 

zindanda yaturken (y)ılan geldi ayıtdı ha ben saiia didümidi niçün sen ol bi 

aşlı çıkarduii didi Q.aliya uş bin yaturiken seQ.er val.ctinde padişahuii kızını 

soksan gerek ayağında işbu üç yaprağı ol sokdugum yire urasın tJ.oş ola ve 

sen dahı padişab katında m~arreb olasın ve illa zinhar kuyumcı depeletgil 

didi ve (y)ılan gitdi bu kişi zindanbam katına okıdı ayıtdı bilmiş olasın ki 

ben l;tikmeti gijyet bilürem ve her kimseyi ki (y)ılan ursa ben aiia tirnar 

iderem tizcek goş olur (80b) d idi çün şahalı o ldı ılan geldi padişahuii kızını 

sokdı sarayda gavga vü fesad kopdı padişab geldi bu aQ.vali gördi katı melul 

oldı ayıtdı her ki buiia tirnar iderse ana yüz biii lazıl vereyim didi zindanbam 

bunı işitdi geldi padişalıa ayıtdı iy şah-ı 'alem zindanda bir yigit vardır işbu 

şıfatlu padişah buyurdı getiirdiler ol üç yapragun ikisini dögdi ol ılan soktııgı 

yire urdı derl;ıal goş oldı padişah mal ve g.il' at buyurdı (81a) ve ayıtdı dahı 

benden ne dilersin didi ayıtdı dilerem ki :fulan kuyumcıyı karşuma pare pare 

ideler didi getiirdiler kuyumcıyı parelediler padişah sordı ki bum 

parelemekden gara:? neyidi bu dahı vaşf-ı Q.ali bir bir padişalıa l;tikayet itdi 

padişah şehrinde .lpgırtdı ki her kişi ki bi aşıl kişiye hemnişm ola ve an~ 

ey lük itse l;ıali böyle olur vallahu a' lem Bab-ı Sema' amma geldük sema' ki 

' ariflerilli ıiı1;u anda zevi.c ve şa:fa bulurlar ve canuii ra.Qatıdur ki çün ol 

nagameyi 'aşıl.claruii canı imişdür kuş gibi uçar celve urur dost(81b)dın yana 

ve dahı sema' göfililii arzüsıdur ve gökler firiştelerile sema' içindedür ve şeş 

cihet her l~a cünbişdedür layenJ.<atı' ki her giz sakin olmaz lacerem her 

şah.ı+ dahı ki bu çerg-i devvarun içindedür ol çerg bigi l,ıarekatda olsa gerek 

bu sebebdendür ki her ' arif ve şal,ıib-i zevl.c kişiler ral.cş uncak zevi.c vü şa:fa 

bulurlar nitekim şeyg-i rasıtin ve 10ı~bü'l-mul,ı~ Mevlana Celaleddin 

c.J;lAll ~ .11 \.i+i.ıi buyurur ki Ruba' I (82a) 

J~ ıSj4:! L.ı e ı- ..,s~ 

J..9:J ıSj~ ~1 ~ .)'J' 

+i .)~ L.ı e ı- ..,s u--SJA~ 
J~ j~ ~ _JI Jj4 j~ 
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bes sema< < arifleıüii ve < aşı.Jparuii ma~ad-ı i< lasıdur nitekim bülbül güli 

göricek söyler görmeyicek söylemez ( aşı.Jpar dahı sema< ı göricek şab.n kal

maz görür ki cümle-i eflak ve melaike ve cism ve ins ve J;ıayvanat 

sema< dadur anlar dahı ol sema< a şürü< iderler ni te ki Şeyg Sa< d! buyurur ki 

" ~ ->'-" .ı::ı... wu...t~ ~ 

~ ~ '-:l~.JJ :ıı.J4 

JI.J '-:l~.JJ _;ljl .F.-A 

Jlj .ı.l.ı..fo. J~Y. '-:l~.JJ ~ 

çünki bu süznak aşavat nagamatı ki kimi ?ahirdür kimi ba_tın işideler şöyle ki 

agaclarufi yapragından ve nebatlarufi J;ıarel$:atından (82b) bilal$:al bi-lisanü'l

J;ıal ol şavtlan işideler nite ki buyurmışlardur 

:ıt.a.J 4...w Ü'-"~ c-ı~~ 
Jl:ıı J~ 4.1-JS ~\G. 

~.JI ~ ıJIJA ~ 

~.JJ ~ cljl~ J.il~ J.J=" 

ve dahı dimişlerdür ki sema< a val$:t gerekdür ki val$:tsüz alıcak b!zevl$: olur 

ve dahı muvafı15 yarenler gerekdür ki ol sema< da şa:fa vü vefa J;ıaşıl ola 

Salava tu '1-Arifln' de ay dur < .Ayişe anaml.ız katında bir < avret şi< r aydurdı 

Resül l;ıa.Zreti girüp geldi ol c avret difimedi andan <Ömer geldi <Ömer 

gelicek difidi (83a) <Ömer ayıtdı bu ne J;ıaldür Resül ayıtdı şi< r aydur <Ömer 

ayıtdı biz dahı işidelüro Resül ol < avrete işaret eyledi c avret girü başladı 

ayıtdı Resül anı işitmekile öğrenmege inkar eylemedi ve dahı bir gün Resül 

l;ıa.Zreti turdı aşl;ıab-ı şuffa katına vardı aşl;ıab-ı şuffanufi bir dane üziimi 

bulundı Resülüfi önine kadılar Resül anı kırk biş kişiye bagş eyledi v~ bu 

J;ıad}şi anda buyurdı ki ('+AJI.i. rji.ll ~ bes anda aşl;ıab nagme kıldılar bunda 

igtilaf vardur bag?ılar aydurlar ki Resül turdı üç kez çagnndı Ce b ra' lı geldi 

Resüli tutdı ayıtdı tur ya Resül (83b) Allah dönmez ayruk ki yirleri ve gökle

ri ve uçmag ve tamu bile döner didi ve ba< ?Ilar ay dur Resül üç kez başın 

salladı ta ki ridası mübarek omuzından düşdi bes sema' 'aşı.Jpara J;ıelal oldı 

Seriyy Sal$:atl radıyallahu anhu aydur sema< dostlar göfilini taşıirur ve 

?a< yifler ve günahkadar gö.filini korkıdur ve müşfıklerüfi göfilini cüşa 
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getürüp od bırağur Zünnün'a sardılar ki Qelal sema' nedür ayıtdı sema' bir 

nesnedür ki gönüle girür Tafin 'ya irdürür her ki Q~atdan işidür ana 

raQınetdür ve her ki nefsiyçün işidür ana minet Ca' fer-i Huid! aydur 

Cüneyd-i Bagdadl'den sordum ayıtdı (84a) üç va.Ip: içinde raQınet iner der

vişlere bir sema< va~inde ki anda kelam-ı ha~ söylene ikinci naQa~ işden 

kimseye dirneye ve dahı Ebu'l-~asım Naşr Abacti ayıtdı her maglillpın katıgı 

olur amma canufi katıgı sema< dur Sehl İbn Abdullah aydur sema' <ilmi 

Tafirı katından gelür ve hiç Taiin'dan artuk kimse anı bilmez Ebü <Ömer 

aydur sema< ehlinün ki gönli diriveteni ölmiş ola sema< afia Qelaldür ve her 

kimüfi ki göfili ölmiş ve teni diri ola sema' ana Qaramdur Muhammed bin 

I:Iaru aydur her endamun naşibi vardur şema< dan her kaçan ki ol naşibden 

göze iri şe aglasa gerek ve her kaçan ki dile düşse na< ra (84b) urur ve çagırur 

ve her kaçan ki ele düşse torun yutar ve her kaçan ki ayaga düşe r~ urur 

amma sema< mul}.tacdur üç nesneye evvel va~ gerek ikinci muva~ yar 

gerek üçünci <aş~ gerek amma adab-ı sema< üçdür evvel gülmeyelerikinci 

söz söylemeyeler üçünci çevre yana bakmayalar Der beyan-ı m~am-ı ehl-i 

gi~et gi?met mal$:amı ki :fükelikdür derecesi a< ladur ve her ki W?metkarlıgı 

saklaya cümle nesne ana genez ola zira ki Allah te< ala cümle enbiyaya ve _ 

evliyaya gi~et buyurdı bunun sirQi yukarn geçdi amma :fükelere eyü gu~ 

gerek ve tevazu< ehli gerekdür nite ki (85a) HaZr-et-i Risalet buyurdı ki lA J.JI 

ıjllJI ~ .d...ıl.:ıill f'~ <.:A~I c) ~..9:! ya< ni ~yamet güninde ki 'arneller tartıla 

terazi ye evvel eyü gu~dan artuk nesne koroayalar ve andan ağır < amel ol

maya ki eyü gu~ kişiyi gündüz oruc tutup gice namaz kılanlar mertebesine 

irişdürür ve dahı bi?metkar güler yüzlü gerekdür ki türşi yüzlü olmaya ve 

ŞOQbeti tatlu ola garibieri sevici ola ve gaılblerden ayru hiç ta' am yimeye ve 

her işde Tafirı adın ?ikrinden gidermeye ve dayim bi?JDet mal$:amında el 

kavuşa tura ve dayim tom ve teni tahir ola ve abdestsüz ve taharetsüz yir 

başmaya ve gönli şatl ola ve her kaçan ki bi?JDete surü' ide şuffanufi sol 

yanından çıka ve sag ayağını yukarn basa çün otura arkasın ademilere 

virmeye ve çırag arasına ol otura ve sag dizin yukarn tuta çünki elin çıraga 

şuna aydur ki r-.J# 1-:ı ır 4 r-I_;S'ii.J ~ı ıj 4 ~J':lı., ı:ıı_,lA.ı..ılı~ .&ı .&ı F- diye 
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andan şöyle edebile tura ki bir mü'min namazda turur gibi veyagud şırat 

üstinde turur gibi gerekdür zira ki çırag yandurmak Allah te' ala ı)LLi ~jAS 

4-L... ..)~ ~~ ~.J Allah te' ala çıragı güneş laf~ın birle ?ikr eyledi bes 

(86a) nice ki güneşün luifı ve nün 'arndur mecmü' ı berri ve bal).ri ve taglan 

ve sal;ıralan ve mü'min ve kafıri ol nürda beraber kodıoagllere dahı çırag ehli 

dahı gi?met ehli olana lazımdur ki lu if ve gul~ ve kerem ve il:ısanda mecmü' ı 

ga~a luifı 'am ola ve. dayim gavz ve edeb ve i.Qtiyatıla ola ve her kaçan ki 

sofrayı eline ala ayda andan sofrayı arkuncakı koya ve sag yanadın ~oya ve 

çıragı iki eliyile tuta ve eger bir eliyile tutarsa ol ta' arnı ve ol ta' am ıssını 
' 

gorlamış olur andan ekmege ' izzet kı la ve çanak altında (86b) etmek k oma ya 

bes ta' arndan sofua Fati.Qa dileye ve ta' am ve çırag ıssırıı ?ikr eyleye andan 

ayda ~_;S~ I.J ~ c:ı4- C;.!L..l:ı.4 cı.J.JI ~_;i....~~ diye andan çarüyı 

şol eline ala ve sag yanadın başlaya arkun arkun elin yastaya tamam olıcak 

bardagı eline ala ve iki eliyle tuta andan su içen kişiye toluncak tura ve elin 

kavşura ve sag elin şol el üstine koya ve sag ayagın şol ayagı üstine koya bu 

erkan Selman-ı Paris!' den kaldı ve ba' ~ıl ar ay dur Bilal-i Ha beş!' den kaldı 

dirler dürüst budur (87a) ki Selman'dan kaldı zira ki anun sol ayağınun baş 

barınagı yogidi çün Resül'ün katına geldi ve aşcyab cem' olıcak ol bi?met 

ideridi amma ol barınagırrdan utanundı Resül ayıtdı gi~met va~inde sag 

ayagun barınağını şol ayagınun üstine ko didi andan şu tamam olıcak Fiitil:ıa 

dileye ve ol ~!müfi begin ve padişahın ve Emlrü' l-mü'minln 'Ali ve I:Iamza 

ve Ebü'l-Müslim ve Ş:asan ve I:Iüseyin'i Fatil:ıa'da ana zira ki 'Ali 

fütüvvetdarlarufi m~addemidür ve I:Iamza'yı anunçün analar ki dayim 'Ali 

ta' arndan sofua I:Iamza'yı anaridi ustaZuın(87b)dur diyü Fiiti.Qa okuridi· ve 

hem Resülcya:lreti dahı Ş:amza'yı ta' arndan sonra anaridi ve aşhabile Fatii:ıa 

okuridi zira islam dininde evvel I:Iamza şehld oldı amma Ebü'l-Müslim'i 

anufiçün analar ki müslümanlarufi atasıdur ve hem yigitlerün rüknidür amma 

I:Iasan ve Hüseyn'i anufiçün analar ki Resül anlara yigit ·didi andan sofua 

füke şalavat dileye zira ki rati.Qadan sofua şalavat gerekdür ki ayıda Selman-ı 

Faris müzdina peygamber canına şalavat virelüm diye bu bi?metler tamam 

olmayında (88a) füke hiç söz söylemeye erkanı çokdur amma biz gereklüsin 
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beyan kı lduk ta ki bu za< Ifi dahı Fatil;ıa 'dan aöalar şol nesne ki futüvvet ehli

ne gereklüdür aöduk ve yazduk vakı< a da budur ki eger kişinüö Nüh ve 

Lolpnan örnrioden dahı artuk ömri ola erkan-ı futüvveti yazmaya tamam zira 

ki Kuran < ilmüö deiiizidür ve al;ıadls bl payaodur amma gereklüsini bizde 

varını ki futüvvet me~hebine muvafıl9di yazduk amma edeb babın dahı 

beyan kılalum ki adab-ı futüvvet tamam ola zira ki cümle < ulümuö ve enva< ı 

me~ahibüfi efçlali edebdür ni te ki (88b) Resül l;ıa2reti buyurur ki Ip ~~ y..ıl 

~J.ill y..ıl 6A bes her kirnde ki edeb var anda J::ıaya var ve her kimde ki haya 

var anda Iman var nite ki Resül l;ıa2reti buyurur 6l...:!':ll 6A ~~~ ve dahı 

~tbu'l-< arifın sultanü'l-mul;ıa~ helalü'l-multu'l-l;ı~ ved< din l.caddesena 

Allah bi sırreti'l-mutin kı ı.ı.....li ~.1ll...9 ~~ _,:i-Wl J)b ~1 ·61.ll...ı {),!9...)1-11 ~ 

~~ ö~ buyurur ki YJ Ul:l :ı ı ~ N.pı.A y..ıl ~ji rw~ ı~:ıı ve dahı ekabir-i 

din buyurmışlar ki şi < r (89a) 

~ ~ y..ıl 4.S (.)'IS 

~ 1...1 .t. u..;..ı:ıL.ı . ..;- .Y. 

~~~~.;S ıSj_,..j y..ıl • 

..ıJSl y..ıllji 6l.ajj 

Bab 6..1~ r~ yl..ıi ~a< am yimekde oniki edeb vardur evvel sag dizilli yukarn 

dike ve şol dizin aşagı koya ikinci lokmayı kiçi kese üçünci evvel şag 

yanayıle çeyneye ve ta< arnı dökmeye temizli yi ye dördünci agzında ta< am 

variken söylemeye e ger ol söz .... ? dahı olursa bişinci kirnsenüfi lokmasın 

gözlemeye altıncı gövdesin ve başın kaşımaya yidinci çevre yaöa balpnaya 

sekizinci etmegi ışırup aşına handurmaya tokuzıncı gülmeye onuncı (89b) 

sözin arkun arkun söyleye on birinci tekellüf ve < izzile yi ye ya< n! l;nrsıla 

sökümsüzlıkla yimeye on ikinci ol nesne ki ta< amda yinmez süfiük gibi 

kendü öninde koya ve yabana buakmaya on üçünci ta< arndan soöra elin yuya 

Bab 6..1~ y..ıi şu içmekde üç edeb vardur evvel iki elle tuta ikinci hallice içe 

üçünci üstine dökmeye cJliS ~ yl..ıi J..l söylemekde biş edeb vardur evvel katı 

söylemeye ikinci agzından yan saçılmaya üçünci (90a) bir kişiyile 

söyleşürken çevre yaöa bakmaya dördünci sen ben deyü söylemeye siz biz 

diyü söyleye bişinci eliyle söylemeye 6~~ J..o4- y..ıl ton geymekde biş edeb 
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vardur evvel şağ yanından egnine ala ikinci şağ yignine elin soka üçünci 

dülbendin otururiken sarmaya dördünci başınağın evvel şag ayağın . geye 

bişinci evvel şol ayağın çıkara u~i w~ 4..ı~.:ı..:ıı ylJi evden çıkmakda biş edeb 

vardur evvel işikden taşra şol ayağın başa iknci gül e gül e (90b) çıkmaya 

üçünci kakıyu kakıyu çıkmaya dördünci yukarn bakmaya bişinci Tai'in adın 

~ikr eyleye @.; olJ ylJl yol yürimekde tokuz edeb vardur evvel katı katı 

yürimeye ikinci öiiine baka üçünci canavarcukları basmaya dördünci dört 

yana baka baka yürimeye bişinci taşdan taşa segirrrıeye altıncı ırlamaya 

yidinci kimsenüfi dönüp ardınca bakmaya sekizinci kendiiçten ulunun öfiince 

yürimeye tokuzuncı kimseyile gideriken kendü bir işe olup anı muntai:ır 

eylemeye ~ .;J @J yiJI (91a) ma!;ıallede yürimekde dört edeb vardur evvel 

işi olmadukı ma!;ıalleye varmaya ikinci karşudan gelen kişiye yakın 

yürimeye üçünci pençerelere ve açuk kapulara bakmaya dördünci 

oğlancuklara öpmeye @J .;U4 .;J ylJi bazarda yürimekde biş edeb vardur 

evvel omuzın kimseye urmaya ikinci arkadağı kişiye çağırmaya üçünci gü

lüp lağ eylemeye dördünci adeınllere karşu tükürmeye ve sümkürrrıeye 

bişinci ga~a karşu yimek yimeye ve şu içmeye ly!....9 C# ylJi .;J (91b) nesne 

şatun almakda üç edeb vardur evvel satı,cıya yurnşak söyleye ikinci çaşnı 

azacuk ala belki hiç almaya üçünci alduğı nesneyi girü virrrıeye ut:..j ylJl .;J 

uJY. cSJ:!;o. eve nesne getürmekde üç nesne vardur evvel etegine koymaya 

ikinci ga~a karşu aşikare getürmeye üçünci eve varrrıayınca ol Ça' arndan 

yemeye 4..ı~ u~l.;J ylJI .;J eve girmekde biş edeb vardur evvel kapuda çağıru 

söylemeye iknici şağ ayağın içerü başa üçünci şağ yanına (92a) selam vire 

dördünci dört yana bakmaya bişinci kapudan içerü giricek ~.;lı ~.;ll kı ~ 
diye ~ yiJI .;J oturmakda dört edeb vardur evvel şag dizini yukarı dike 

ikinci kendü yirini bile üçünci ayağın örte dördünci ev ıssı söylemeyince ol 

söylemeye ıJl9.i u-i~ "::IJl .;J konuklığa varmakda üç edeb vardur evvel 

l9ğırmağa gelen kişinüfi önince yürim~ye ikinci yiyecek mi var diyü sorma

ya üçünci ta' arndan (92b) sofua çoğ oturmaya y~l Ö$-J ylJl.;J adem okıya 

varmakda üç edeb vardur evvel selam vire ve tapu kıla ikinci başınağın 

öiline çevüre üçünci kendü önce yüriye u-llJ.;S ~ ylJl .;J başmak 
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çevürmekde iki adab verdur evvel başmagı şol eliyle çevüre ikinci konuk 

geyrneyince kendü geymeye 1.)41 ~ y iJI J .l begler katına vannakda biş 

edeb vardur evvel bi-vakt varmaya ikinci vancak ikdimıla tapu kıla (93a) 

üçünci ırak otura dördünci çok söylemeye bişinci çok yimeye ..ı~ yiJI ..ıJ 

~.J:I baste şormakda biş edeb vardur evvel ikindüden sonra varmaya ikinci 

vardugı va~ güle güle gire üçünci şol yanından tolana ve şag yanına otura 

dördünci çok oturmaya bişinci Fat~a olaya tizcek kalka Iy y iJI ..ıJ varmakda 

altı edeb var evvel dülbendin yire urmaya ikinci eliyle gögsin dögmeye 

üçünci vardugı (93b) va~ k ~ı diye dördünci çok aglamaya b işinci ögüt 

ve naşii;ıat vire altınci gitdigi va~ ~~~~ kı ~ diye ..>fs.ıı ~t.:ı:ı ~ ..ı.ıma~bereye 

varmakda dört edeb vardur evvel .):ISI kı .):ISI .&ı diye ve andaiı Fatil;ıa okıya 

ikinci arkun arkun buZü' ve buşü' ile yüriye üçünci tükürmeye ve sümkür

meye dördünci gülmeye ve şa~I kılmaya [_;i:i y iJI ..ıJ teferıiice varmakda üç 

edeb vardur evvel fesad ehliyile yürimeye (94a) ikinci çok söylemeye üçünci 

kimsenilli ekinin basmaya ve gasarat i tm eye .:&. ı.) y iJI ..ıJ feragata varmakda 

on iki edeb vardur evvel adem görecek yirde dönmeye dördünci güneşe ve 

aya karşu oturmaya ve arkasın dahı dönmeye bişinci kelam söylemeye altın

cı tükürmeye yidinci taşı eline alıcak üç kez yire kaka sekizinci şol eliyle 

istinca ide tokuzuncı ol burüc olan nesneye bakmaya (94b) rLA.:ı. yl41 ..ıJ 

l;ıammama girmekde sekiz edeb vardur evvel kimse tubbamn görmeye ikinci 

elin üç kez yumadın I;ıavza şokmaya üçünci dizinden yukarusın ve 

göbeginden aşagısın kimseye göstermeye dördünci fu~sın şişüp oturmaya 

bişinci gülmeye altıncı ırlamaya yidinci kimseyile çekişmeye sekizinci be

denin kimseye takındurmaya y iJI ..ıJ rLA.:ı. U.O_rı. l;ıammamda ~et kılmakda 

üç edeb vardur evvel üç kez .):ISI kı diye ikinci (95a) yudugı kişinilii üstine 

derin tamlatmaya üçünci şag yanından başiaya uJ.fi ~_,s ..ıJ y i y iJI ..ıJ bardaga 

su koymakda iki edeb vardur şu koyariken yabane dökmeye ikinci 

toldurdugı va~ agzın serpe Bab &ii:ı. y iJI döşege yatmakda dört edeb vardur 

evvel şol yanından geçe ikinci ve şag yanında otura üçünci üç kez istigfar 

getüre Em1rü'l-mü'min1n 'Aıl ~avlinde on kez ayıda dördüncü taharetsüz 

yatmaya Bab ı)J...ııJ~ yl~:ıı y iJI döşekden (95b) turmakda iki edeb vardur 
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evvel şag yanına döne ikinci La ~ ü~l <.S.l.ll ~ ..ı..ı.:JI ~ı 41-J lli Lal diye 

enbiya ve evliya ve padişahlardan yidiyüz kırk edeb vardur Anüşervan ayıtdı 

her ki kırkın tutsa ternam dürd-i edeb olmayınca şevab ele ginnez amma ol 

yidiyüzden yüz yigirmi dört adab ri' ayet ide yüz bin yigirmi dört bin 

peygambere ]Ji~met itmiş şevabm bu la ve dahı 'ulegıa dimişlerdür ki bir 

mü 'minüfi. gövdesinde yidi kat burc vardur Imandan ve ol burclar (95b} cüm

lesi edebdür her kişi ki ol burclan bekleyemese şöyledür ki ol yidi kat burcı 

İblis'e virüp göfi.li ta]Jtını Şeytan'a aldurmakdur şakınmak gerek ki ol 

burclan Şeytan'a aldurmaya ta ki cehenneme müstehh~ olup cennetden 

rnahrüm kalmaya bes her şey]J ve a]JI ve yigit bu yüz yiginrti dört adabı bilse 

gerek ve tutsa gerek ve eger bilrnezse ögrense gerek amma şey]Jler yidi yüz 

kırk edeb bilse gerek ve dahı bu tar~-ı futüvvete ma' ni gerekdür ve da' vi 

ma' nisüz batıldur ya' ni bir kişi ayıtsa ki benüro atam yigididi veya a]J}yidi 

(96b) veya şey]Jidi indi ben dahı hernan anlarun yirindeven ya bana mirasdur 

veya ceddürnden bana vaşıyyetdür dirnege yaramaz ve dahı a]JI ve yigit ve 

şey]J kendü ogl;ı.lından ma~aş almak ve kuşak kuşanmak ve çırag virmek 

dürüst degüldür ni te ki Kelam-ı I}:adlın' de Allah te' ala buyurmışdur ~~ 1:ı~ 

6.Jl ~l:i.,li.J li..A-.7.! ~ '-;lt......,jl ~ ..;~1 c) ya'~ kaçan ki lp.yamet kapsa ve şür 

unla ]Jalayı.Jpın arasında hiç kimseye neseb ululugından fayide yokdur eger 

kişinün atası peygamber olursa afia ol sebebile cennet (97a) l;ı.aşıl olmaz 

l;ı.ikayet Aşama< 1 dirler bir şey]J varidi ol ay dur hacca vardum bir gice ay 

aydınidi diledüm ki Ka' be'ti tavaf kılarn bir inüldi ve zari avazın işitdüm 

vardum gördüm bir ]Jüb şüretlü yigit Ka< be'nüfi. perdesine yapışmış aglar 

aydup iy benüro p~işahum dükeli gözler uyudı ve ılduzlar uyakdı ve kamu 

piidişiihlar kapulann yalbdılar veli sen uygudan münezzeh padişahsın . ve 

kapufi. muhtac kullaruna dayirn açtık ve l;ı.acib ve buvvab ve nüvvab yokdur 

ben miskin ve biçare say il kapuna dilen üp (97b) geldüm azıgum az ve yol um 

uzak azıgum azhgına mı aglayayın veya]Jud yoluro uzaklıgından mı şikayet 

ideyin kapuna ral;ı.met uma geldüm beni mal;ı.rüm gönderme diyü zar zar şol 

kadar agladı ki düşdi uşşı gitdi ilerü vardum gördüm ki Hüseyn oglı Zeynü'l

abidm imiş baş ın dizim üstine koduro agladum çünki ' a~ı geldi aydur 
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kimdür beni l;ıalümde koroayan ayıtdum Aşami' l'ven iy benüm seyyidüm 

neyiçün aglarsın bunca guşşa yirsin atan Hüseyn dedefi ' Ali dahı a' la 

ceddüfi peygamberdür didüm bir kez derdile ah itdi (98a) ve ayıtdı heyhat ve 

bu ayeti okudı ki lı.ı..9: ~ '":ll......il ~ ~~ c) ~~ :ıl.9 bes fiitüvvet dahı ceddile 

ve nesebile olmaz Resül'den İbrahim peygambere degin yigirmi üç atadur ve 

Resülden Ad em peygambere degin elli bir atadur Resül 'ün 'ammulan to

kuzdur c Abbas ve I;Iariş ve Zübeyr ve Mukavvim ve Ebü Leheb ve Ca< fer-i 

Tayyar ve Ebü Talib ve I;Iamza ve 'Acil amma galisi altıdur Eymene ve 

Beyza ve Murrehe ve 'Atike ve Şafiyye Urviyye ~.J J'i.JI ü"-H .J.l Resülüfi 

dört ogh varidi (98b) ve dört kızı varidi amma oğlanlan ~asım ve İbrahim 

ve Tahir ve Tayyib üçi ijadlcetü'l-Kübra'dandur ve İbrahim Mariye'dendür 

ve kızlan Fatuna ve Zeyneb ve Rwpyye ve Ümmi Külşüm amma kendü 

kendüye on biş kabin kıldı on ikisin aldı ve üçin almadı tala~ virdi evvel 

ijadice bintü Huveyldi ikinci Sevde hint Rem' a üçünci Şafiyye binti c Ömer 

dördünci Ümrneharu binti I:Ial;ır bişinci Zeyneb binti ijuzeyme altıncı Ümmi 

Selerne binti Ümeyye yidinci Cuveyre binti I:Ianş sekizinci (99a) ' Ayişe 

binti Ebü Bekir tokuzuncı I;Iafşa binti I;Iubbl onuncı Meymüne binti Hariş on 

birinci Ümmi Külşüm on ikinci Ümmi I;Iablbe ve dahı Resül'ün üç zınhı 

vardı birisi Davud peygamber giyüp Calüt cengine varduğı ki Cebra' Il anı 

peygamlbere Bedr güninde getürdi ikinci M~ac a üçünci ~uçlayba ki anun 

altundan kuşagı vardı ve dahı üç kılıcı varidi biri .f:ü'l-fel$:ar ki anı 'Ali'ye 

virdi ve ikinci l;)al;ı.l;ıak kılıcı ki anı I;Iamza peygambere getürdi üçünci 

Şamşam ve dahı üç yayı varidi (99b) biri Kafür ikinci Leybal;ı üçünci miğfer 

dahı biş atı varidi birinüfi adı Tul;ıayf ikinci Azar üçünci Tarül$: dördünci 

Keseb bişinci Düldül dahı bir katın varidi adı Perda ve bir eşegi vardı adı 

Gafu ve dahı üç devesi vardı biri Gaçlba ikinci Ce~' a üçünci Puşül da hı cü b

besi varidi dlbacdan yilileri tar idi ve bir cübbesi dahı varidi anun içine 

geyürdi ve dahı bir feracesi varidi yifiiyle etegi beraberdi ve bir l$:aftanı dahı 

varidi a~lasdan ~onları ço(l OOa)gidi ve illa bunları velikin val$:tha geyürdi ve 

bir şeması varidi ak yüfiden ve bir kara ' imaiDiyesi varidi üstine ak sannurdı 

dört üsküfi varidi birinüii b iş terki varidi bürd-i yemeniyi di I;Iassani şa' ir 
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bagşiş vermişidi ki Resül'e medh ayduridi 'Alametü'l-Vesile kitabında 

aydur şimdi ol üsküfi Resül'üii gaılfesi 'Abbas gazinesi içindedür ve dabı iki 

kara edügi varidi işbu cümle ?ikr olan libasda hiç kızıl ve şaru yogidi ve bir 

ayinesi varidi ki her dem (lOOb) afia na?:ar l}ılurdı ve ayduridi c.5lll k ~~ 
~..9 ~ w..- diridi ve dört bıçcagı varidi ve üç altun tabaJ.<.ı varidi ve üç 

altun çanağı varidi ve gümişden bir yüzügi varidi ve }$:aşında üç satır 

, yazılıınşidi evvel Allah ikinci Mul;ıammed üçünci Resül andan ol yüzügi Ebü 

Bekir Şıddll$: geydi bir gün ' Oşman kapusınufi üstinde otururidi ol yüzügi 

barınağından kuyıya düşürdi ' Oşman buyurdı ki ol kuyınufi,şuyını döktireler 

ol yüzük bulınınadı (lO la) ve ma' lüm olmadı u~ ..;.ı~~ j..:ıı gır}$:a babında 
aşl-ı rivayet Abdullah bin Ebi Va~as'dan ve Enes bin Malik'den ve Ebü 

Hureyre'den ~~~kı wl~..; budur ki Resül aleyhisselam aydur uçmak 

içinde bir şanduk gördüm nürdan ve kilidi dahı nürdao ayıtdum ya Cebra' Il 

bu ne şandukdur ve içinde ne vardur bes Allah te' aladan \}ı tab geldi ki ya 

Cebra'll ol şandukufi içinde fütüvvet (lOlb) gır}$:ası vardur anı .l;ıabibüm 

Mul;ıammed' e geydür ki anı hiç peygambere virmedüm ve hiç yaradılıınş 

geymedi ves Cebra' Il ol şandukı açdı içinden bir yeşil .l;ıulle çıkardı Resül'e 

geydürdi andan Resül ol .l;ıulleyi Ebü Bekir'e virdi ol val$:1 ki Ebü Bekir 

malını Resül 'ışl$:ına yağma kıldı Ebü Bekir ol.l;ıulleyi 'Ali'ye virdi ijayber'i 

alıcak ~fo Jlilil u~ ..;.ı anı beyan idelüm ki fütüvveti kim kabül kıldı ve 

kimden kime degdi bes fütüvveti Emlrü'l-mü'minm 'Ali bin Eb! Talib }$:abül 

kıldı (102a) ve bundan artuk kimse fütüvveti ve kuşak kuşatınağı ve gırl,ca 

geydürmegi }$:abül kılmadı ehl-i tarll$:at içinde bir rivayet oldur ki 'Ali Şeyg 

I:Iasan Başn'ye kuşatdı amma Tul;ıfetü'l-Veşaya'da aydur Selman-ı FarisPye 

kuşatdı ve Selman-ı Farisi'den I:Iuzeyfe bin Yemarn'ye ve ijuzeyfe'den 

Mil$:dad-ı Kindi'ye ve Mil$:dad'dan Ebü'l-'Izz-i Mübeya'ya ve Ebü'l

' Izz'den Şeyg Başn'ye ve Başn'den I:Iafı?:-ı Kindl'ye ve I:Iafı?:'dan 'Avfu'l

' Anaili'ye ve' Avfdan Ebü'l-Müslim Malıari'ye ve Ebü Müslim'den Şenf 

(102b) Ebü'l-'Izzi'ye ve Ebü'l-'İzz'den Hilal'e ve Hilal'den Bebram'a ve 

Behram'dan RÜ?bih-i Farisi'ye RÜ?bih'den Emir Hasao'a Emir Hasan'dan 

Cuvsu'l-Gazari'ye ve Cuvs'dan Ebü'l-Hasan Bugan'ye ve Bugan'den 

T Ü R K K Ü L T 0 R 0 v e H A C 1 B E K T A Ş V E L i 1 2 O O 7 • 4 4 233 



Ebu'l-Façhl'a ve Ebu'l-Façlıl'dan Süleyman-ı Nefls'e ve Süleyman'dan 

~ayıd Beşll'ye ve Beşll'den Façlıl bin Ziyadu'l-Farisi'ye ve Façlıl'dan Malik 

Ebi Kencan'ye ve Malik'den Avya'ya ve Avya'dan Kaşuii'd-dm bin Ebü 

Na'ca'ya ve Ebü (103a) Na'ca'dan Seyyid ibni < Aliyy-i Şüfl'ye ve Şüfl'den 

Mebnaü'l-Alevi'ye ve Mehna'dan Nu'man bin Bezid ve Nu< man'dan şeyg 

Ebü'l-~aşım bin Ebi Cubuyye'ye ve Ebü'l- ~aşım'dan Nefis bin< Abdullah 

ve< Abdullah'dan Seyyidüna ve mevlana el-I:Iakim fi'l-Q_ılafeti Ebü'l-< Abbas 

Alımed bin I:Iasani'n-Naşuii'd-dm emlrü'l-mü'minlne degdi ve andan 

Sultanu'l-Mu< azzam Gıyaşü'd-dünya ve'd-dm keh:fii'l-islam ve'l-müsl:imin 

Ebü '1-MU?affer Gaziyy-ibni Sultan es-sa' 1dü' I-gazi Yüsuf bin Eyyüb 

rafil5:u'(l03b)l-mü'minlne afia degdi bes indi bu <azizleri ki "beyan kılduk 

cümlesinüfi ~avli ve l;ıükmi şöyle buyururlar ki kaçan ki bir kişi yola girmege 

gelel ehl-i ıan~atdan bir kimse afia hükm ide ki paymaçane tura ve na~b ol 

kişinüfi şol yanına tura ve şag eline biraz tuz ala ve şol eline şu ala ve ayda 

f":!-="YI ~_,ll .ılıı ~ ~ı w~l 6<ı ~ı .&4 ~ diye ve andan fiitüvvet 

gutbesin okıya ve andan safira Beni İsra< Iı suresinden (104a) işbu sekiz ayet 

Kuran'ı olaya 

.ılı ı f'~ ~~ ~L..ıı.lll ı~ 'i.J ~ ~L..ı..J Wı.i.li 6ı.s. ül üjlll~.fti 'i.J f":!-="YI ~_,ll .ılı ı ~ 

'i.J 1~ wı.s. .uı J:illl ı) uy.ıı.; 'i.J Lılhl.... 4 ..,J ~ ..ı:i! ~~ ~ cJ.<ı .J ~4 'il 

~Al ~u ı...Qij 'i.J i:i ~41.,!.JI.J o.ı...r.l ~ ~(104b) u---ı u4 ~4 'il 1~1 J\,AI~.fti 
~ uı ~ı ~J'iı ı) ~ 'i.J 'i)-4 .ı...&. wı.s. ıilll.Jı JS .ıi.Jil.J ~ı.J ~ı wı ~ ~ 

6<ı ~J ~1 ~jl t.......ı ıAıj ~.J.foı ~J ~ ~ ui.S. ıAıj JS 'i~ J\.AJI ~ 'i.J ~J'il 
371~.1.4 ~.J-4 ~ı) ~.J ~1 4-Jı .ılıl L4 ~ 'i.J ı.::.ı~ı 

andan fiike ayıda~ ~ı iy I;ıazırlar işbu kişi erkan-ı tan~ata teslim oldı 

ve niyyet kıldı ki bu erenler yolına gire (105a) ni te ki Allah te< ala işbu şuyı 

tahir ve mutalıh:ir kıldı ve bu tuzı !açlıl yaratdı indi işbu tahir suya ve işbu 

!açlıl tuza işbu kişinüfi ~avli birle ve bu I;ıazır cema< atufi tanuklıgıyla anda 

virürem ki bu yolda yüz dönderıneye ve < ömrinüfi agiri bu kapuda ola diye 

ve andan ol tuzı şuya kata ve ayda eger yüz döndürürise dünyada ve agiretde 

37 Kur'an-ı Kerim: XVII: 32-39 
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l;ıalini göre andan füke ayda bilüfi iy ulular ki işbu kişi fulan yigide veya 

fulfm ag.lye veya fulan şeyge her kimüfi çün geldiyse mal;ıabbet ve 'ış~ ve 

candan (105b) ve gönülden şefıl5: ve refıl5: oldı fulan ki ~abül kıla andan ol 

kişi ayıda sorun ki evvel dahı kimseye niyyet kıldı mı eger evvelden dahı 

aglden ve şeyhden kimseyile niyyet kıldıysa ~abül kılmayalar evvelden kim 

ki ma~aş aldıysa girü kalan erkanın dahı ol ternam eyleye ve sofua varduğı 

. abi ve şeyb ve yigit ne kadar raçhl olursa ~abül kılmaya eger ~abül iderse 

giliif-ı ta~atdur zira ki ma~aş üstine ma~aş ve kuşak üstine kuşak olmaz 

evvel yigidün ma~aşıdur ve ablnün (106a) kuşagıdur evvel eger sonra ya

rarsa :fütüvvet vire ve şeybüfi evvel ma~aşdur eger dirlik ehliyse sofua icazet 

vire ve dahı bu ~ikr olan erkan her kimsenüfi katında okımayalar ve degme 

kişiye dirneyeler ve bilen kişiler gizleyeler her blganeye bu sım raş itmeye

ler biz bum aşikare kılduk ki erkan-ı fiitüvvet unıdılmaya amma sır 

saklayasız ki gayri mal;ıalline düşmeye ta ta~atda l;ıayin olmayasız wl.::! ..;.ı 

~..:-~4-1 ı:;ts..;l geldük buna ki yigitlik erkanı evvel kimden kaldı evvel saç kes

rnek ve alın aldurmak bu (106b) nesneden tahir aldı ki Adem peygamber 

aleyhisselam üç yüz bill yıl agladı andan tevbesi ~abül odı Cebra' 11 

al ey hisselam geldi ve Allah te' aladan Adem' e beşiiret baberin getürdi Adem 

başın kaldurdı gördi ki saçı ve sakalı kareaşmış Cebra' 11 Adem'i yudı ve 

saçın S?kalın düzdi ve taradı ve kesdi sakal taramak ve sakal düzrnek ve saç 

kesrnek andan kaldı Adem ol saçı gizledi ve andan yigitlere m1raş kaldı ve 

dahı bir rivayetde (107a) dimişler ki Resül'e risalet geldüginde on yidi kişi 

müslüman aldı birisi Ebü Dücane'yidi Ebü Dücane bir gün Mekke 
' kafırleriyle savaşdı Ebü Celıil ve Ebü Lelıeb ve Mugayre ve Suriifa 

la' elıümu'l-lalı Ebü Dücane'yi radıyallalıu an1ıu öldürdiler ve pare pare kıl

dılar Resül'e baber oldı Resül geldi Ebü Dücane'yi ölmiş buldı mübarek 

biitın penşan o ldı derbal Cebra' 11 geldi I:I~ te' aladan selam getürdi ayıtdı 

ya Resülallalı Allah te' ala emr itdi ki l;ıab!bim (107b) ·du' a kılsun Ebü 

Dücane dirilsün andan Resül du' a kıldı Ebü Dücane dirildi Resül ayıtdı ya 

Ebü Dücane sen yügrikidüfi ve ~vvetlü kişiyidüfi nite ele girdün ve zebün 

oldun didi Ebü Dücane ayıtdı ya Resülallalı saçum uzun idi saçurodan 
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tutdılar zebün oldum didi Resül ayıtdı gel saçufu keseyin didi çün Resül 

anun saçın kesdi <All dahı anda saçın kesdürdi amma alnı yolmagrn aşlı 

budur ki < Alt'nüfi. alnında saçı yogidi mi.Qrabidi anunçün müDkirler (108a) 

taz başlu diyü ta< n iderleridi ve hem Ebü Müslim dahı eyleyidi ve bu ayet 

Ebü Dücane'yile <Ali l,ı~da nazil alınışdur ki u.,!~ 'i <>ı~ ~jJ 6,:il.l.4 

bes Ebü Müslim < ışlpna sünniler alınların aldurdılardı ta ki Mervaruler' den 

anlara far~ olurdı ve amma rnıl9.caş ki şeyglerüfi.dür aşlı budur ki ol va~ ki 

İbrahim İsma< ll'i· l9.ırban iletdi kıldı bu Ç.ikayet meşhürdur ki Cebra< Il koç 

getürdi ve İsma<Il'i azad kıldı nişaniçün alnından ~aş aldı ve ol m~aşı 

Cebra<ll İsma<ll'e virdi (108b) azadlı.k İıişaru İsma<lı'üfi. oğlanlan ol 

rnıl9.caşa < izzet iderleridi andan teselsülile Resül' e de gdi andan Ebü Bekir' e 

andan <Ömer' e andan < Oşman'a andan < All'ye ta aiia degin l,ıallfelerün 

gazmezi(n)de turur idi ki Hüseyn şehld oldı ol va~ zayi< oldı bes bilesiz ki 

kitabuii al,ıkamını her birini bir nüsgadan çı.kardum ve çok fikr vü teemmül 

harc eyleyüp < alpl fi~a kılup zal,ırnetler çeküp düzdüm ta ki ehl-i ta~at için

de bizden yadgar ola ve her dem du< adan unutmıyalar ki (109a) bu kitabı 

yazana ve düzene Allah te< ala ral,ı.met kıla inşaailahı te< ala ve da hı bilmiş 

olasın ki bu kitab sırr içinde sırrdur can içinde saklamak gerek ve ecuebiden 

sakınmak gerek ta ki bu esrara namal,ırem kişi munati< olmaya vesselam· 

temmet. 
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