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H KÂYE! "HACI"BEKTÂ#!I"
VELÎ"R SALES "VE"HACI"
BEKTA#’IN"HAYATI"
HAKKINDA"BAZI"
DE$ERLEND RMELER"
Ahmet Ta!"õn*

ÖZET
Millî Kütüphane yazmalarõ arasõnda bulunan Hikâye!
i Hacõ Bektâ"!õ Velî isimli risale, Hacõ Bektâ"!õ
Velî’nin hayat hikâyesine ana hatlarõyla yer vermekte!
dir. Ardõndan On iki imamlarõn hayatõ, hanõmlarõ ve
bunlardan Hacõ Bektâ"!õ Velî’ye ula"an soyu, tarikat
silsilesi ve son olarak Hacõ Bektâ"!õ Velî’den Hilmi
Dedebaya kadar Bekta"î tarikatõnda postta oturan zat!
larõn isimleriyle tamam olmaktadõr.
Eserde Hacõ Bektâ"!õ Velî’nin hayatõyla ilgili yer alan
bilgilerin büyük bir kõsmõ onun Vilâyetnâmesi’nden
alõnmõ"tõr. Buna göre Hoca Ahmed Yesevî ile ba"layan
süreç Anadolu’da Sulucakaraöyük’te tamamlanmõ"tõr.
Eserde Hacõ Bektâ"!õ Velî hakkõnda verilen bu bilgiler
çerçevesinde Hacõ Bektâ"!õ Velî’nin hayat hikâyesi ye!
niden de#erlendirildi.
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Anahtar Kelimeler: Hacõ Bekta" Velî, Hoca Ahmed
Yesevî, Sarõ $smail, Seyit Cemal, Kolu Açõk Hacõm
Sultan, Resul Baba, Ni"abur, Horasan, Mekke, Medi!
ne, Kudüs, %am, Halep, Kayseri, Sulucakaraöyük.

#########
Doç Dr.,Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp E"itim
Fakültesi, Diyarbakõr.
*

akaleye konu olan eser, Millî
Kütüphane yazmalarõ arasõnda
06 Hk 4280 noda Hikâye$i Hacõ
Bektâ!$õ Velî adõyla 185x125$120x67 mm bo$
yutlarõyla, 28 varak 11 satõrlõ nesih yazõ Türkçe
kaydõyla yer almaktadõr.
Eser, Latin harflerine aktarõldõ ve esere
yapõlan eklemeler [ ] i!aretiyle gösterildi.
Yayõna hazõrlanan eserin kütüphane kayõt
bilgilerinden sonra Hacõ Bekta! hakkõnda kõsa
bir de"erlendirme yapalõm.
Eser, Hacõ Bekta!’õn ismi, ailesi, hocasõ,
!eyhi ile seyahatlerine, halifelerine yer verir$
ken Horasan’dan Rum’a geldi"inde burada
kar!õla!tõ"õ erenlerden söz etmektedir.
Eserde Hacõ Bektâ!$õ Velî’ye Hacõ isminin
verilmesine iki yönden açõklõk getirilmektedir:
Birincisi, !eyhi Lokman Perende’nin Arafat
da"õnda arefe gününde bi!i istemesi ki ana$
yurtta arefe günlerinde bi!i pi!irilip da"õtõlõrdõ,
Bektâ!$i Velî’ye ayan oldu, evde pi!en bi!iden
ona bir tabak içinde alõp yeti!tirdi. %kincisi ise
onun seyahatlerinden bahsinin geçti"i yerde
Mekke ve Medine’ye gitti"i yazõlõdõr. Böylece
hem !eriat hem tarikat âleminde hacca gitti"i$
ne i!aret edilmi! oldu.
“Bekta!” isminin nereden geldi"ine dair
bir açõklama yapõlmamõ!tõr. Oysa Hacõ Bektâ!$õ
Velî’nin gerçek adõ nedir? Hacõ olu!una açõk$
lama getirilirken neden Bekta! adõna açõklama
yapõlmamaktadõr?
Hacõ Bekta! Velî halifeleri arasõnda Sarõ
%smail, Seyit Cemal, Kolu Açõk Hacõm Sultan
ve Baba Resul sayõlmaktadõr. Onun halifeleri
arasõnda menakõb sahibi sadece Kolu Açõk
Hacõm Sultan’dõr. Di"erlerinin menakõbõ yok$
tur ve onlarla ilgili bilgilerin önemli bir bölü$
mü de Hacõ Bektâ!$õ Velî Vilâyetnâmesinden
aktarõlanlardan ibarettir.
Hikâye’nin verdi"i bilgiler arasõnda onun
seyahatleri ve buralarda çõkardõ"õ erbainler
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önemli bir yer tutmaktadõr. Seyahatleri Hora$
san, Ni!abur ve do"du"u yer olarak Matbua
isimli Ni!abur’un kasabasõndan ba!lamakta$
dõr. Yolculu"una Ni!abur’dan ba!layan Hacõ
Bekta! Velî, Hz. Ali’nin ziyaretgâhõna Necef’e
geldi ve Necef’te bir erbain çõkardõ, oradan
Mekke’ye gitti. Mekke’de üç yõl süreli müca$
virlik yaptõ. Daha sonra Medine’ye geldi ve
Medine’de de erbain çõkardõ. Ardõndan Ku$
düs’e, Halil’e, &am’a gitti ve buralarda da birer
erbain çõkardõ. Halep’te Ulu Camii’nde Hazre$
ti Davud Peygamberin ziyaretgâhõna ve Elbis$
tan’da Ashab$õ Kehf ma"arasõna gitti ve bura$
larda da birer erbain çõkardõ. Elbistan’dan
Kayseri’ye ve oradan da Sulacakaraöyük’e
geldi.
Hacõ Bekta! Velî ara!tõrmalarõ için büyük
önem arz eden husus onun seyahatleridir. Bu
bakõmdan da yukarõda özetlenen seyahatin
yeni ba!tan takip edilerek kurulmasõ gerekir.
Hacõ Bekta! Velî Horasan’dan seyahat etmeye
ba!ladõ ve birçok kerametler gösterdi, yolcu$
lu"u boyunca birçok kimseyle, !ehirle, ziyaret
ve ziyaretler etrafõnda insanlarla kar!õla!tõ ve
kar!õla!tõ"õ farklõ topuluklar arasõnda da bir
süre kaldõ ve hatta bunlardan kendi ba"lõlarõnõ
dahi olu!turdu. Bu seyahatin süre ve mesafe$
sinin uzunlu"una ra"men seyahatleri hakkõn$
da detaya ili!kin bilgilerimiz neredeyse Ana$
dolu’ya aittir. Bu bakõmdan da Rum’a yakõn
yerlerdeki hayatõ hakkõnda bilgiler daha de$
taylanmakta Rum’un öte yanõndaki yolculu"u
hakkõnda fazla bilgi bulunmamaktadõr. Öyley$
se bu !ehirlere varõlan ula!õmda kullanõlan yol
güzergâhõ yeniden takip edilerek Hünkâr’õn
görü!tü"ü topluluklar ve kaldõ"õ yerlere ait
izlerin ortaya çõkarõlmasõ gerekir. Çünkü elde$
ki belgelerin verdi"i bilgiler, onun yolculu"u$
nu ana hatlarõyla aktarmaktadõr. Yolculu"un
ana hatlarõyla verildi"ine ve detay ya da farklõ
bir güzergâhõn olmadõ"õna õ!õk tutacak örnek
Güneydo"u Anadolu Bölgesi Alevîleridir.
Diyarbakõr ve çevresindeki Alevîler arasõnda
yaptõ"õm alan ara!tõrmalarõndan elde edilen

bilgilerle bu görü!ümü destekleyebilirim:
Mardin ve &anlõurfa sõnõrlarõ arasõnda &anlõur$
fa Viran!ehir ilçesine ba"lõ Sergen (eski adõ
Barut; bu köyün adõ ar!ivde Hacõ Bekta! ola$
rak geçmektedir) köyü yakõnlarõnda T%GEM
arazisi içerisinde Hacõ Bekta! ziyareti bulun$
maktadõr. Köy halkõ Arap ve &afii mezhebine
mensuptur. Burada yapõlan alan ara!tõrmala$
rõndan elde edilen bilgiler õ!õ"õnda bu ziyaret
etrafõnda ya!ayan köylüler, Hacõ Bekta!’õn
çõkan bir sava!ta kendisini ve adamlarõnõ takip
eden askerlerden kaçarken elindeki asayõ yere
sapladõ"õnõ, asanõn ye!erdi"ini ve kendisinin
de ileride üzerine türbe yapõlan yerden yok
oldu"unu anlatmaktadõrlar. Günümüzde çev$
re köylülerin bu a"acõ kutsal kabul edip ziya$
rete geldi"i, sadece bu a"acõ kutsal kabul et$
mekle kalmadõklarõ hatta a"açtan kopan par$
çalarõ dahi koruduklarõ ayrõca a"açtan parça
koparanlarõn çarpõldõklarõna inanõldõ"õnõ ak$
tardõlar. Adõ geçen kutsal a"aç günümüzde de
ayakta dimdik ve canlõ durmaktadõr. Bu a"a$
cõn altõ yedi yüz metre ilerisinde de Hacõ
Bekta! Velî ziyareti yani türbesi bulunmakta$
dõr. Türbenin üzeri yõkõlmõ! ve duvarlarõ ayak$
ta durmaktadõr. Bu bölgede sadece Hacõ
Bekta! ziyareti de"il bu ziyarete yakõn Dede
Kargõn, Gürgür Baba ve Aslan Baba ziyaretleri
de bulunmaktadõr.
Dolayõsõyla yukarõda verilen bilgiler elde$
ki hiçbir kaynakta yer almamaktadõr. Bunun
için Hünkâr’õn Menzilnamesi yeni ba!tan göz$
den geçirilerek onun takip etti"i yol yeniden
takip edilmesi gerekmektedir. Kaldõ ki aynõ
!ekilde hakkõnda en çok bilgiye sahip olundu$
"u dü!ünülen Rum’a ula!tõktan sonraki veri$
len bilgiler bile yeterli de"ildir. Çünkü
Rum’da kar!õla!tõ"õ Vilayetname’de adõ geçen
ki!iler ve yer adlarõyla Hacõ Bekta! ili!kisi
belirgin de"ildir. Ayrõca hem ki!i hem de geç$
ti"i yerler hakkõnda da fazla bilgiye sahip
de"iliz. Aynõ zamanda bu detaylarõn adõ geçen
!ehirlerde de takibini ancak belirli bölgelerde
yapabilmekteyiz. Bu bilgilerin haklarõnda
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i!aret edilen fakat bilgi sahibi olmadõ"õmõz
!ehirlere do"ru geni!letilmesine ihtiyaç vardõr.
Aynõ !ekilde Hünkâr’õn Rum’da kar!õla!tõ"õ
Rum erenleri konusunun ayrõca ele alõnmasõ
gerekir. &imdi de bu konuya kõsaca de"inelim.

rul’un do"an donuna girip güvercin donun$
daki Hacõ Bekta!’õ kapõp getirme planõ yap$
mõ!lardõr. Bu plan i!e yaramadõ"õ gibi yöntem
olarak Horasan me!rebine göre de sorgulana$
rak ba!a kakõlmõ!tõr.

Hikâyenin verdi"i di"er bilgiler arasõnda,
Hacõ Bekta! Velî’nin Rum’a geldi"inde burada
Rum erenleriyle kar!õla!tõ. Kar!õla!tõ"õ Rum
erenleri arasõnda Karaca Ahmed Sultan,
Beyazid Bestâmî halifesi Hacõ Tu"rul,
Seferhisar’da Seyit Nureddin, Kõzõ Fatma Bacõ
sayõlmaktadõr. Ayrõca Mevlana, Mahmud
Hayranî, Yunus Emre, Tabduk Emre, Emir
Çin’de bulunmaktadõr.

Bu önlem gere"ince Beyazid Bestâmî hali$
fesi Hacõ Tu"rul’u onu kar!õlamaya gönderdi$
ler. Yine ana metnin verdi"i bilgiye göre Hün$
kâr’a devreden hõrka Cafer Sadõk’tan Beyazid
Bestâmî’den Lokman Perende elinden gelmi!$
tir. Aslõnda Hünkâr ile Beyazid Bestâmî ara$
sõnda böylesine manevî âlemde bir ba"lantõ
kurulmaktadõr. Kaldõ ki tarikat silsilesinin
%mam Cafer Sadõk’tan sonraki ilk ki!idir. Esas
itibariyle Hacõ Tu"rul üzerinden ba"lantõnõn
yeniden sa"landõ"õnõ ve bu ba"lantõnõn da
Rum’da gerçekle!ti"ini söyleyebiliriz. Fakat bu
konunun manidar olan yanõ, Alevî$Bekta!î
literatürü içerisinde Beyazid Bestâmî ile ilgili
ba"lantõnõn varlõ"õ konusunda bilgi veya
farkõndalõk yok. Bu bakõmdan da Alevîlikle
ili!kisi çok uzak görülmesidir. Oysa Hacõ Tu"$
rul konusu Beyazid Bestâmî oca"õnõn Alevî
topluluklarõ arasõnda olmasõna i!arettir. Kaldõ
ki Diyarbakõr ve çevresindeki Aleviler arasõn$
da Beyazid Bostan oca"õ ve dedesi bulunmak$
tadõr.

Eser, Hacõ Bekta!’õn yukarõda isimleri ge$
çen !ahõslarla olan ba"lantõ ve ili!kisini ver$
mektedir. Bu bilgilerin õ!õ"õnda Hünkâr Rum’a
geldi, selam verdi ve selamõnõ Rum erenleri
arasõnda Fatma Bacõ aldõ. Fatma Bacõ içerisinde
bulundu"u meclise Horasan’dan bir erin
Rum’a geldi"ini ve Rum erenlerine verdi"ini
ve kendisinin de onun selamõnõ aldõ"õnõ anlat$
tõ. Bunun üzerine Rum Erenleri onun geli!ini
konu!tular ve kendisine kar!õ tedbir aldõlar.
Yukarõdaki özete göre Horasan ve Rum
erenleri !eklinde ikili bir ayrõmdan söz edebili$
riz. Bu ayrõm metnin kendi içerisinde yapõl$
maktadõr ve biz de bu ayrõma uygun bu zemin
üzerinde hareket ederek bazõ sorular sormalõ$
yõz. Bunlar arasõnda Horasan ve Rum erenleri
!eklindeki vurguya bakarak acaba aralarõnda
ne gibi bir fark var ve Rum erenleri Horasan
erenlerinin Rum giri!ine yönelik neden tedbir
almaktadõr, onlarõn Rum’a giri!ini neden iste$
memektedirler, Rum erenleri Horasan erenle$
rine kar!õ aldõklarõ önlemler neden sonuçsuz
kalmaktadõr? Bunun gibi daha çok sorular
sorabiliriz. Bu sorular metnin bize sa"ladõ"õ
ikili ayrõmõ anlamõmõzõ kolayla!tõran tanõmla$
rõn içeri"ini doldurmamõzõ sa"lamaktadõr.
Bunlardan bir tanesi Horasan erenlerinin
Rum’u ele geçirece"i ve Rum erenlerine i!
kalmayaca"õ ve bunun için de alõnan önlemle$
re göre Karaca Ahmed i!aretiyle Hacõ Tu"$

Rum erenleri hakkõnda verilen bilgilerden
yola çõkarak birkaç konuya daha i!aret etmek
mümkündür: Bunlarõn ba!õnda geleni ise Hacõ
Bekta!’õn Rum’a yöneldi"inde elli yedi bin
Rum ereninin varlõ"õndan söz edilmektedir.
Demek ki Hacõ Bekta! gelmeden önce Rum’da
erenler vardõ. Peki bunlarõn tarikat silsileleri
ve erkânlarõ ne üzerineydi? En azõndan Hacõ
Bekta! ile aynõ olmadõ"õnõ anlõyoruz. Çünkü
yukarõda tartõ!maya açõlan kõsõmlarda buna
de"inmi!tik. Horasan ve Rum erenleri farkõna
de"inerek, bunun erkân farklõlõ"õ oldu"una
i!aret ettik.
Dolayõsõyla metinde adõ geçen !ahõslarõn
Rum’da nerede ve hangi tekke ve topluluklara
hizmet gördükleri konusunda bilgimiz azdõr.
Kaldõ ki bu !ahõslarõn Hünkâr ile olan ili!kileri
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hakkõnda da çok az bilgi mevcuttur. Yine bu$
rada adõ geçen birçok kimsenin ismini ve o
dönemdeki faaliyetlerini Vilâyetnâme’den
ö"reniyoruz. Bunlardan bir tanesi de Karaca
Ahmed Sultan’dõr. Hâlbuki bu isimlerin de,
yukarõda söylendi"i üzere Hacõ Bekta! Velî
halifelerinde oldu"u gibi menkõbeleri yoktur.
Acaba Hacõ Bekta! gelmeden önce “Gözcü”
olan Karaca Ahmed Sultan nasõl bir faaliyet
alanõ yürütmekteydi ve ona ba"lõ topluluklar
nelerdeydi veya onun halifeleri var mõydõ?
Vilayetname’nin onunla ilgili vermi! oldu"u
bilgiler belirsizdir. Rum’a geli!ine dair bilgi ve
Hacõ Tu"rul’un Hacõ Bekta!’õ kar!õlamaya
gönderili!inden söz edildikten sonrasõnda elli
yedi bin Rum ereni arasõnda o da Hacõ Bekta!’õ
büyük Velî olarak kabul edip bitmektedir.
Hâlbuki bütün erenlerin her birinin menakõbõ
elimizde
olsaydõ,
onlarõn
kendi
menakõblarõnda Hacõ Bekta! ile kar!õla!mala$
rõna nasõl yer verildi"ini kendi açõlarõndan da
görmü! olurduk.
Ayrõca Rum’a dair verilen bilgiler arasõn$
da Fatma Bacõ ve babasõ Nureddin ile ilgili
bilgilerde de tutarsõzlõklar söz konusudur.
Özellikle kayna"õn verdi"i bilgiye göre
Seferhisar’dõr oysa bu farklõ nüshalarda Sivri$
hisar !eklinde yazõlõdõr. Hatta bunun imlasõ
üzerinden bile yürünse birden fazla !ehre
i!aret edecek çe!itlilikten söz edilebilir. Kaldõ
ki Vilayetname’de verilen örnek olaylarõn
büyük bir kõsmõ Nev!ehir ve çevresinde geç$
mektedir. Bunun için de yer adlarõ, !ahõslar ve
topluluklarla ilgili verilen bilgiler de buralar$
dan verilmektedir.
Kaldõ ki eldeki kaynaklarda var olan bilgi$
lerin tarihi olup olmadõ"õ konusu tartõ!õlmaya
açõlarak Hacõ Bekta!’õn tarihî ki!ili"i hakkõnda
!üpheler olu!turulmaktadõr. Oysa bu noktada
eldeki kaynaklarõn nasõl de"erlendirilece"ine
dair yeni bir yöntem ve yakla!õm üzerinden
yürünmesi zorunlulu"u belirgin olarak ortaya
çõkmaktadõr. Buna göre eldeki bilgileri tarihi
metinler olarak görüp öncelikle Hünkâr’õn

Menzilnamesi ve bu menzil do"rultusunda
kar!õla!tõklarõ !ehirler ve topluluklar hakkõnda
bilgileri toparlayõp, adõ geçen !ehirlerde yapõ$
lacak alan ara!tõrmalarõyla bu konunun des$
teklenmesi ile onun hakkõnda verilen bu bilgi
ve belgelerin tarihi olup olmadõ"õ tartõ!masõna
yer verilebilir, en azõndan bu tartõ!malarõn
zemini ba!ka bir mecraya kaydõrõlabilir. Böy$
lece Hacõ Bekta!’õn hayatõna ili!kin bo!luk
noktalar ya da belirsiz gibi görünen hususlar
daha bariz hale gelebilir.
Sonuç olarak bu risale, Hacõ Bekta! Velî
hakkõndaki bilgileri zenginle!tirece"imiz yeni
bakõ! açõsõ kazandõrmaktadõr. Bu çerçevede
konu yeniden ele alõndõ"õ takdirde risalede ele
alõnan bilgilerin bugüne kadar bilinen konular
çerçevesinde de"erlendirildi"inde Hacõ Bekta!
konusunu yineden ele alõnmayõ gerektirecek
kadar önemli oldu"u görülecektir. Ayrõca
Hünkâr’õn yolculu"u boyunca ir!at etmi! ol$
du"u topluluklar ve yerle!ik olduklarõ yerler
de tespit edilecektir.

Hikâye!i"Hacõ"Bektâ%!õ"Velî""
Hazreti Pîr Hünkâr Hacõ Bektâ!$õ Velî sü$
lâle$i tâhireleri Hazret$i Muhammedi’l$
Mustafâ’ya müntehî olup tevellüdünden dâr$õ
bekâya rõhleti ve postunda kangõ zâtlar ku`ût
etmi!tir ve zamân$õ hayâtlarõnda bazõ
kerâmetlerini beyân eden risâledir, malum ola.
660: Sene$i tevellüdü Hazreti Hünkâr Hacõ
Bektâ!$õ Velî
063: Hayât$õ dünyevîleri
723
Kelime$i Bektâ!, vefat tarihi olmakla he$
sap için dahi Bekta! lafzõnda yedi yüz yirmi üç
aded oldu"unu örfen beyân buyurmu!tur,
fefhem.
Târih$i sîyerinden istinsah olunmu! târih$i
tercüme$i ahvâlidir.
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Bi$imtisâl$i fermânõ’n$nebiyyi `aleyhis$
salâtu ve’s$selâm kâle resulullâhi sallallâhu
`aleyhi ve sellem: “Küllü emrin zi!bâlin lem
yebdeu bismillâhi. Fe!huve ebter” sadaka
resulullâh.
Bismillâhirrahmânirrahîm
Sultân Orhan Hazretlerinin zamân$õ salta$
natlarõndaki me!âyih zümresinin evVelî Hacõ
Bektâ!$õ Velî olup isimleri Seyyid Muhammed
nesilleri
Mûsâyi’l$Kâzõm
Hazretlerine
müntehîdir. [1b]

52

Pederleri Seyyid Muhammed Salsâni la$
kabõyla me!hurdur ki %mâm `Aliyi’l$Rõzâ Bin
Mûsâyi’l$Kâzõm’õn vefâtõndan sonra Horasan
vilâyetine geçip temekkün ettikleri kasabâ$i
Matbua ve !ehristân$õ Ni!âbûr’dur. Hatta o
!ehrin ulemâsõndan &eyh Ahmed nâm azîzin
Hatme nâm dohteri ile tezevvüç eyledi. Ba`de
zaman kendilerinden Hacõ Bekta! vücûda
geldi. Vaktâki nihâl$i kâmeti [: fidanõn boyu]
servi gibi serefrâz [: di"erlerinden ayrõlan,
seçilen] ve beynessabiyyân [: çocuklar arasõn$
da] kemâl$i salâh ve diyânetle mümtâz oldu.
[2a]
Pîrân$õ Türkistân’dan Hoca Ahmed
Yesevî’nin halîfe$i nâmdârõ olan &eyh Lokmân
asrõnõn mümtâzõ ve envâ`õ fezâil ve kerâmâtõ
ile Horasan vilâyetinin mür!îd$i bülend$i
i!tihârõ oldu. Binâen `alâ zâlike vâlid$i
bozorgüvâri [: yüksek mertebeli babasõ] Hacõ
Bekta!’õ onlara !akirtli"e verdi. Ulûm$u zâhire
ve bâtõnâyõ onlardan tahsîl etsin, buyurdu.
Zîra ki %mâm Ca`fer Sâdõk Hazretleri ken$
di hõrkâ$õ mübârekesini Beyâzõd Bestâmî eliyle
mezbûr [:yukarõda adõ geçen] &eyh Lokmân’a
göndermi!ti. [2b] Ber$beyâbân$õ Kuhistan’da [:
Kuhistan çöllerinde] dîvânevâr ge!t ü güzâr
ederken [: gezip dola!õrken] hõrka vusûlünden
sonra âhar vadiye kadem basõp !ehr$i
Ni!âbûr’da mütemekkin olmu!tu.
Gõbb$õ zâlik [: bundan sonra] Bektâ!$õ
Velî’ye Hacõ õtlâkõna [: isminin verilmesine]

sebep ve bâis budur ki &eyh Lokmân bir za$
manda hâcc$õ !erîfe gitti. Kûh$i Arafat’ta sâir
huccâc ile vakfeye durur iken hatõrõna bi!i
arzusu helecân etti [: kõpõrdadõ]. Yanõnda yol$
da!larõna hitap edip: Bugün rûz$õ arife’dir.
Diyarõmõzda pi!i pi!irilip üle!tirilmek adettir,
deyi cevap eyitti"i gibi Velî$i nâmdâra bu
kazõyye [: durum] ma`lum olup saâdet
hânesinde pi!ilerden bir tepsi doldurup vilâ$
yet eliyle Horasan’dan uzattõ. Kûh$õ Ara$
fat’taki üstadõna sundu. [3a]
Pes, &eyh Lokmân o sene ki hâcc$õ !erîfe
avdetle Horasan’a geldi. Velî$i bozorgüvâr
mülâkat ettikte: Ehlen ve sehlen merhaba yâ
Hacõ Bektâ!$õ Velî, deyi hitap ve tâyy$õ mekân
ile hâcc$õ !erîfe vardõklarõnõ remz$i müstetâb
eyledi [: güzel bir i!aretle meramõnõ anlattõ].
[3b]
Ondan sonra !öhretleri Hacõ Bekta! oldu
ve bilcümle velî$i kerâmet$i âsârõ hadd$i bulû$
"a nâil ve bozorgüvâr olduktan sonra bir
savmaâda [: dergâhta] uzlet edip kõrk sene tâât
ve riyâzet ihtiyâr eyledi. Asla umûr$õ dünye$
viye ile mukayyet olmadõ ve riyâzet âleminde
zâ`f$i bünyeleri bir mertebeye vardõ ki rukû`
ve sucûd ettikçe ser$i mübare"inde beyni ha$
reket ederdi. O cünbi!i [: hareketi] yakõnõnda
olanlar duyardõ.
Bu hâl ile evkât$õ güzerân [: vakit geçer]
iken Pîrinin Pîri Hoca Ahmed Yesevî kuddise
sõrrâhu hazretlerine mülâkat eyledi ve onlarõn
i!areti ile Bedah!an milkindeki küffâra gazalar
edip fî sebîlillâh cihâd$õ saâdetini ispat eyledi.
[4a]
Hafi olmaya ki mezbur Hoca Ahmed
Yesevî %mâm Aliyi’r$Rõzâ hizmetine yeti!ip
onlardan istifâze [: feyz ve bereket] etmi!ler ve
âhir halinde Yesu nam !ehirde sakin olup el$
uhdetü ala’r$râvî [: do"ru olup olmama so$
rumlulu"u nakil ve rivayet edene aittir] dok$
san dokuz bin mürit ile vilâyet$i Türkistan’da
i!tihâr$õ tâm bulmu!tur ve ilm$i zâhirde ve
bâtõnda hiçbir fert kendi ile bahse kâdir olma$
mõ!tõr ve daima õrk$õ cebîn ve kedd$i yemîn [:
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el eme"i] ile geçinip ibadetten hâli oldukça
ka!õk ve kefçe ve keçkül yunardõ. Maâ!õna
onlarõn kõymetini sarf ederdi. Sadâkât$õ nuzûrõ
âyende ve revendeye bezl ederdi [: Sadakasõnõ
Allah için gelene gidene bol bol verirdi]. [4b]
Rivayet olunur ki Hoca$i nâmdârõn bir
öküzü var idi ki üstünde bir heybe ile ka!õk ve
kefçe ve keçkül bedid idi [: bulunurdu]. O
!ehrin çarsõnda devvâr idi. Hirîdâr [: alõcõ]
olanlar ne miktar ki alõrlardõ kõymet$i
muayyenesini heybeye bõrakõrlardõ. O öküz
ak!ama dek her bar [: her defa] gezerdi. Bade$
hu huzûr$u hocaya gelirdi. %çindekini kendi
mübarek eliyle alõrdõ. Faraza bir kimse o me$
tadan alsa ama kõymetini heybeye bõrakmasa
hergiz [: asla] öküz ardõndan ayrõlmazdõ. O
aldõ"õ metaõ veyahut akçesini bõrakmayõnca
ahar semtine gitmezdi. Azîz$i mü!ârünileyhin
bir kerameti dahi o kavl$i bilâ dîdebân [: bek$
çisiz] bu vecihle çar!õlarõ deverân etmesi idi.
[5a]
El$kõssa: Hoca$i bozorgüvâr Hacõ Bektâ!$õ
nâmdârõ
vilâyet$i
Rûm’a
gönderdiler.
Sulucakaraöyü"ü sana yurt verdik, diye, bu$
yurdular.
Velîy$i kebîr dahi esnây$õ râhda nice
kerâmât göstererek !ehr$i Necef’e geldi. %mâm
Ali Hazretlerini ziyaret edip onda bir erbaîn
çõkardõ.
Badehu Mekke$i Mükerremeye varõp üç
yõl mücâvîr oldu. [5b]
Ondan Medîne$i Münevvere’de Hazreti
Resulullâh sallallâhu aleyhi ve selemi ziyaret
edip Yesrib ve Butha’da bir erbaîn çõkardõ.
Ondan
Kudüs$ü
&erîfe
varõp
Halîlürrahmân ziyaretiyle müsteîd [: bahtiyar]
oldu.
Badehu &âm$õ &erîfe gelip ondaki emâkîn$i
!erîfeyi ziyaret eti. Kudüs$ü &erif ve Dima!k
!ehirlerinde dahi bir erbaîn ile imtiyaz buldu.
Ve bilcümle !ehr$i Halep’teki Câmi$i Kebîrde
Hazret$i Davut nebi aleyhisselâm merkâd$õ
!erîfinde ve Elbistan nevâhisindeki Ashâb$õ

Kehf gârõnda [: ma"arasõnda] birer çille çõkar$
dõ. [6a]
Ama !öyle rivayet olunur ki Hazreti Da$
vut nebi aleyhisselâm mezâr$õ !erîfindeki
erbaîni bazõ ehlullâh ricasõyla ihtiyar ettikle$
rinde onlara hitap edip: Muradõnõz çille$i
zenân mõdõr? Kim kõrk gün bi$ekl u !urb hal$
vet çekesiz. Yoksa çîlle$i merdân mõdõr? Kim
kõrk günün her birinde bir kavi yahni pi!irip
yenerek ardõnca su içesiz ve izhâr$õ bevl ü
hadesten beri olasõz, buyurdular.
Gayrõlar biz ona kadir de"iliz, dediklerin$
de kendileri o makamda çîlle$i merdân çõkar$
dõlar.
Badehu Elbistan’dan Rum’a müteveccih
olup Kayseri’ye !ehrine vardõlar. [6b]
O tarihte Rum erenlerinin Kutbu nâmdârõ
Karaca Ahmed Sultan idi ki Seferihisar’da
sakin Seyyid Nureddin nam umde$i vâsilîn
terbiyesiyle seccâdeni!în olmu!tu. Asrõnda elli
yedi bin müriti hidâyet$i ferîd Karaca Ahmed
Sultan’õn tahtõ hükmünde bedid idi.
Ve Fatõma Bacõ nam dü!îze$i vâsõla [: be$
kar] ki mezbur Nureddin’in kerimesi idi. Hacõ
Bektâ!$õ Velî Rum erenlerine mana yüzünden
selam verdikte evvelâ Karaca Ahmed mecli$
sinde aya"a kalkõp üç kere: Aleykümüsselâm
yâ velîy$i benâm [: ey adõyla sanõyla Velî olan],
diye Hacõ Bekta!’õn selamõnõ o hatun reddet$
mi!ti. [7a]
Hatta huzzâr$õ meclîs: Kimin selamõnõ
reddettiniz, dediklerinde: Rum’a bir kûçek er
geldi ve size teveccühle selam verdi. Onlarõn
selamõnõ aldõk, diye cevap verdiler.
Bu dahi menkûldür ki o hazretin vilâyet$i
Rûm’a duhûlüne Rum erenleri rõza vermeyip
gõpta ile men’ine sa’y ettiklerinde bir güvercin
suretine mütemessil olup tayran ile geldiler,
remz olunan Sulucakaraöyük’e kondular. [7b]
Ricâl$i Rûm bi’l$ittifâk Beyazid Bestâmî
hülefasõndan Hacõ Tu"rul nam azizi mü!arü$
nileyhe musallat kõldõlar. Tâ ki do"an suretine
girip tayran ile havadan Hacõ Bekta!’a havale
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olup ser pençesini uzattõ. Kaçan kim zahmõ [:
darbe] uracak mahalle yakla!tõ. Velî$i vâsõl,
insân$õ kâmil !ekline girip o do"anõ tuttu ve
kuvvet$i vilâyetiyle sõktõ, bõraktõ. Tâ ki nice
zaman bîhû! [: sersem] yattõ. Badehu aklõ ba$
!õna gelip meskenet ettikten sonra: %mdi var
gördü"ünü söyle, deyü Hacõ Tu"rul’a icazet
verdi: Seni bize havale eden ricalinizi benim
lisanõmdan davet edesin, buyurdu. [8a]
Hâlbuki onlar davete icabet etmediler gõp$
talarõ ziyade olup müsamaha semtini tuttular.
Lakin velî$i bozorgüvâr bir kere “üf” dedi,
cümlesinin çõra"larõ söndü, üç gün ni!îminleri
[: oturma yerleri] bî$nûr u fer [: karanlõk] kaldõ.
Badehu her birinin elindeki tesbih ve altõndaki
seccadeleri
gayb
oldu.
Ondan
velî$i
bozorgüvârõn kerameti kuvvet ve zuhur bul$
du.
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Pes bu hâlât, Hacõ Bektâ!$õ Velî sâhib$i
cânibinden idü"ünü bildiler. Heva na heva [:
ister istemez] canibine teveccüh edip vardõkla$
rõnda seccade ala’t$tertîb dö!enmi! bulup azîz$
i nâmdârõn huzurunda yollu yollarõnca otur$
dular. [8b]
Fe$amma zikrolunan ehlullâh hazretin
meclisine azîmet ettiklerinde Emre nam velî$i
vâsõl mütebaât etmedi. Dost divanõnda cümle
erenlere nasip üle!tirdiklerinde dahi: Bekta!
namõnõ kim görmedim ve i!itmedim, dedi.
Velî$i nâmdâr dahi onun esrarõnõ malum
edinip ehibbasõndan Sarõ %smail nam merdi$i
vâsõlõ gönderdi. Mezbur Emre’yi huzuruna
hicab
getirdi:
Dost
divanõnda
size
mâverâsõndan merdane nasip üle!tiren [9a]
elin alametini bilir misin, deyü eliyle eli ayasõ$
nõ gösterdi. Emre ende"i ye!il beni görünce
hale vakõf olup dest$i pos ile [: elini öpmekle]
meskenet gösterdi ve itizâra â"az eyledi [:
özür dilemeye ba!ladõ]. Ve üç kere: Tabdõk
Sultan, diye söyledi. Badehu namõ Tabdõk
Emre olmakla o edasõ sebep oldu.
Ve aziz mü!arünileyhin üç yüz altmõ! ha$
lifesi vardõ ki onun makdemi ve pî!uvâsõ ve
mahremi Cemal Seyyid Sultan’dõr ki her cihet$

le azize sõrdar ve her râzõna rastkâr idi [: sõrrõ$
na en iyi vakõf olandõ]. Hakkõnda: Cemal’dir,
diye buyurdular. [9b]
%kinci Ko[lu]açõk Hacõm Sultan idi kim
hazreti bozorgüvâr tî"$õ bâtõnõ onun kabzasõna
sunmu!tu.
Üçüncü Sarõ %smail idi kim ibrikdâr$õ hâs
idi.
Dördüncü Resul Baba idi kim hizmet$i
firâ!õ o gördü.
Pes cümle dervi!an hazretin o mahalde
mekan tutmasõna nev`an [: bir türlü] rõza gös$
termeyip bir bölük: Bî$ser u samân [: peri!an
hal ve rahatsõzlõkla] !iddet$i !itâda [: so"u"u
!iddetli kõ!larda] halimiz nice olur. Bu yerler$
de ise odun olmaz, diye nice kere muharrik
olup ahir bir yere nakline sa`y ettiler. Fe$amma
mümkün olmadõ. Acziniz hizem [: odun]
kõlletinden ise emr$i sehîldir, buyuruldu. [10a]
Akibet bir gün Hõrka Da"õ demekle maruf
olan Çõplak Da"a vardõlar. Dervi!lere ate!
yaktõrdõlar. &evk ile nice sema ve safâdan son$
ra velî$i bozorgüvâr !evke gelip hõrkalarõ ate!e
bõraktõlar. Tamam yanõp kül olduktan sonra
hâkisterini [: küllerini] savurdular: Vâfir [: çok]
a"açlar bitsin, fukara !iddet$i !itâda huzur
etsin [: hazõr etsinler], buyurdular.
Filvaki o da"da vâfir me!e bitti. Dervi!le$
rin o mühimmi encama yetti [: endi!esi sona
erdi]. Li$men!eihi ot bitmez iken tûde$i
hâkister [: kül yõ"õnlarõ] içinde bitirdi. Dirahti
ate! için o yer içinde hark eyledi"i hõrka kü$
lünden yed$i kudret gösterdi. Gülistân !ecer$i
ahzar içinde. [10b]
Mü!arünileyhin bir kerameti dahi budur
ki bir gün Karaöyü"ün cânib$i !arkîsini seyre
çõkõp ehli karyenin harmanlarõ cac olup pu!te
pu!te [: tepe tepe] yõ"õlmõ! gördü. Kesr$i nefsi
[: nefsini kõrmak] için mübarek ete"ini açõp
bunlardan bir miktar mahsulü temennâ eyledi
[: istedi]. Amma nesne vermediler. Gördü"ün
nesne mahsul pe!te de"ildir, dediler.
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Hazret dahi: Nesne olsun, dedi. Nev`an
peri!ân$õ hâtõr olup gitti. Amma bi kudret$i
melik$i zülcelâl filhâl ne kadar arpa ve bu"day
ve mercimek ve nohutlarõ var ise ta! oldu.
[11a]
O cühhâl$i bed$fiâl bu hâli gördüklerinde
“ke!ennehü e!lem” [: ke!ke yapmasaydõk] çek$
meyip: Bunlar ta! oldu ise akçemiz ve altõnõ$
mõz hele yerinde durur, dediler.
Hazret bu sözü i!itti: Onlar dahi öyle ol$
sun, dedi.
Filvaki ne kadar sîm u zerleri var ise ta!
oldu. Meclislerinden bazõsõna ibret gelip
taaccüb$i nefs etmi!siz. %nsana aynõ menfaat
olan hububatõ bi$nefi` kõlmõ!sõz, dediklerinde
buyurdular ki: Nef`i de olsun üç gün sâim
olup di!lerine [11b] de"irmeden !eb$i cumada
üç tanesini yutup helali ile cemi` olanlar o"ul
kõz hasõl etsinler, filvaki öyle oldu. Niceler bu
tarik ile evlat hâsõl ettiler.
Menkuldür ki bir gün Sarõ %smail bir gü$
"üm su õsõtõp Hacõ Bektâ!$õ Velî’ye sizin için su
õsõttõm, girseniz olmaz mõ, dedi.
Hazret dahi: &imdi onun zamanõ de"ildir,
cevabõnõ verdi. Lakin vech$i acele Konya’ya
varõp Celalettin Rumi’ye benim selamõmõ gö$
tür ve onlar da bir kitabõmõz vardõr, muaccelen
al getir, buyurdu. [12a]
Sarõ %smail dahi fermana imtisal edip bilâ
tehir çekilip Konya’ya gitti. Tâ ki Molla
Hüdavendi"ara mülaki olup azizin selamõnõ
tebli" etti ve suya girmek teklifinde kendisini
onlara gönderdi"ini bildirdi. Felâ cerme o velî$
i mükerrem izhâr$õ sõrrõ müphem kõldõ. Yani:
Her gün Hacõ Bekta!’õn huzurunda yedi der$
yayõ bî$pâyân u"rayõp kendileri arz ederken
senin su õsõtõp teklifin caiz de"il idi, buyur$
mu!lar. Tekrar Sarõ %smail Hazreti Mollaya
hitap edip: Sizde bir kitaplarõ var imi!. Onu
himmet edin, dedikte hitap edip: Siz de kitap$
tan murat bu zikr olunan kelimâtõmõz idi, diye
cevap verdiler. [12b]

Li$men!eihi evliya arasõnda çok sõr var.
Yine onlar bilir onu deyyâr.
Tesir bir kerameti dahi budur ki gavs$õ
mü!ârünileyhin sît$u sadâ$yõ kerâmeti rûy$i
zemîne münte!ir olup [: güzel kerametleri
yeryüzünde her tarafa yayõldõ] etraf ve
cevânibden ziyaretine niceler müteveccih ol$
dukta
Ak!ehir’de
mütemekkin
Seyyid
Mahmud Hayrân üç yüz dervî!$i üryân uydu$
rup kendisi bir aslana binip ve bir yõlanõ
tâzõyâne [: kõrbaç] edinip [13a] hazrete azîmet
ettikte ke!f$i malume edinirler. Dervi!lere:
Bize bir gürbüz er geliyor ki aslanõ semend$i
yegâne [: hõzlõ ko!an bir at] ve yõlanõ tâzõyâne
edinmi!.
Fe$amma canavarlarõ müsehhar etmek
âsan etti"ini bilmemi!; asõlda her cemâdî emre
râm etmektir, buyurdular ve filhâl sõçrayõp bir
kõzõl yekpâre kayaya binerler: Bi$emrillâh yü$
rü, deyip yürütürler. Seyyid Mahmûd$u
bozorgüvâra böyle selâyetle kar!õ varõrlar.
Bu kõssa Vilâyetnâmelerinde mestûrdur.
Ve bilfiil o yekpare ta! dahi âsitaneleri
kurbünde mevcuttur. [13b]
Ve bilcümle Hacõ Bektâ!$õ Velî’nin kera$
metine nihayet yoktur ve fi zamanõna
dervi!ânõ namõna olan abdalân bî$ser u sâmân
[:peri!an ve rahat olmayan halleriyle] bi$salat
mü!arünileyh hazretlerine intisaplarõ tekavvül
cihetindendir. Ef`âl u a`mâl ve itikâdât haysi$
yetinden de"ildir. Kezalik o Velî$i zî!ânõn
nefes evladõ namõndaki azizler dahi hemhal
olamamõ!lardõr.
Evlatlarõndan
%skender
Çelebi’den
mervidir ki Velî$i bozorgüvârõn künbed$i
merkâdõnõ o asõrdaki umerâ$i Tatar’dan birinin
bir dohteri [14a] dürüst itikat etmekle o
bünyad eylemi!. Ama kur!unlanmasõnõ ba`de
zaman &eytan Murad demekle mukallib bir
mîr$i mîran pesendîde edeb$i hâlis malõyla icat
eylemi!. O tarihte mehbit$i envâr [: nurun
inece"i yer] olan Velî$i nâmdâr civarõnda Kay$
seri Sanca"õ Beyi imi!. Badehu onlarõn âlem$i
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rûhâniyetinden yümni$i himmetleri [: himme$
tinin gücü] ile beylerbeyi olmu!, malum ola.
Vâsõlinden Yunus Emre bâlâda mezkûr
Tabduk Emre’nin gayrõdõr. Ve ikisi dahi Hacõ
Bektâ!$i Velî kuddise sõrrâhu Hazretlerinin
muasõrlarõdõr.
Emîr$i Çin Osman [14b] bunlar, kutbu’l$
aktâb âfâk$õ vâsõl ale’l$itlâk, Hoca Ahmed
Yesevî Hazretlerinin hulefasõndandõr. %sm$i
!erîfi Osman’dõr. Tâ ki Rum vilayetine gelmi!$
tir. Mihman iken bir tâife$i fâcire var imi!. Kim
Keçi Kõran demekle maruf karyede sakin olur$
lardõ. Onlarõn !eref$i %slâm ile hidayet bulma$
larõna sebep olmu!lar. Akibet onda temekkün
edip bir zaviye bünyâd etmi!ler. Kim Osman
Pa!a Tekyesi demekle malumdur. Bozok San$
ca"õ civarõnda Yüzde Pare Kazasõnda bir zavi$
yedir ki ziyaretgâh$õ ehlirûm’dur. [15a]
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Menkuldür ki Çin’den bazõ tüccarlar gel$
di: Memleketimizde bir ejder zuhur etme"in
kibâr u sõ"ârõmõzõ aciz kõldõ, himmetinize
muhtacõz, dediklerinde mü!arünileyhin !eyhi
Hoca Ahmed Yesevî hülefaya nazar eyledi:
Ejderin katline kangõnõz gider, diye söyledi.
E"erçi mürit emri sizin lafzõnõ bedid kõldõ ve
illa Osman Said henüz tõfl$õ nâ$resîde iken bu
hizmete destur istedi. &eyh dahi: U"urun hayõr
olsun, duasõyla icazet ve ruhsat verdi ve beline
bir tahta paresinden yonulma bir kõlõç ku!attõ.
[15b]
el$Kõssa: Mürîd$i bozorgüvâr memleket$i
Çin’e vardõ. O ejderi bir nehrin kenarõnda bu$
lup sellü seyf eyledi. Filhâl yedi kellesinin
dördünü vurup hâke dü!ürdü. Ejder$i âte!nâk
bu iztõrap ile gõryu$u sehminâk [: korkunç
feryat] edip kendüyi suya vurdu. O vartadan
kurtulmayõp suya bo"uldu. Kaçan ki ba’d$i
edâi’l$hizmeti huzûr$u pîre gelip el öptü.
Mür!îd$i bozorgüvâr: Gazan mübarek olsun,
buyurdu ve ne vecihle öldürdü"ünü bildirdik$
te dört kellesini kesmesini dört halifenin icaze$
ti delaletindendir yoksa cümlesini kestirirdik,
buyurdu. [16a]

Ondan sonra Osman’a Emîr$i Çin lafzõnõ
lakap verip dua u sena ile Rum’a gönderdi ve
bilcümle Emîr$i Çin vâsõl$õ güzîn bir velî$i
hidâyet$i rehin idi. Galiba târîh$i hicretten
seb`a$mie hududunda gelmi!lerdir. Rum eren$
leri meyânõnda kerâmet$i aliyye ve makâmât$õ
seniyye ile imtiyâz$õ tâm bulmu!lardõr.
Der!beyân!õ"silsilenâme!i"Âl!i"Abâ"
Rivayet olunur ki Selmân Fârisî’den Haz$
reti Emiralmüminîn %mâm Ali kerremellâhu
vechehu hazretlerinden tevellüt etmi! yedi
nefer â!õklar ile buyururlar idi.
%ptida Sem`an ile
Ammar Yasir
Nusayr$i Tûsî
Muhîbb$i Rûmî
Baba Amir
Selmân$õ Fârisî
Kanber
Hazreti &âh$õ Vilâyetin ebedi yoluna can
ve ba! ve ehliiyal ve hanumânõn terk etmi!ler
idi. Ale’l$ittisâl &ah’tan ayrõlmazlardõ. [16b]
Hazreti &ah Kufe’de yarenleriyle dem$i
cem sohbet$i hâs ederler iken zikr olunan yedi
nefer erenlerden Ammar Yasir &ah huzurunda
pây$i pençe geçip eyitti: Erenlerden icazet
olursa erenlerime birkaç mü!kül arz eylemek
murat ederiz, dedi.
&ah dahi: Arz eyle mü!külün, dedikte
pây$i pençe yerine niyaz eyleyip oturdu, eyitti:
Ya &ah sizden müritlerin ve muhiblerin kime
hak bakarlar, dedi.
&ah eyitti: On bir evladõma hak bakarlar.
Ammar eyitti: On bir evladõndan sonra
kime hak bakarlar [17a]
&ah
eyitti:
Evladõmõn,
hulefasõna bakarlar.

evladõmõn

Ammar eyitti: Erenler !ahõ, evladõnõn
hulefasõ e"er bulunmaz ise veyahut hulefasõ
kimler?
&ah eyitti: Evladõmõn gösterdi"i ni!anlarõ
gösteren gerçek müritlerimdir, dedi.
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Ammar eyitti: &ahõm evladõnõn gösterdi"i
ni!anõ gösteren erenlerden sonra kime hak
bakarlar?
Hazreti &ah eyitti: Evladõmõn hulefasõnõn
erkân$õ tarîki üzre çar darb serpa bürehne [:
ba!tan aya"a üryan], erkân$õ tõra!, sofra ve
çõra" sahibi halifelerini ve halifelerinin halife$
lerini tutarlar, dedi. [17b]

serpa bürehne, erkân$õ tõra! olmayandan çar
darb serpa bürehne, erkân$õ tõra! alõnmaz. Ve
sofra, çõra" sahibi olmayandan sofra, çõra"
hilafeti alõnmaz. Gayet kelam, erkân$õ tarîkat
üzre pîrden üstatlardan alõnmayan verilmez.
[19a]
Ya Ammar, mürîd$i muhiblerim tevellâmõ
teberrâmõ gözeteler,

Ammar eyitti: Ya &ah, evladõnõn halifesi
nâ$mevcut iken çar darb serpa bürehne, erkân$
õ tõra!, sofra, çõra" sahibi halife bulunmaz ise
kime hak bakarlar?

Harici ile ihtilat etmeyeler ve elsiz eteksi$
zin e"risini do"rultmayalar,

&ah eyitti: Erkân$õ tarîkat üzere evladõnõn
hulefasõnõn menziline oturanõ tutarlar, dedi.

lar,

Ammar eyitti: Ya &ah, çar darb serpa
bürehne ve sofra ve çõra" sahibi halife mevcut
iken erkân$õ tarîkat üzere hulefa menzilinde
oturana hak bakarlar mõ, dedi. [18a]

Yol bilen müritlerime tazim edip üstat gö$
züyle göreler, [19b]

&ah eyitti: Ya Ammar, erkân$õ tarîkat üzre
er menzilinde oturan vekildir. Halife asõldõr
vekil aslõ yanõnda hareket eylemez. Me"erki
halife hak baksõnlar, deyi rõza vere. Halife
rõzasõyla hulefa menzilinde oturana dahi hak
bakarlar, dedi. Hem çunan [: bunun gibi] hali$
fe vekildir. Hulefa vekildir. Evladõm asõldõr.
Evladõm vekildir ben asõlõm, dedi.
Ammar eyitti: Ya &ah, rû!ence [: açõkça]
söyle fehm edelim [: anlayalõm].
&ah eyitti: Ya Ammar, er menzilinde otu$
ranõn ba!õ çar darb serpa bürehne, erkân$õ
tõra!, sofra ve çõra" sahibi halifeye ba"lõ; hali$
fenin ba!õ, evladõma ba"lõ; evladõmõn ba!õ,
bana ba"lõ; benim ba!õm yola ba"lõdõr. Yol
cümleden uludur. [18b]
Ammar eyitti: Ya &ah, er menzilinde er$
kân$õ tarîkat üzere oturan bulunmaz ise kime
hak bakarlar, dedi.
&ah eyitti: Hulefa menzilinde oturan kara
ta! ise dahi hulefa menzilini tutarlar.
Ammar eyitti: &ahõm, er, menzilinde elsiz
eteksiz oturur ise hak bakarlar mõ?
&ah eyitti: Elsiz eteksiz el tutulmaz, hür$
met menziledir, dedi. Hem çünan [çar] darb

Üstat hakkõna riayet edeler,
Ve üstadõna canõ dahi olursa sakõnmaya$
Böyle itaat edip yollarõnõ arayalar,

Tarikatta edep erkan evliyadan bir harf ta$
lim edenin önüne geçmeyeler. Kâle %mâm Ali
kerremellâhu vechehu: “Men `allemenî harfen
fe!kad sayyeranî abden.” Kavli üzere amel eder$
ler,
Harici elinden dolu içmeyeler,
Yoldan haktan kaçmayalar,
Ulu önüne geçmeyeler,
Tarikimde olanõ ayõrõp seçmeyeler,
Alem bir, adem bir, sõr bir, nur bir, nefsini
bilmeyen insan hayvan nefislidir. Kâle
resülullâh aleyhisselâm: “Men `arafe nefsehu fe!
kad `arafe rabbehu,
El ele, bir el hakka, hak dergahõna çekilen
katarõn pî!ûvâsõyõm, dedikte Ammar, &ah’a
niyaz edip sükut eyledi. Selman Farisi: Bu
silsilenâme âl$i abâ silsilenâmesidir. [20a]
%mâm Ali kerremellâhu vechehu bunu Fa$
risi lisanõ üzere söylemi!tir.
Horasan erenleri Rum’a kadem bastõkta
Rum erenleri Farisi’den Türkçe’ye tercüme
eylemi!tir.
Ve bunu tarik erenleri can azizleri gibi
saklaya el ele bir el hakka hak dergahõna çeki$
len katarõmõn yulâr$õ pendîdir. Bu silsilenâme
kayboldu"unda yolunu seçmesi mü!kül olur.
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Tarikat erenlerine serserilik gelir. Zira pîrler
üstatlar bu silsilenâmeye tarikatõn yularõ de$
mi!tir. Yularsõz zabt mü!küldür, erenlerim.
Hu dost! [20b]
Cenâb$õ fahri’l$enbiyâ ve senedi’l$asfiyâ ve
!efi`$i rûz$i cezâ ceyb$i hudâ a`niyâ$i Hazreti
Ebi’l$Kâsõm Muhammed Mustafa sallallâhu
aleyhi ve sellem.
Kerîme!i"âlîleri:"
Ümmü’l$ümmühât
ve’l$ümmât
ve
seyyidetü’n$nisâ kurreti’l$ayni Muhammed
Mustafa Cenâb$õ Fâtõmatü’z$Zehrâ razõyallâhu
anha ve arzaha.
Evlâdiha:"
Sebtîn$i mahbûb$õ hüda ve cüz$i zât$õ
murteza ve kerdânde$i meydân$õ rõzâ Ebî Mu$
hammed Hasen haleka’r$rõzâ ve Ebî
Abdullahi’l$Hüseyini’!$&ehîdi’l$Mazlûm
bî$
arz$õ Kerbela, razõyallâhu teâlâ anhuma.
Ve"evlâdi’l!imâmi’l!Hüseyîn:"
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Melce$i cemî$i ibâd %mâm Ebi Muhammed
Zeynelabidin razõyallâhu anh. [21a]
Ve"evlâd!i"Zeynelâbidîn:"
%mâm$õ Tayyib ve Tâhir %mâm Ebî Cafer
Muhammedi’l$Bâkõr razõyallâhu anh.
Ve"evlâdi’l!Bâkõr:"
Mahbûb$u hâs cenâb$õ hâlik ve bahru’l$
hakâyõk Ebî %smail %mâm Caferi’s$Sâdõk
razõyallâhu anh.
Ve"evlâd!i"Caferi’s!Sâdõk:"
Ârif$i ilm$i avâlîm cenâb$õ Ebî’l$Hasan
%mâm Musai’l$Kâzõm razõyallâhu anh.
Ve"evlâd!õ"Mûsâi’l!Kâzõm:"
Seyyid
%brahimi’l$Mükerremi’l$Mücâb
%bni %mâm Mûsâi’l$Kâzõm razõyallâhu anh,
[21b]

Seyyid Mehdi %bni Seyyid Muhammed
Sânî kuddise sõrrahu,
Seyyid Hasan Sânî Ebî Mehdi kuddise
sõrrahu,
Seyyid %brahim Sânî %bni Seyyid Hasan
Sânî kuddise sõrrahu,
Seyyid Muhammed Sâlis %bni Seyyid %b$
rahim Sânî kuddise sõrrahu,
Seyyid %shak %bn
kuddise sõrrahu, [22a]

Muhammed

Sâlis

Seyyid Musa %bni Seyyid %shak kuddise
sõrrahu,
Seyyid %brahimi’l$Kâzõmî %bni Seyyid Mu$
sa kuddise sõrrahu,
Seyyid Muhammedi’l$Bektâ! %bni Seyyid
%brahimi’l$Kâzõmî
rahmetullâhi
aleyhim
ecmaîn.
Cedd$i pâk Hazreti Hünkâr Hacõ Bektâ!$õ
Velî Seyyid %brahimi’l$Mükerremi’l$Mücâb
Sultân$õ Horasân Hazreti %mâm Ali %bni
Mûsâi’r$Rõzâ’nõn li$ebî ve ümmi$i biraderidir
ki %mâm$õ Velâyetmeâb Hazreti Pîrin [22b]
cedd$i bozorgüvârõ olan %brahimi’l$Mücâb ve
Abbas ve Kasõm ve Hamza nam bozorgüvâr
%bni Âl$i cenâb cümle bir ümmden olmakla
Hazreti %mâm Mûsâi’l$Kâzõm Efendimizin
otuz yedi evlâd$õ kirâmõ meyanõnda muhtar ve
serefzâr [: mümtaz] olmu! idi. Nitekim bey$
ne’l$kevâkib me!hur olan hamse gibi o sâdât$õ
pesendîde sõfât$õ necehâti’n$nebeviyye diye
!öhret bulmu!lardõr. Sâlifüzzikr [: zikri geçen]
Seyyid %brahimi’l$Kâzõmî Hazretleri Hora$
san’da &eyh Ahmed nam azizin Halime is$
minde olan [23a] dohteri$i sa`d$i ahteri ile
tezevvüç eyleyip ba`de zaman Hazreti Pîr
vücuda gelmi!tir.
Silsile!i"tarîk!õ"seniyyeleri:"

Seyyid Muhammed %bni %brahimi’l$
Mükerremi’l$Mücâb kuddise sõrrahu,

Hazreti Pîri’l$Hacõ Bektâ!$õ Velî kuddise
sõrrâhu’l$celînin,

Seyyid Hasan Ebî Seyyid Muhammed
kuddise sõrrahu,

&eyh$i ekremi Hoca Ahmedi’l$Yesevî,

Seyyid Muhammed Sâni
Hasen kuddise sõrrahu,

%bn

Seyyid

Ve onun !eyh$i ekremi Hoca Yusufu’l$
Hemadânî,
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Ve onun !eyh$i ekremi Ebu Aliyyi’l$
Fârmedî,
Ve onun !eyh$i ekremi Ebu’l$Kasõmi’l$
Gürgânî,
Ve onun !eyh$i ekremi Ebu’l$Hasani’l$
Hirkânî,
Ve onun !eyh$i ekremi Beyâzidi’l$Bestâmî,
[23b]
Ve bunlarõn nispet$i mensubiyetleri
mecmâ`$i hakâyõk ve dekâyõk %mâm Fâik
Cenâb$õ %mâm Caferi’s$Sâdõk radõyallâhu
anhu’l$hâlik hazretleridir,
Ve onlarõn ezher$i [: parlak] cihet$i neseb$i
âlîleri vâlid$i mâcidleri [: övgüye layõk olan
babalarõ] %mâm Muhammedi’l$Bâkõr Hazretle$
rine,
Ve onlarõn vâlid$i emcedleri
Zeynelabidin Hazretlerine,

%mâm

Ve onlarõn Cenâb$õ %mâm$õ Hümâm Haz$
reti Hüseyne,
Ve
onlarõn
%mâmu’l$Muttakîn
ve
Emîralmüminîn Ali %bni Ebi Talib Hazretleri$
ne,
Ve onlarõn nesebi vesâyet$i vilâyetleri
melce u melâz$i ümem Cenâb$õ Fahr$i âlem
Hazretlerinedir, [24a]
Ve
Me!âyîh$õ
tarîk
kaddesallâhu
ervâhahum
eimme$i
ehlibeyt$i
Mustafaviyyeye, müntehi silsileye, cihet$i !eref
ve izzetten nâ!î silsiletü’z$zeheb tesmiye ey$
lemi!ler
Ve bu silsile$i seniyye$i zeheb Mevlana
Cami’nin Silsiletü’z$Zeheb’inde ve Re!âhâtu
`Aynü’l$Hayât’õnda [: Müellifi Ali b. Hüseyin
el$Vâiz] ve emsal olan kütüb$i muteber$i
makbûlede ber tafsîl$i mastûr ve musarrahtõr
Ve Hazreti Pîr Hoca Ahmedi’l$Yesevî
Hazretlerinin i!aretiyle evvela Necef$i e!refe,
[24b]
Muahharan Mekke$i Mükerreme’ye gelip
üç sene mücâveret ve Medîne$i Münevvere’ye
azîmetle bir hayli vakit huzûr$õ lâmi`$i nûr$õ
nebevîde hazõr,

Ve ondan Kudüs$ü &erîf tarikiyle Arabis$
tan’da defîn$i hâk$i õtõrnâk [: güzel kokulu
topra"a gömülü] olan bilcümle evliyâ$i izâm
merkadlerinde birer erbaîn çõkarõp,
Nihayet Diyâr$õ Rûm’a gelip elan Ankara
vilâyetinde
Kõr!ehir
Sanca"õ
dahilinde
Sulucakaraöyük nam mahalde tavattun edip
orada ikmâl$i enfâs$õ ma`dûde [: sayõlõ nefesle$
rini tamamlamak] ile yedi yüz yirmi üç tari$
hinde altmõ! üç ya!õnda oldu"u halde irtihâli
dâr$õ bekâ eylemi!tir. [25a]
Ve Hazreti Pîrin dâr$õ fenâdan intikalle$
rinde üç yüz altmõ! halifeleri olup cümle
pî!ûvâsõ Hazreti Seyyid Cemâlleddîn Sul$
tan’dõr. Her cihetle Hazreti Pîre sõrda! olup
Hazreti
Pîr
mü!arünileyh
hakkõnda:
Cemâlim’dir, buyurmu!.
%kinci Sarõ %smail nam zat.
Üçüncü Kolu Açõk Hacõm Sultan olup.
Dördüncü Resul Baba idi.
Hulefâ$i mûmâileyhten i!bu dördü Hazre$
ti Pîrin müntici [: kendilerinin sebepleri] oldu$
"undan dergâh$õ emr$i ir!âdõ bu zatlara tefvîz
eyleyip [: yönlendirip] irtihâl$i Hazreti Pîr’den
sonra yüz bozatlõlarõn her birerleri kerâmet$i
bâhire ile birer vilâyette zaviye kü!âdõyla
pâdi!âh$õ %slâm’a ve kâffe$i mü’minîne hayõr
dua ve sena ve re!âdet$i bi’l$hayr ile ömür
göçürmü!ler. [25a]
Hazreti"Pîr’den"bu"âna"kadar"gelip"elân"ne%re"
devam"olunan"yed!i"sahîhi"sõrasõyla"beyân"
edelim:"
Ta`rîf$i silsile$i tarîk$i aliyye$i nâzenîn$i
Bekta!iyye Hazreti Pîr ve destgîri’s$Seyyid
Muhammed Hünkâri’l$Hacõ Bektâ!$õ Velî
kuddise sõrrâhu’l$celî [25b]
Hazreti Pîr Postni!înleri:
Hazreti Lâle Sultan
Mürsel Bâlî Sultan
Yusuf Bâlî Sultan
Resul Baba Sultan
Bâlõm Sultan
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%skender Dede
Emîr Kâsõm Dede

660: Hazreti Hünkâr Hacõ Bekta! Velî’nin
do"um tarihi

El$Hâc Sersem Ali Dede

063: Ömrünün tamamõ

El$Hâc Ahmed Ali Dede

723

El$Hâc Kara Abdullah Dede [26a]
El$Hâc Vahdânî Dede
El$Hâc Seyyid Mustafa Dede
El$Hâc Seyyid Âgâh Dede
El$Hâc Seyyid %brahim Halil Dede
El$Hâc Seyyid Hüseyin Dede
El$Hâc Kõrîmî Muhammed Külhân Dede
El$Hâc Seyyid Kara Ali Dede
El$Hâc Seyyid Hasan Dede
El$Hâc Mahmud Dede

Bekta! kelimesi, geleneksel olarak vefat
tarihini bulmak için ebced hesabõyla hesap$
landõ"õnda bu kelimede yedi yüz yirmi üç
sayõsõ ortaya çõkmõ!tõr, anlayõn.
Buraya onun bütün ya!adõklarõ ya!am öy$
küsü olarak aktarõldõ.
Peygamber, ona salât ve selam olsun, bir
hadisinde buyurur ki: “Yapõlacak bütün önem$
li i!ler e"er besmele ile ba!lanmazsa bo!tur.”
Peygamber her zaman do"ru söyledi.

El$Hâc Seyyid Halil Hâkî Dede
El$Hâc Seyyid Muhammed Nebi Dede
[26b]
El$Hâc %brahim Dede
El$Hâc Seyyid Mahmud Dede
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El$Hâc Saatçi Ali Dede
El$Hâc Hasan Dede
El$Hâc Turâbî Ali Dede
El$Hâc Hasan Dede
Muhammed Ali Hilmi Dede, el$yevm ber$
hayattõr. [27a]

Hacõ"Bekta%"Velî’nin"Hayatõnõ"Konu"
Alan"Risalenin"Sadele%tirilmesi""
Hacõ"Bekta%"Velî’nin"Hikâyesi"
Hazreti Pir Hünkâr Hacõ Bekta! Velî’nin
seçkin ailesi Hazret$i Muhammed Mustafa’ya
ula!õr ve do"umundan ölümüne kadar ya!am
hikâyesi, onun postunda kimler oturdu ve o
hayattayken göstermi! oldu"u bazõ ola"anüstü
hareketlerini açõklayan bir risaledir, böyle
biline.

Bismillahirrahmanirrahim
Sultan Orhan Hazretleri’nin saltanatlarõ
zamanõndaki !eyhlerinin en önde geleni Hacõ
Bekta! Velî olup isimi Seyyid Muhammed
soyu Musa Kâzõm Hazretleri’ne ula!õr. [1b]
Babasõ Seyyid Muhammed lakabõyla me!$
hurdur ki %mam Ali Rõza Bin Mûsâ$i Kâzõm’õn
vefatõndan sonra Horasan vilayetine geçip
Ni!abur !ehri Matbua kasabasõna yerle!mi!tir.
Hatta o !ehrin âlimlerinden &eyh Ahmed isim$
li seçkin birinin Hatme isimli kõzõyla evlendi.
Bir süre sonra Hacõ Bekta! dünyaya geldi.
Zaman geçtikçe Hacõ Bekta! âdeta fidan gibi
boyu uzadõ serpildi ve akranlarõndan davra$
nõ!larõ ve dine ba"lõlõ"õyla servi gibi seçilmeye
ba!ladõ. [2a]
Türkistan pirlerinden Hoca Ahmed
Yesevî’nin halifelerinden &eyh Lokman, ya!a$
dõ"õ dönemin en seçkin insanlarõndan bir tane$
si ve çe!itli erdemleri ve kerametleriyle Hora$
san vilayetinin en me!hur ve büyük mür!itle$
rindendi. Bunun üzerine yüksek mertebeli
babasõ Hacõ Bekta!’õ onlara e"itmeleri için
ö"renci olarak verdi ve zâhir ve bâtõn ilimleri$
ni onlardan ö"rensin istedi.
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Zira %mam Cafer Sadõk Hazretleri kendi
kutsal hõrkasõnõ Beyazõt Bestami eliyle yukarõ$
da adõ geçen &eyh Lokman’a göndermi!ti.
Kuhistan çöllerinde gezip dola!õrken hõrkanõn
kendisine ula!masõndan sonra ba!ka yerleri
gezip dola!õp sonunda Ni!abur’a yerle!ti. [2b]
Bundan sonra Hacõ Bekta! Velî’ye Hacõ
isminin verilmesine sebep budur ki &eyh
Lokman bir zaman hacca gitti. Arafat da"õnda
di"er hacõlar ile vakfeye durur iken hatõrõna
pi!i geldi ve canõ çekti. Yanõnda yolda!larõna
hitap edip: Bugün arife günüdür, diyarõmõzda
pi!i pi!irilip da"õtmak adettir, diye cevap ver$
di"i gibi Hacõ Bekta! Velî’ye &eyh Lokman’õn
durumu malum oldu ve evinde pi!en pi!iler$
den bir tepsi doldurup velayet eliyle Hora$
san’dan Arafat da"õndaki üstadõna sundu. [3a]
Daha sonra &eyh Lokman haccõnõ tamam$
layõp geri Horasan’a geldi. Hacõ Bekta! Velî ile
konu!maya ba!ladõ: Ehlen ve sehlen merhaba
ya Hacõ Bekta! Velî, diye hitap ederek Hacõ
Bekta! Velî’nin mekânõ a!õp Hac yerine ula!$
masõna i!aret edip meramõnõ güzelce anlattõ.
[3b]
Ondan sonra !öhretleri Hacõ Bekta! oldu
ve bütün kerametleri zirveye ula!õp büyük bir
velî olduktan sonra bir dergâhta uzlete çekilip
kõrk sene ibadetle me!gul olup yemek$
içmekten uzak kalmayõ tercih etti. Asla dünya
i!lerine yönelmedi ve bundan dolayõ bu âlem$
de o kadar ileri gitti ki bünyeleri rükû ve
sücud ettikçe mübarek ba!õnda beyni hareket
ederdi, onun beyninin bu hareketini yakõnõnda
olanlar duyardõ.
Bu hâl ile vakit geçerken Pirinin Piri Hoca
Ahmed Yesevî konu!tu ve onu i!areti ile
Bedah!an bölgesindeki inkârcõlarla sava!õp
Allah yolunda sava!tõ"õnõ da ortaya koydu.
[4a]
&urasõ unutulmamalõ ki adõ geçen Hoca
Ahmed Yesevî %mam Ali Rõza hizmetine yeti$
!ip onlardan feyz ve bereket almõ!lar ve öm$
rünün sonlarõnda da Yesu isimli !ehrine yer$
le!mi!, do"ru olup olmama sorumlulu"u nakil

ve rivayet edene aittir, doksan dokuz bin mü$
rit ile Türkistan’da tam anlamõyla !öhret bul$
mu!tu. Zahir ve batõn ilimlerinde hiçbir fert
kendi ile bahse güç yetiremedi ve daima el
eme"i ile geçindi. %badet etmedi"i zamanlarda
da ka!õk, kepçe ve ke!kül yõkardõ. Geçimi için
bunlarõ harcardõ. Sadakasõnõ Allah için gelene
gidene bol bol verirdi. [4b]
Rivayet olunur ki Hoca’nõn bir öküzü var
idi. Üstünde bir heybe ve heybenin içinde de
ka!õk ve kepçe ve ke!kül bulunurdu. O öküz
!ehrin çarsõnda dola!õrdõ. Alõcõ olanlar ne ka$
dar ki alõrlarsa ücretini heybeye bõrakõrlardõ. O
öküz ak!ama dek her tarafõ gezerdi. Daha
sonra Hoca’nõn huzuruna gelirdi. O, içindekini
kendi mübarek eliyle alõrdõ. Faraza bir kimse o
maldan alsa ama kõymetini heybeye bõrakmasa
asla öküz ardõndan ayrõlmazdõ. O aldõ"õ malõ
veyahut akçesini bõrakmayõnca ba!ka bir sem$
te gitmezdi. %!te kendisinden söz edilen bu
azizin bir kerameti bekçisiz çar!õ pazar ökü$
zünün dola!masõdõr. [5a]
Hikâye: Hoca Ahmed Yesevî, Hacõ Bekta!
Rum
ellerine
gönderdiler.
Velî’yi
Sulucakaraöyük’ü sana yurt verdik, diye, bu$
yurdular.
Hacõ Bekta! dahi yolculu"u boyunca bir$
çok keramet göstererek Necef !ehrine geldi.
%mam Ali Hazretleri’ni ziyaret edip orda bir
erbain çõkardõ.
Ardõndan Mekke’ye varõp üç yõl türbedar$
lõk yaptõ. [5b]
Oradan Medine’de Hazreti Resulullah
sallallahu aleyhi ve selemin kabrini ziyaret
edip Yesrib ve Butha’da bir erbain çõkardõ.
Oradan Kudüs’e varõp Halilürrahman zi$
yaretiyle bahtiyar oldu.
Oradan sonra &am’a gelip oradaki kutsal
yerleri ziyaret eti. Kudüs ve &am !ehirlerinde
dahi bir erbain çõkardõ. Ve aynõ !ekilde Ha$
lep’teki Camii Kebir’de Hazreti Davut nebi
aleyhisselam türbesinde ve Elbistan çevresin$
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deki Ashab$õ Kehf ma"arasõnda birer çile çõ$
kardõ. [6a]
Ama !öyle rivayet olunur ki Hazreti Da$
vut nebi aleyhisselam türbesindeki erbainini
oradaki bazõ !eyhler birlikte çõkarmayõ teklif
ettiklerinde: Muradõnõz kadõnlar çilesi midir ki
kõrk gün yemeden ve içmeden uzak durasõnõz.
Yoksa erkekler çilesi midir ki kõrk günün her
birinde iyi bir yahni pi!irip yiyerek ardõndan
su içesiniz ve tuvalete gitmekten uzak olasõnõz,
buyurdular.
Di"er velîler: Biz ona güç yetiremeyiz, de$
diklerinde kendisi tek ba!õna o makamda er$
kekler çilesi çõkardõ.
Daha sonra Elbistan’dan Rum’a yönelip
Kayseri’ye geldi. [6b]
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O tarihte Rum erenlerinin Kutbu Karaca
Ahmed Sultan idi ki Seferihisar’da yerle!ik
olan Seyyid Nureddin isimli !eyhin terbiyesiy$
le yeti!ip post sahibi olmu!tu. Asrõnda elli
yedi bin müritleriyle Karaca Ahmed Sultan’õn
yönetiminde görünürlerdi.
Ve Fatma Bacõ isimli bekâr kõz ki adõ ge$
çen Nureddin’in kõzõ idi. Hacõ Bekta! Velî Rum
erenlerine mana âleminden selam verdi"inde
Karaca Ahmed meclisinde aya"a önce Fatma
Bacõ aya"a kalkõp üç kere: Aleykümüsselam ey
adõyla sanõyla Velî olan, diye Hacõ Bekta!’õn
selamõnõ o almõ!tõ. [7a]
Hatta mecliste hazõr olanlar: Kimin sela$
mõnõ reddettiniz, dediklerinde: Rum’a büyük
bir er geldi ve size yönelerek selam verdi.
Onun selamõnõ aldõk, diye cevap verdi.
Bu dahi anlatõlõr ki hazretin Rum illerine
giri!inde Rum erenleri rõza vermeyip gõpta ile
gelmemesine çabaladõklarõnda o da bir güver$
cin suretine girerek havadan uçarak geldi,
kendisine i!aret olunan Sulucakaraöyük’e
kondu. [7b]
Rum erenleri ittifakla Beyazid Bestami ha$
lifesinden Hacõ Tu"rul isimli azizi kendisine
musallat kõldõlar. Ta ki do"an suretine girip
havadan uçarak Hacõ Bekta!’a yönelerek ser

pençesini uzattõ. Tam darbe vuracak mesafeye
yakla!tõ ki Hacõ Bekta!, yeniden insan !ekline
girip o do"anõ tuttu ve velîlik gücüyle sõktõ,
bõraktõ. Ta ki epey zaman sersem yattõ.
Daha sonra aklõ ba!õna gelip sakinle!tikten
sonra: &imdi var gördü"ünü söyle, diye Hacõ
Tu"rul’u serbest bõraktõ: Seni bize yönlendiren
ki!ileri benim adõma davet edesin, buyurdu.
[8a]
Hâlbuki onlar davete icabet etmediler
dikkatleri azaldõ ve ilgilenmemeye ba!ladõlar.
Lakin Hacõ Bekta! bir kere “üf” dedi, hepsinin
çõra"larõ söndü, üç gün boyunca oturduklarõ
yerleri karanlõk kaldõ. Daha sonra her birinin
elindeki tespih ve altlarõndaki seccadeleri kay$
boldu. Bunun ardõndan Hacõ Bekta!’õn kera$
meti kuvvetle ortaya çõktõ.
Bütün bu olup bitenin, Hacõ Bekta! Velî
tarafõndan geldi"ini bildiler. %ster istemez ona
do"ru yönelip vardõklarõnda seccadelerini
belirli bir düzende dö!enmi! bulup Hacõ
Bekta! Velî’nin huzurunda yollu yollarõnca
oturdular. [8b]
Ama zikredilen ehlullah hazretin meclisi$
ne yöneldiklerinde Emre isimli velî bu davete
uymadõ. Dost divanõnda cümle erenlere nasip
üle!tirdiklerinde dahi: Bekta! ismini ki gör$
medim ve i!itmedim, dedi.
Hacõ Bekta! da onun sõrrõnõ ortaya çõkarõp
kendi ba"lõlarõndan Sarõ %smail isimli ki!iyi
ona gönderdi. Adõ geçen Emre’yi huzuruna
getirdi: Dost divanõnda size örtü arkasõndan
do"rudan nasip üle!tiren elin alametini bilir
misin, diye eliyle eli ayasõnõ gösterdi. Emre
orada ye!il beni görünce olaya vakõf olup el
pençe divan durdu ve özür dilemeye ba!ladõ.
Ve üç kere: Tabduk Sultan, diye söyledi. Ar$
dõndan isminin Tabduk Emre olmasõna o edasõ
sebep oldu. [9a]
Hacõ Bekta!’õn üç yüz altmõ! halifesi vardõ
ki onlarõn ileri geleni, ilk sõradaki ve sõrlarõna
vakõf olan Cemal Seyyid Sultan’dõr ki her ci$
hetle azize sõrdar ve sõrrõna en iyi vakõf olandõ.
Hakkõnda: Cemal’dir, diye buyurdular. [9b]
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%kinci Koluaçõk Hacõm Sultan idi ki hazret
batõn kõlõcõnõ onun kabzasõna sunmu!tu.

Hazret bu sözü i!itti: Onlar dahi öyle ol$
sun, dedi.

Üçüncü Sarõ %smail idi ki en iyi ibrikdarõ

Filvaki ne kadar altõn ve gümü!leri var ise
ta! oldu. Toplulu"un bir kõsmõ bu durumdan
ibret alõp kendimizi be"enmi!iz. %nsana bir
parça faydasõ olan hububatõ yasaklamõ!õz,
dediklerinde buyurdular ki: Yasaklanmõ! da
olsun üç gün oruç tutup di!lerine de"irmeden
Cuma gecesinde üç tanesini yutup helali ile
cinsel ili!kiye girsinler o"ul kõz yapsõnlar, ger$
çekte de öyle oldu. Niceleri bu yolla evlat yap$
tõ. [11b]

idi.
Dördüncü Resul Baba idi ki süpürgeci
hizmetini o gördü.
%!te bütün dervi!ler Hacõ Bekta!’õn orada
mekân tutmasõna bir türlü rõza göstermeyip
bir bölük: Peri!an hâl ve rahatsõzlõkla so"u"u
!iddetli kõ!larda hâlimiz nice olur. Bu yerlerde
ise odun olmaz, diye nice kere tedirgin olup
ba!ka bir yere ta!õnmasõna çabaladõlar. Ama
mümkün olmadõ. Çaresizli"iniz odun azlõ"õn$
dan ise bu i! kolaydõr, buyurdu. [10a]
Akõbet bir gün Hacõ Bekta! Hõrka Da"õ di$
ye bilinen Çõplak Da"a vardõ. Dervi!lere ate!
yaktõrdõ. &evk ile nice sema ve safadan sonra
Hacõ Bekta! !evke gelip hõrkalarõ ate!e bõraktõ.
Tamamõ yanõp kül olduktan sonra küllerini
savurdu: Çok a"açlar bitsin, fukara !iddetli
kõ!larda hazõr etsinler, buyurdu.
Filvaki o da"da çok me!e yeti!ti. Dervi!le$
rin önemli bir kõsmõnõn endi!esi sona erdi.
Gerçekte hiç ot bitmez iken kül yõ"õnlarõ içinde
me!e yeti!tirdi. A"acõ ate! içinde yaktõ"õ hõrka
külünden kudret eliyle gösterdi. Gülistan ye!il
a"açlar içinde. [10b]
Hacõ Bekta!’õn bir kerameti dahi budur ki
bir gün Karaöyü"ün do"u taraflarõnõ seyre
çõktõ"õnda köy ehlinin harmanlarõnda tepe
tepe saplarõ yõ"õlmõ! gördü. Nefsini kõrmak
için mübarek ete"ini açõp bunlardan bir miktar
mahsûlü istedi. Ama hiçbir !ey vermediler.
Gördü"ün nesne yõ"õlõ sap de"ildir, dediler.
Hazret dahi: Nesne olsun, dedi. Bir tür ha$
tõrõ kõrõlmõ! olarak gitti. Ama Allah’õn gücü ve
kudretiyle hemen ne kadar arpa, bu"day,
mercimek, nohutlarõ var ise ta! oldu. [11a]
O kötü fiilli cahiller bu hâli gördüklerinde
ke!ke yapmasaydõk, çekmeyip: Bunlar ta!
oldu ise akçemiz ve altõnõmõz hele yerinde
durur, dediler.

Anlatõlõr ki bir gün Sarõ %smail bir gü"üm
su õsõtõp Hacõ Bekta! Velî’ye sizin için su õsõt$
tõm, girseniz olmaz mõ, dedi.
Hazret dahi: &imdi onun zamanõ de"ildir,
cevabõnõ verdi. Lakin acele ederek Konya’ya
varõp Celalettin Rumi’ye benim selamõmõ gö$
tür ve onlar da bir kitabõmõz vardõr, acilen al
getir, buyurdu. [12a]
Sarõ %smail bu emre uyup geciktirmeden
çekilip Konya’ya gitti. Ta ki Mevlana ile kar!õ$
la!õp Hacõ Bekta!’õn selamõnõ iletti ve suya
girmek teklifiyle kendisini onlara gönderdi"ini
bildirdi. Sonuç olarak o Velî sõrrõnõ açõk etti.
Yani: Her gün Hacõ Bekta!’õn huzurunda yedi
deryaya her defasõnda aksatmadan u"rayõp
kendisini arz ederken senin su õsõtõp bana bu
teklifte bulunman uygun de"il, diye buyurdu.
Tekrar Sarõ %smail Hazreti Mevlana’ya hi$
tap edip: Sizde bir kitaplarõ var imi!. Onu ve$
rin, dedikte hitap edip: Biz de var olan kitap$
tan murat bu zikrolunan cümlelerdi, diye ce$
vap verdiler. [12b]
Gerçekte evliyanõn kendi arasõnda çok sõr
var. Yine bu sõrlarõ onlar kendileri bilir.
Bir kerameti de budur: Onun kerametleri
yeryüzünde her tarafa yayõldõ uzak yakõn her
taraftan ziyaretine birçok kimse geldi. Bunlar
arasõnda Ak!ehir’de yerle!ik olan Seyyid
Mahmud Hayrani üç yüz dervi!iyle kendisi de
bir aslana binip ve bir yõlanõ da kõrbaç edinip
hazrete yönelince bunu Hacõ Bekta! mana
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âleminde fark etti. Dervi!lere: Bize bir gürbüz
er geliyor ki aslanõ hõzlõ ko!an bir at ve yõlanõ
kõrbaç edinmi!. [13a]
Ama o, canavarlarõ dahi kontrol altõna al$
manõn kolay oldu"unu bilmemi!; asõl olan
cansõzõ emrine uydurmaktõr, buyurdular ve
hemen oracõkta sõçrayõp bir kõzõl tek parça
kayaya bindi: Allah’õn emriyle yürü, deyip
yürüttü. Seyyid Mahmut’u bu hâliyle kar!õla$
maya vardõ.
Bu hikâye Vilayetname’lerinde yazõlõdõr.
Ve bilfiil o tek parça ta! dahi dergâhõn yakõ$
nõnda mevcuttur. [13b]
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Sonuç olarak Hacõ Bekta! Velî’nin kerame$
tinin sonu yoktur ve zamanõmõza kadar onun
adõyla dervi!leri dervi!ane halleriyle Hacõ
Bekta!’a ba"lõlõklarõ sözlü olarak devam et$
mektedir. Onlarõn bu ba"lõlõklarõ tutum, dav$
ranõ! ve inançlarõ bakõmõndan de"ildir. Kaldõ
ki o büyük Velî’nin nefes evlatlarõ olarak isim$
lendirilen saygõde"er kimseler dahi hemhâl
olamamõ!lardõr. [14a]
Evlatlarõndan %skender Çelebi’nin söyle$
di"ine göre Hacõ Bekta! Velî’nin türbesi o
dönem Tatar emirlerinden birinin sa"lam iti$
katlõ kõzõ tarafõndan yaptõrõlmõ!. Ama kur!un$
lanmasõnõ daha sonraki bir zamanda &eytan
Murad demekle isimlendirilen beylerbeyi
edebiyle ve malõyla yaptõrmõ!. O tarihte Hacõ
Bekta! Velî’nin civarõnda Kayseri Sanca"õ Beyi
imi!. Daha sonra Hünkâr’õn himmetiyle bey$
lerbeyi olmu!, biline.
Büyük nimetlere ula!an Yunus Emre yu$
karõda zikredilen Tabduk Emre’den ayrõdõr.
Ve ikisi dahi Hacõ Bekta! Velî Hazretleri’nin
ça"da!õdõr. [14b]
Emîr$i Çin Osman, Kutuplar kutubu, Ho$
ca Ahmed Yesevî Hazretleri’nin halifesinden$
dir. %smi Osman’dõr. Ta ki Rum vilayetine
gelmi!tir. Seyahati esnasõnda günahkâr bir
gruba misafir olmu!. Ki bunlar Keçi Kõran
demekle bilinen köyde otururlardõ. Onlarõn
%slam ile !ereflenip hidayet bulmalarõna sebep
olmu!. Sonunda orda yerle!ip bir zaviye yap$

mõ!. Ki Osman Pa!a Tekkesi olarak bilinmek$
tedir. Bozok Sanca"õ civarõnda Yüzde Pare
Kazasõnda bir zaviyedir ki Rum halkõnõn ziya$
ret etti"i bir yerdir. [15a]
Anlatõlõr ki Çin’den bazõ tüccarlar Hoca
Ahmed Yesevî’ye geldi: Memleketimizde bir
ejder ortaya çõktõ, büyük küçük hepimizi çare$
siz bõraktõ, himmetinize muhtacõz, dediklerin$
de Hoca Ahmed Yesevî halifesi Osman’a baktõ:
Ejderin katline hanginiz gider, diye sordu.
Hemen o dakikada müritleri arasõnda bu sözü
yerde bõrakmayacak bir ses yükseldi ve taze
bir genç olan Osman bu hizmeti yerine getir$
mek için izin istedi. &eyh dahi: U"urun hayõr
olsun, duasõyla icazet ve ruhsat verdi ve beline
tahtadan yontulma bir kõlõç ku!attõ. [15b]
Hikâye: Müridi Osman Çin memleketine
vardõ. O ejderi bir nehrin kenarõnda bulup
kõlõçla vurdu. Filhal yedi kellesinin dördünü
vurup topra"a dü!ürdü. Ejder bu darbelerle
acõ içerisinde korkunç feryat edip kendini suya
vurdu. O vartadan kurtulmayõp bir süre sonra
suda bo"uldu. Osman görevini yerine getir$
dikten sonra pirin huzuruna gelip el öptü.
Mür!it: Gazan mübarek olsun, buyurdu ve
ejderi öldürmenin sõrrõnõ açõklayarak hangi
yönden öldürdü"ünü bildirerek dört kellesini
kesmesi dört halifenin icazetine i!aret etmek$
tedir yoksa cümlesini kestirirdik, buyurdu.
[16a]
Ondan sonra Osman’a Emîr$i Çin lafzõnõ
takõp dua ile Rum’a gönderdi ve bilcümle
Emîr$i Çin büyük nimetlere ula!an seçkin iyi
yolda olan bir velîydi. Galiba hicri tarihin yedi
yüz civarõna kadar ya!adõ. Rum erenleri ara$
sõnda büyük kerametleri ve yüce makamlarõ
büyük bir yetkiyle bulmu!lardõr.
Der!beyan!õ"silsilename!i"Al!i"Aba"
Rivayet olunur ki Selman Farisi’den Haz$
reti Emiralmüminin %mam Ali kerremellahu
vechehu hazretlerinden do"mu! yedi ki!inin
isimlerini bildirdi.
%lk önce Sem`an ile
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Ammar Yasir
Nusayr$i Tusi
Muhibb$i Rumi
Baba Amir
Selman$õ Farisi
Kanber
Hazreti &ah$õ Vilayetin ebedi yoluna can
ve ba! ve aile, hanõmlarõnõ terk etmi!lerdi.
Ba"lõlõklarõ üzere &ah’tan ayrõlmazlardõ. [16b]
Hazreti &ah Kufe’de yarenleriyle cem ve
sohbet ederlerken adõ geçen yedi erenden
Ammar Yasir &ah huzurunda el pençe geçip
dedi: Erenlerden izin olursa erenlerime birkaç
soru arz eylemek istiyorum, dedi.
&ah dahi: Arz eyle sorularõn, dedikte el
pençe yerine niyaz eyleyip oturdu, söyledi: Ya
&ah sizden müritlerin ve muhiblerin kime hak
bakarlar, dedi.
&ah dedi: On bir evladõma hak bakarlar.
Ammar dedi: On bir evladõndan sonra
kime hak bakarlar [17a]

Ammar dedi: Ya &ah, erkânõ üzere dört
ba!lõkta ba!tan aya"a üryan, erkânõ tõra!, sofra
ve çõra" sahibi halife mevcut iken tarikat erkâ$
nõ üzere halife postunda oturana hak bakarlar
mõ, dedi. [18a]
&ah dedi: Ya Ammar, tarikat erkanõ üzere
er postunda oturan vekildir. Halife asõldõr
vekil aslõ yanõnda hareket eylemez. Me"erki
halifeye hak baksõnlar, deyi rõza vere. Halife
rõzasõyla halife postunda oturana daha hak
bakarlar, dedi. Hem bunun gibi halife vekildir.
Halife vekildir. Evladõm asõldõr. Evladõm ve$
kildir ben asõlõm, dedi.
Ammar dedi: Ya &ah, açõkça söyle anlaya$
lõm.
&ah eyitti: Ya Ammar, er postunda otura$
nõn ba!õ erkânõ üzere dört ba!lõkta, ba!tan
aya"a üryan, erkânõ tõra!, sofra ve çõra" sahibi
halifeye ba"lõ; halifenin ba!õ, evladõma ba"lõ;
evladõmõn ba!õ, bana ba"lõ; benim ba!õm yola
ba"lõdõr. Yol cümleden uludur. [18b]

&ah dedi: Evladõmõn, evladõmõn halifesine
bakarlar.

Ammar dedi: Ya &ah, er postunda tarikat
erkânõ üzere oturan bulunmaz ise kime hak
bakarlar, dedi.

Ammar dedi: Erenler !ahõ, evladõnõn hali$
fesi e"er bulunmaz ise veyahut halifesi kimler?

&ah eyitti: Halife postunda oturan kara ta!
bile olsa halife menzilini tutarlar.

&ah dedi: Evladõmõn gösterdi"i ni!anlarõ
gösteren gerçek müritlerimdir, dedi.

Ammar dedi: &ahõm, er postunda elsiz
eteksiz oturur ise hak bakarlar mõ?

Ammar dedi: &ahõm evladõnõn gösterdi"i
ni!anõ gösteren erenlerden sonra kime hak
bakarlar?

&ah eyitti: Elsiz eteksiz el tutulmaz, hür$
met menziledir, dedi. Hem bunun gibi erkânõ
üzere dört ba!lõkta ba!tan aya"a üryan erkânõ
tõra! olmayandan erkânõ üzere dört ba!lõkta
ba!tan aya"a üryan erkânõ tõra! alõnmaz ve
sofra çõra" sahibi olmayandan sofra çõra" hila$
feti alõnmaz gayet kelamõ erkânõ tarikat üzere
pirden üstatlardan alõnmayan verilmez. [19a]

Hazreti &ah dedi: Evladõmõn halifesinin
tarikat erkânõ üzere dört ba!lõkta ba!tan aya"a
üryan erkânõ tõra!, sofra ve çõra" sahibi halife$
lerini ve halifelerinin halifelerini tutarlar, dedi.
[17b]
Ammar dedi: Ya &ah, evladõnõn halifesi
mevcut de"ilken erkânõ üzere dört ba!lõkta
ba!tan aya"a üryan erkânõ tõra! sofra çõra"
sahibi halife bulunmaz ise kime hak bakarlar?

Ya Ammar, müridi muhiblerim tevellamõ
teberramõ gözeteler,
Yabancõ ile karõ!mayalar, elsiz eteksizin
e"risini do"rultmayalar,

&ah dedi: Tarikat erkânõ üzere evladõnõn
halifesinin postuna oturanõ tutarlar, dedi.

Üstat hakkõna riayet edeler,
Ve üstadõna canõ dahi olursa sakõnmaya$
lar,
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Böyle itaat edip yollarõnõ arayalar,
Yol bilen müritlerime saygõ gösterip üstat
gözüyle göreler, [19b]

Allah’õn sevgilisi Ebi Muhammed Hasen
ve Ebi Abdullah Hüseyin &ehidi Kerbela.
Ve %mam Hüseyin’in O"ullarõ:
%mam Ebi Muhammed Zeynelabidin. [21a]

Tarikatta edep erkân evliyadan bir harf
ö"renenin önüne geçmeyeler. %mam Ali !öyle
dedi: “Kim bana bir harf ö"retirse onun kölesi
olurum.” Bu söz üzere amel ederler,

Ve Zeynelabidin’in O"ullarõ:
%mam Ebi Cafer Muhammedi’l$Bakõr.
Ve Bakõr’õn O"ullarõ:

Yabancõ elinden dolu içmeyeler,

Ebi %smail %mam Caferi’s$Sadõk.

Yoldan haktan kaçmayalar,
Ulu önüne geçmeyeler,
Tarikimde olanõ ayõrõp seçmeyeler,
Âlem bir, âdem bir, sõr bir, nur bir, nefsini
bilmeyen insan hayvan nefislidir. Resûlullah
!öyle dedi: “Kim nefsini bilirse rabbini bilir,
El ele, bir el Hakk’a, hak dergâhõna çekilen
katarõn öncüsüyüm, dedikte Ammar, &ah’a
niyaz edip sükût ile Selman Farisi bu ehlibey$
tin yüce silsilenamesidir. [20a]
%mam Ali kerremellahu vechehu bunu Fa$
risi lisanõ üzere söylemi!tir.
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Horasan erenleri Rum’a ayak bastõ"õnda
Rum erenleri Farisi’den Türkçeye tercüme
eylemi!tir.
Ve bunu tarik erenleri can azizleri gibi
saklaya el ele bir el Hakk’a hak dergâhõna
çekilen katarõmõn yularõnõ çekendir. Bu silsile$
name kayboldu"unda yolunu seçmesi zor
olur. Tarikat erenlerine ba!õbo!luk gelir. Zira
pirler üstatlar bu silsilenameye tarikatõn yularõ
demi!tir. Yularsõz tutmak zordur, erenlerim.
Hu dost! [20b]
Peygamberler arasõnda övülmü! ve yücel$
tilmi! ve kõyamet günün !efaatçisi Allah’õn
kendisini güzelliklerle donattõ"õ Hazreti Ebu
Kasõm Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi
ve sellem.
Kõzlarõ:"
Anneler annesi ve ümmetin annesi ve ka$
dõnlarõn efendisi Muhammed Mustafa’nõn
gözünün nuru Fatõmatü’z$Zehra.
O&ullarõ:""

Ve Cafer Sadõk’õn O"ullarõ:
Ebul$Hasan
razõyallahu anh.

%mam

Musa

Kazõm

Ve Musa Kâzõm’õn O"ullarõ:
Seyyid %brahim Mükerremi’l$Mücab %bni
%mam Mûsâ$i Kâzõm, [21b]
Seyyid
Muhammed
Mükerremi’l$Mücab,

%bni

%brahim

Seyyid Hasan Ebi Seyyid Muhammed,
Seyyid
Hasen,

Muhammed Sani

%bn

Seyyid

Seyyid Mehdi %bni Seyyid Muhammed
Sani,
Seyyid Hasan Sani Ebi Mehdi,
Seyyid %brahim Sani %bni Seyyid Hasan
Sani,
Seyyid Muhammed Salis %bni Seyyid %b$
rahim Sani,
Seyyid %shak %bn Muhammed Salis, [22a]
Seyyid Musa %bni Seyyid %shak,
Seyyid %brahimi’l$Kazõmi %bni Seyyid Mu$
sa,
Seyyid Muhammed Bekta! %bni Seyyid %b$
rahim Kazõmi, Allah’õn rahmeti hepsinin üstü$
ne olsun!. [22b]
Soyu temiz Hazreti Hünkâr Hacõ Bekta!
Velî Seyyid %brahim Mükerremi’l$Mücab Sul$
tanõ Horasan Hazreti %mam Ali %bni Mûsâ$i
Rõza’nõn ana baba bir karde!idir ki Hazreti
Pirin büyük atasõ olan %brahim Mücab ve Ab$
bas ve Kasõm ve Hamza isimli büyükler seçkin
kimsenin çocuklarõ hepsi bir anneden olmakla
Hazreti %mam Musa Kâzõm Efendimizin otuz
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yedi de"erli çocu"u arasõnda seçkin ve fark
edilendi. Nitekim yõldõzlar arasõnda me!hur
olan Hamse yõldõzõ gibi yõldõzlar arasõnda
me!hur olan o be"enilmi! seyitler peygamberi
sabõr ve cömertlik sõfatõyla sõfatlanmõ!, diye
!öhret bulmu!lardõr. Adõ geçen Seyyid %bra$
him Kazõmi Hazretleri Horasan’da &eyh
Ahmed nam azizin Halime isminde olan kõzõy$
la evlenip bir zaman sonra da Hazreti Pir
dünyaya gelmi!tir. [23a]
Tarikat"Silsilesi:"
Hazreti Pir Hacõ Bekta! Velî’nin !eyhi Ho$
ca Ahmed Yesevî
Ve onun !eyhi Hoca Yusuf Hemadani,
Ve onun !eyhi Ebu Aliyy Farmedi,
Ve onun !eyhi Ebu Kasõm Gürgani,
Ve onun !eyhi Ebu Hasan Hirkani,
Ve onun !eyhi Beyazid Bestami, [23b]
Ve bunlarõn nispeti %mam Cafer Sadõk
hazretleridir,
Ve onlarõn %mam Muhammed Bakõr Haz$
retlerine,
Ve onlarõn %mam Zeynelabidin Hazretle$
rine,
Ve onlarõn Hazreti Hüseyne,
Ve onlarõn müminlerin emiri olan Ali %bni
Ebi Talib Hazretlerine,
Ve onlarõn soylarõ, ümmetinin sõ"õna"õ
olan miras aldõklarõ velîliklerinin ula!tõ"õ kay$
naklarõ Hazreti Muhammed’e ula!õr. [24a]
Ve !eyhlerin, Allah ruhlarõnõ kutsasõn, soy
a"açlarõ ehlibeyt olan imamlarõn tarikatlarõ
Mustafa’da son bulmakta ve Altõn Silsile ola$
rak da isimlendirilmektedir.
Ve bu altõn silsile Mevlana Cami’nin
Silsiletü’z$Zeheb [: Altõn Silsile] isimli eserinde
ve [: Müellifi Ali b. Hüseyin el$Vaiz] Re!âhâtü
Aynü’l$Hayat isimli eser gibi muteber ve ka$
bul görmü! kitaplarda açõkça yazõlmõ! ve açõk$
lanmõ!tõr.
Ve Hazreti Pir, Hoca Ahmed Yesevî Haz$
retleri’nin i!aretiyle önce Necef’e gitti. [24b]

Ardõndan Mekke’ye gelip üç sene türbe$
darlõk yaptõ ve Medine’ye yönelerek bir hayli
vakit etrafõnõ aydõnlatan nübüvvet nurunun
huzurunda hazõr bulundu.
Ve oradan Kudüs yoluyla Arabistan’da
gömülü olup ruhlarõ güzel kokan bütün büyük
evliyanõn kabirlerinde birer çile çõkardõ.
Nihayet Rum diyarõna gelip Ankara vila$
yetinde Kõr!ehir Sanca"õnda Sulucakarahöyük
isimli yerde yerle!ip orada sayõlõ nefeslerini
tamamlayõp yedi yüz yirmi üç tarihinde altmõ!
üç ya!õnda oldu"u halde ebedi olan diyara
gitti. [25a]
Ve Hazreti Pir’in ölümüne kadar üç yüz
altmõ! halifeleri olup hepsinin lideri Hazreti
Seyyid Cemalleddin Sultan’dõr. Her yönüyle
Hazreti Pire sõrda! oldu. Bundan dolayõ Haz$
reti Pir onun hakkõnda: Cemalim’dir, diye
buyurdu.
%kinci Sarõ %smail.
Üçüncü Kolu Açõk Hacõm Sultan.
Dördüncü Resul Baba.
Pirin halifelerinden bu dördü Hazreti
Pir’in kendilerinin sebebi olmasõndan dolayõ
dergâhõn ir!at i!lerini kendilerine verip Hazre$
ti Pir’in ölümünden sonra da her biri bir !e$
hirde dergâh kurup %slam padi!ahõna ve bütün
Müslümanlara hayõr duayla ömür geçirdiler.
[25a]
Hazreti"Pir’den"bugüne"kadar"gelip"i%leri"
yürüten"faziletli"insanlarõ"sõralayalõm:""
Seyyid Muhammed Hünkar Hacõ Bekta!
Velî açõk olan sõrlarõ kutsansõn [25b]
Hazreti Pir Postni!inleri:
Hazreti Lale Sultan
Mürsel Bali Sultan
Yusuf Bali Sultan
Resul Baba Sultan
Balõm Sultan
%skender Dede
Emir Kasõm Dede
El$Hac Sersem Ali Dede
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El$Hac Ahmed Ali Dede
El$Hac Kara Abdullah Dede [26a]El$Hac
Vahdani Dede

El$Hac Seyyid Halil Haki Dede
El$Hac Seyyid Muhammed Nebi Dede
[26b]

El$Hac Seyyid Mustafa Dede

El$Hac %brahim Dede

El$Hac Seyyid Agâh Dede

El$Hac Seyyid Mahmud Dede

El$Hac Seyyid %brahim Halil Dede

El$Hac Saatçi Ali Dede

El$Hac Seyyid Hüseyin Dede

El$Hac Hasan Dede

El$Hac Kõrimi Muhammed Külhan Dede

El$Hac Turabi Ali Dede

El$Hac Seyyid Kara Ali Dede

El$Hac Hasan Dede

El$Hac Seyyid Hasan Dede
El$Hac Mahmud Dede

Muhammed Ali Hilmi Dede, hâlen hayat$
tadõr. [27a]
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