KUREYŞAN OCAĞI HAKKINDA BAZI YENİ BİLGİLER
Alemdar YALÇIN- Hacı YILMAZ
Özet
Kureyşan Ocağı en köklü ve bir çok bölgeye yayılmış bir ocaktır. Pek çok bölgeden Kureyşan
Ocağı ile ilgili belgeler gelmektedir. Elimizdeki belgeler bunlardan yalnızca bir kaçıdır. Bu belgeler
bile ocağın önemini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Erzincan-Tunceli ve Adıyaman’dan
gelen belgeleri, şecere ve beratları Akşehir’de türbesi bulunan Seyit Mahmut Hayrani ile
bağlantılarını da göz önüne alınarak yapılan incelemeyi bu yazıda bulacaksınız.
Abstract
Kureyşan Order has a long history. It expanded to many regions. Documents related to Kureyşan
Order are coming from many regions. The documents that we have are only a few of them. Even
these documents are significant as they show the importance of the Order. The following study
examines documents and pedigrees from Erzincan-Tunceli and Adıyaman taking into account their
connections with Seyit Mahmut Hayrani whose tomb is in Akşehir.
SUNUŞ
Kureyşan Ocağı Anadolu'daki ocaklar arasında en eski ve en köklü ocaklar arasında yer almaktadır.
Geçmişe ait bütün bilgi ve belgelerde olduğu gibi Kureyşan Ocağının belgelerinde de yeterli özenin
gösterilmemesi sonucunda bir çoğunun kaybolduğu açık bir gerçektir. Bütün bunlara rağmen
halen bazı ailelerin elinde bu ocağa ait bilgi ve belgelerin bulunduğunu da tahmin etmekteyiz.
Nitekim araştırma merkezimize getirilen belgeler yanında, henüz açığa çıkarılmayan birçok
belgenin de bulunduğunu biliyoruz. Bu belgelerin incelenerek yayınlanmaması sonucu
kültürümüze ait bilgilerin unutulmaya terk edileceği düşüncesi bizleri derin bir üzüntüye sevk
etmektedir. Ancak belgelerin ellerinde tutan bazı aileler bu belgelerin tamamen sağlıksız
ortamlarda tutmaya devam etmektedirler. Her yeni gelen kuşağın konunun önemine daha az
inanması sonucunda da belgeler yok olup gitmektedir.
Kureyşan Ocağı Horasan'dan gelerek Anadolu'ya yerleşen On iki oymağın bağlı olduğu bir ocaktır.
Henüz kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte güçlü bir sözlü geleneğe bağlı, olan ocaklarla ilgili bilgilere
dayanarak söylemeli gerekir ki "dikme " adı verilen ve sonradan bazı oymakların da hu ocağa
bağlanmışlardır. Elimizdeki belgeler Kureyşan Ocağının dağıldığı alanları: Tunceli, Erzincan, Malatya,
Adana, Gaziantep, Adıyaman, Muş, Varto, Ankara, Konya ve Urfa olarak göstermektedir. Gerek
Tunceli, gerek Adıyaman ve gerekse Erzincan yöresinin dedeleri ve yaşlılarının verdiği bilgiler: Halep,
Rakka, Amasya, Tokat, Çanakkale, Edirne'de de bu ocağın ileri bağlılarının bulunduğunu ortaya
koymaktadır.
Kureyşan ocağı Anadolu'da hakkında belge bulunan en eski ocaklardan biri olmakla kalmamakta
üzerinde bir ocak kimliği ile araştırma yapılmış ocaklardan biri olarak da dikkat çekmektedir. Kureyşan
isminin ise ocağa adını veren Hacı Kureyş'ten geldiği Kureyş kelimesinin ise "Koreyşan/ Horeysan/"

kelimesinin halk dilinde aldığı biçimlenmeden kaynaklandığı değişik kaynaklar tarafından ifade
edilmektedir.
Kureyşan Ocağı üzerinde yapılan ilk ciddi çalışma Mehmet Şerif Fırat'ın Doğu İlleri ve Varto Tarihi
isimli kitabında yer almaktadır. Kitapta Varto'da Kureyşan ocağı üzerine elde edilmiş bir belgeden söz
edilmekte ve bu belgeyi açarak okuduklarını belirttikten sonra Kureyşan Ocağına bağlı on iki oymağın
isimlerini sıralamaktadır. Belgenin Alaaddin Keykubat Dönemi'nde ceylan derisine hazırlanmış bir
belge olduğu da yine bu kaynakta nakledilmektedir.
Daha sonra aynı belgeyi araştırmak üzere bölgeye giden araştırmacı yazar Nejat Birdoğan da
belgenin kendisinin ve sekiz kişinin bulunduğu bir ortamda yeniden açılarak okunduğunu belirttikten
sonra bu on iki oymağın isimlerini tıpkı Şerif Fırat gibi sayarak belgenin Alaaddin Keykubat tarafından
onaylandığını daha sonra sırası ile Osmanlı padişahları tarafından da belirli dönemlerde tasdik
edildiğini söylemektedir.
Bizim daha önce dergimizin 19. sayısında yayınladığımız "Bir Ocağın Tahlili" başlıklı yazımız içinde
yer alan belge ise Erzincan Çayırfı'dan gelmiş bir belgeydi. Bu belge asıl belgenin fotokopisiydi.
Belgede Şerif Fırat ve Nejat Birdoğan'ı doğrulayan noktalar arasında Alaaddin Keykubat ve zaman
içinde bazı Osmanlı padişahlarının belgeyi tasdik etmiş olmaları vardı. Belgenin tasdik edilmiş olması
Selçuklu Devlet adamlarının ve Osmanlı Padişahlarının bu ocağı resmen tanıdığı ve bağlı olan on iki
oymağın ve dikmelerinin sorumluluğunu da bu ocağa verdiklerini göstermesi bakımından çok
önemlidir. Ancak belgenin içinde yer alan On iki oymağın isimleri arasında bazılarının birbirini
tutmadıkları görülmektedir. Her iki araştırmacının daha önce gördükleri belgedeki isimlerle
Erzincan'dan gelen belgede bulunan isimler arasındaki farklılık yanında belgenin aşırı yıpranmış
olması sebebiyle oymaklarla ilgili bölüm net okunamamaktadır. Bu yüzden de oymakların isimleri
açıkça belli değildir.
Daha sonra Tunceli'de değişik tarihlerde yaptığımız araştırmalarda başka belgeler bulunup
bulunmadığı konusu üzerinde durduk. Bu araştırmalarımıza sadece Tunceli merkez değil, Mazgirt,
Hozat ve Pertek de dahildir. Ancak çalışmalarımız sırasında bize getirilen belgeler yine Erzincan'dan
gelen belgenin aynısıydı. Bu belgelerin Vakıflar Genel Müdürlüğü yeminli mütercimlerinden Süleyman
Yaşar'a yeni harflere çevriltilmiş ve Ankara 2. Noteri tarafından onaylanmıştır. Belgede Varto'da
bulunan belgeden farklı noktaların bulunduğu tespit ettik. Bu belgenin orijinalinin Ankara Etnoğrafya
Müzesinde bulunduğu söylenmiş olmasına rağmen yaptığımız araştırmalarda Etnoğrafya müzesinde
böyle bir belgenin bulunmadığı, belgenin belki de Milli Kütüphaneye gönderildiği bilgisine ulaştık.
Milli Kütüphaneye yaptığımız başvuruda ise böyle bir belgenin Milli Kütüphane'de de bulunmadığı
anlaşılmıştır.
Mehmet Şerif Fırat ve Nejat Birdoğan'ın gördüklerini söyledikleri Varto'daki belge için ise belge
sahipleri ile bir ilişki kuramadık.

Elimizde okunan belgelerde bulunan oymakların isimleri ile ilgili olarak da Osmanlı Tahrir
defterlerinden sadece Erzincan bölgesine ait olanları tarayabildik ve bu taramalar sırasında Daha önce
Ali Abbas Ocağı içinde yer alan ve belgesini dergimizin 19. sayısında yayınladığımız "Milli Oymağı",
Malatya yöresindeki İzol Oymağı ile ilgili bilgilere rastladık İzol Oymağı sadece Tunceli ve çevresinde
değil Malatya'ya kadar çok geniş bir çevreye yayılmış ve Bozulus Türkmenleri arasında adı geçen
oymaklardan biridir. Diğerleri ile ilgili ayrıntılı bir bilgi bulmamız mümkün olamadı. Bunun sebebi belgelerde isimlerin açık ve net bir biçimde okunamaması, Varto'daki belgenin ise araştırmacılarımız
tarafından bir fotokopisinin veya fotoğrafının alınmamasından kaynaklanmaktadır.
Ancak ocağın Adıyaman bağlantısını tespit ederek ocağın Adıyaman kolunun son temsilcisi olan
Zülfikar Kureyş Dedeoğlu'na ulaştık. Sayın Dedeoğlu'nda bulunan iki belgeyi bu sayımızda
bulacaksınız. Böylece Ocağın kurucusu kabul edilen Hacı Kureyş'in Türbesinin Gaziantep'te
bulunduğunu her yıl bu bölgelerdeki bağlılarının burada toplantılara gittiklerini öğrendik. Ancak bir
alan araştırması için henüz bölgeye gidemedik. Önümüzdeki günlerde Adıyaman ve Gaziantep
çevresinde Kureyşan Ocağı bağlılarının bu bölgedeki temsilcileri üzerine araştırma yapmak üzere
gideceğiz.
Adıyaman'dan gelen iki belge dikkatle incelendiği zaman görülecektir ki birisi bir icazetname,
diğeri ise soy şeceresi olarak düzenlenen belgelerden soy şeceresi üzerindeki tarih "Şevval 35" olarak
geçmektedir. Bu hicri 35'in hangi tarihi anlattığını tam olarak anlamak mümkün olamamıştır. Ancak
yazının karakterinden yakın tarihlerde düzenlendiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 1035 hicri olması
gerekmektedir. İcazetname üzerinde ise daha açık bir tarih bulunmaktadır. Buna göre belge hicri
431'de düzenlenmiş, elimizdeki belgede bu icazetnameden hicri 1040 tarihinde çoğaltılmıştır.
Belgelerin önemi üzerinde Hacı Kureyş kaydı açıkça bulunmaktadır. Çünkü Erzincan ve
Tunceli'den bize gelen belgelerde Hacı Kureyş adı geçmemektedir. Ne var ki Kureyşan ocağının ileri
gelenlerinden olan 8. Dönem Tunceli Milletvekili sayın Musa Ateş'in sözlü gelenekten bize aktardığı
bilgiye göre Seyyid Haydar'ın diğer adı Hacı Kureyş'tir. Belgenin bir başka farklı yönü ise Tacü'l Arifin
Ebul Vefa ile ilgilendirilmiş olmasıdır. Bütün bilgiler ve gelişmeler Kureyşan Ocağı ile ilgili bilgilerin
daha bazı önemli halkalarının ortaya çıkarılamadığını göstermektedir.
Kureyşan Ocağı ile ilgili olarak yaptığımız araştırmalar sırasında karşımıza çıkan bir konu ise Seyyid
Mahmud-ı Kebir'dir. Seyyid Mahmud-ı Kebir Tunceli'den elimize geçen belgeye göre döneminin çok
etkin bilim adamları arasında görülmektedir. Nitekim belgede Osmanlı padişahı Murad-ı Hüdavendigar döneminde " Seyyid-i Sadat es- Seyyid şeyh Mahmud Hazretleri" olarak anılmaktadır.
Elimizdeki belgelerde bulunan bilgiler ve tarihler birbirine uymasına rağmen İbrahim Hakkı
Konyalı'nın Akşehir Tarihi isimli eserinde Seyyid Mahmud Hayrani'nin bir soy şeceresinin çıkarıldığı
görülmektedir. Buna göre Seyyid Mahmud Hayrani'nin babası Mesut, elimizdeki şecerelerde Seyyid
Mahmud-ı Kebir'in babası İbrahim olarak görünmektedir.

Seyyid Mahmud Hayrani Külliyesinde yapıları restorasyon çalışması sırasında güneydeki kemer
ayağının binanın güney batı kemeri içindeki yüzünde orijinal kıtıklı sıva üstüne kamış, kalem ve siyah
mürekkeple yazılmış altı satır halindeki yazılardan birinde:
"Derviş Hayran bin İbrahim dua güft--i Reft" (Derviş İbrahim bin Hayran Dua etti ve gitti" kaydı
bulunmaktadır. Bu Hayran Seyyid Mahmud Hayrani ise babasının İbrahim olması gerekmektedir.
Ancak sanduka üzerindeki yazıda babasıııın adı Mesut olarak
kaydedilmiştir. Bu durumda " İbrahim oğlu Hayran'ın" ikinci bir kişi olması ihtimali de göz önün de
bulundurulmalıdır.
Selçuklu döneminde bu derece büyük önem verilmiş, adeta bir sanat eseri haline getirilmiş
külliyenin adına kurulduğu Seyyid Mahmut Hayrani hakkında da ilimizde yeterince bilgi bulunmaması
dikkat çekicidir. Duvar süslemeleri, ahşap oyma kapısı, duvar resimleri ve çiçek süslemeleri ile döneminin en büyük sanat eserlerinden biri olan külliye bugün bakımsız ve terk edilmiş bir durumdadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız başvuru sonucunda genel müdürlük arşivinde bulunan bir
belge araştırma merkezimize gönderilmiştir. Belge Vakıflar Genel Müdürlüğünde Şahsiyet Kayıt
Örneği olarak bulunmaktadır (Orijinali için bakınız sayfa 23):
"Ali ve Mehmet rikab-ı hümayunumdan divan-ı hümayunuma arz-ı hal sunup medine-i Akşehir ve
İshaklu da Seyyit Mahmud Hayrani'nin vakfiyesinin berat-ı alişanımla sabit olan mütevelliği ve
zaviyedarlığına aharda kimesnelerin dafıl u taarruzu bu ecanibleıı bazı kimesneler cihetiyle mezburları
ber-takrib üzerimizden ettiler denildikte, mezbur vakıfta sual olunup ahara bırakılması arz-ı hallerinde
mülhak olarak anlaşılmış olup ehli oları kimesneler üzerine gidilerek bu vakfın harap olmasına bais ve
hadi olmalarıyla fima ba'd ciheteyn-i mezbureteyn ba arz-ı hal vakf-ı mezburda fariğ ve intikal ve
mülhak vukuunda mütevelli-i vakfın inhası olmadıkça cihat-ı mezkurların kararı derkar olmayıp ve
kalemine dahi mühürlerimiz hıfz olunup ve ba arz-ı hal inha olunup zaviyedarlık kararı derkar
olmamak cihetiyle bu konuya şerh ve mütevelli-i vakfa inha olmadıkça cihat-ı mezbureteyn derkar
olmamak babında bir kıta emr-i şerifime muhtaç oldukları cihetle vakıflar defterinde kayıtlı vakf-ı
şerifin vazife-i muinesinin nısf hisse-i zaviyedarlığını mezkur Ali veledeşin, nısf hissesi dahi mezkur
Mehmet veledeşin ba- berat-ı aliyye ile üzerlerine mukayyed ettiği derkar olmağın imdi mühr ile
memhur kılınmış ve bu hukuklar berat ile sabit kılınsın deyu 1222 tarihinde sadır olunan mer-i şerifle
verilme üzere ilam olundu."
Belge her ne kadar vakfın tarihi ile ilgili olarak bir bilgi vermiyorsa da vakfın mütevellisi ile ilgili
olanların yakın tarihlere kadar isminin geçmesi sebebiyle aileleri elinde konu ile ilgili bilgi ve
belgelerin ortaya çıkarılmasına katıkıda bulunur düşüncesiyle buraya alıyoruz. Vakıf kurumlarının
zaman içinde bozulması veya kişisel çıkar çatışmalarına alet edilmesi yüzünden vakfiyenin bozuluş
sebeplerinin açıklanması da çok önemlidir.

Seyyid Mahmud Hayrani ile ilgili olarak Eflaki Ahmed Dede'nin Menakıbu'l Arifin adlı eserinde de
bilgi bulunmasına rağmen, hayalına dair bir bilgiyi açığa çıkarıcı özelliğe sahip değildir.
Kureyşan Ocağı ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Öyle umuyoruz ki daha detaylı bilgiler elimize
geçecek ve halen ailelerin elinde bulunan belgeler araştırma merkezimize ulaştıkça eksikler
tamamlanacaktır.

BELGE- I
Birinci dairenin içinde şu yazılıdır: Nasrun min
İkinci dairenin içinde: Allahi ve fethun garîb ve beşşiril mü’minin Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali

Asıl Metin
Bismillahirrahmanirrahim,
Elhamdülillahil münezzil ala abdihil kitabe’l-meliki’l-vahhabi’l-azimi’t-tevvâb müsebbibi’l-esbâb
mu’teki’r-rikâbi’l-müttehiz min ubeydihi âhilen ve ahbabi’l-musahhar li-Süleymani’r-riha tecrî biemrihi rehhan haysü ashabüllezi rabbe’a haymete’s-sihabi bila amdin vela itnab ve’l-kameru
kadderahu menazile ve edâre’l-eflâke li-te’lemû adede’s-sinîn ve’l-hisâbil-müferrağ alel’l-arzi bi
fazli’r-rebî’ ahsenü cilbâbin ve kisâhâ mine’z-zehri ahsenü hulletin fekâbe felev reayte’r-ra’de
hâşiaten ve ve buruki’l-ğumami fi hulleti’l-eskab leraeyte’r-ra’de yüdemdemü ve’l-berku
yütebessemü kullema semia’l-hitâbü fe iza züffet arûse’r-riyâz ale’s-sihâb efre’a fiha mâuhû’l-mukkâb
fe in’akade bi vasitati’l-akdi hubbi’n-nebati fetahirat nebatü’t-turabü fi escari peynî li tümariha
mine’z-zeberredi kubabin misli malel etyari tefteni li evkariha mine’z-zemerredi a’tabin ve’l-ezharu
tetesadderu li enhariha min envâ’i’l-mufaddadi ve’l-müzehhebi ekvabin ve’s-selsebîlü fe yemurru
aleyhi’n-nesimu fe ye’ti fi muferreki’l-etvâbi haza ve’l-vucud cudedun ala firaki’l-ahbabi hidabun ve’lakıdu yenuhu nuhe’l-hazinu’l-mudab ve elvelehu risaletel ebnâ lealle keşfe’l-cevvî ye’tî bi reddi’lcevab
Fe inne haze’l-kitab nâtıkun min fehâviyi’l-hâvî lemma yekşifu tahkîku beyânu’l-cazetü’l-âliyi’l-mevlâ
eş-Şeyhu’l-abidü’z-zahid Şeyh Yusuf b. Şeyh Fahr b. Kudvetü’l-evliyau’llahü’l-vasılîn ila hazreti
seyyidina sultanü’l-muhakkikin sulaletü Tâhâ ve âli Yâsîn es-Seyyid Ebu’l-Vefa Tacü’l-Arifin
kaddesellahü ruhahu ve min istihkâki nefadu emrihi min erkani’l-fakri cemîuha ve hüve halalun lehu ?
ve’l icazetü ve’s-seccadetü ve’l-alemü ve’l-kandilu ve’z-zenbîlu ve’d-desturu ve’l-ahzu ve’l-atâ ve’lazlu ve’n-nasbu ve’t-tecrîdu ve’t-tefridu ve’s-seccadatü’r-revan ve emiru’l-muvellihîn ve huve tarîku’lfakru mine’ş-şeyhi’s-salihi’z-zahidi’l-abid Seyyidu’l-hasibu’n-nesibi’s-sirac Ahmed nefaanallahü ve
iyyakum min berekatihi fe innehu kad tevallahu fi mansıbı hilafetihi ala cemi’il-hulefâ ve’l-fukarâ ve’lmüridîn ve’l-muhibbîn ve’s-suâl mütemmimü ale’ş-şerîati ve’t-tarikati inne’l-cenabe’l-âlîyi’l-mevlâ
Şeyhu’s-salihu’l-abidü’z-zahid Şeyh Yusuf b. Şeyh cemiu mâ yestehikku’l-fakru ve huve halalun lehu bi
desturi’s-seyyidi’l-hasîbi’n-nesîb Seyyid Ahmed ve emerahu bil-azli ve’n-nasbi velasiyyema’lhamilîne’l-haricîn an tarikatihi bi hubbi ala himmetihi’l-âlî .........an zalike ve ......,...ani’t-teşebbühi bi
taifetihi kema yerâ ra’yuhe’l-âlî emma bi mukabeletihî bi’t-te’dîbi’l-muslihi’n-nâfi’ ev bi terğîbihî ilâ
sebîli’l-inâbeti ve tubatihi? Ala sırati tevbetihi ve lizalike iza kabile aleyhi halin mine’l-mustahikkîne’l-

mevsûfîn bimehasini edebi’t-tarikati talibe’l-mukassi ve’t-tevbeti ve’l-meyân ve’l-hırkati ve’l-kandili
ve ğayri min mesalihi’l-fakri felyetesaddeku aleyhi bi kabulihi ve hayrihi’l-cezili lemma kasade min
zalike kema kale azze min kailin fi muhkemi’t-tenzil la hayra fi kesirin min nahvahumu’l-emni emere
bi sadakatin ev ma’rûfi’l-âyeti li yahsili lehu’l-ecru ‘l-cezilü ve yefuzu bi imdadi ruhi’ş-şeyhi’s-salihi’zzahidi’l-abid Seyyidü’l-habibü’n-nesib Seyyidü’s-sâdât ve ma’denü’l-cûd ve’s-sâdat Sultanü’lmuhakkikin sülaletü Tâhâ ve Yâsîn Seyyid Ebu’l-Vefa tâcü’l-ârifîn fazlu bismillahirrahmanirrahim fe
satara hazihi’l-icazetü’l-mubareketü bi muhasini evsafi’l-cenabi’l-aliyi’l-mevli eş-Şeyhu’ssalihu’labidu’z-zahid Şeyh Yusuf Ebu’l-mekarim ve’l-fezayil eânallahü teala min berekatihi bi hazreti’lhukkami’ş-şeriati ve a’yanü’t-tarikati ve erkani’l-hakikati sümme esbete’l-icazetü’l-mübareketü fi
mesnedi seyyidina ve mevlana seyyid Ahmed kaddesellahu ruhahu ve kad hatemna hazihi’l-icazetü’şşerifetü’l-aleviyyetü seyyid Ebu’l-mekarim ve’l-fezayil bi ismi’ş-şeyh’s-salihi’l-abidi’ş-Şeyh Yusuf b.
Şeyh Fahr ammerellahü vucudehu bi imdadi berekatihi ve innehu kad vasale lehu’l-icazetü ve’l-illmü
ve’s-seccadetü ve’l-azlü ve’n-nasbu ve ğayriha mine’s-seyyidi’l-hasibi’n-nesib Seyyid Ahmed ve
nefeana ve iyyaküm min berekatihi innehu kad vasale lehu’l-erkanu cemiuha min seyyid Yusuf ve
vasale Seyyid Yusuf min Seyyid İshak ve vasale min seyyid İshak min Seyyid Veys ve vasale Seyyid
Veys min seyyid hasib seyyid Şerefüddin ve ileyhi mine’s-seyyid Osman ve ileyhi mine’s-seyyid Salih
ve ileyhi’l-hasibi’n-nesib seyyidü’s-sâdât ve ma’denü’l-cûd ve’s-sâdât sultanü’l-muhakkikin sülaletü Tâ
ve Yâsîn Seyyid Ebu’l-Vefa tacü’l-ârifin fazlu bismillahirrahmanirrahim ve vaüsale seyyid Ebu’l-Vefa
mine’l-abidi’z-zahid Şeyh Muhammed Şenbeki ve vasale ileyhi mine’ş-Şeyh Ebu Bekr el-Hevvârî ve
vasale Şeyh Ebu Bekr el-Hevvari min Şeyh Muhammed en-Nehreverî ve vasale ileyhi mine’ş-şeyh Sili?
Et-Teskerî mine’ş-şeyh salihü’l-âbidü’z-zahid Şeyh Hasanü’l-Basrî ve vasale ileyhi mine’ş-şeyhi’ssalihi’l-abidi’z-zahid muarrefü’lgaib ve mazharü’l-acayib farisü’l-meşarik vel meğarib Ebu’l-Hasaneyn
Ali b. Ebi Talib radiyallahü anhüm ecmein ve vasale li Üli b. Ebi Talib mine’n-nebiyyi’l-Haşimiyyi’lKureyşî Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem kütibe hizihi’l-icazetü’l-mübareketü fi silhi şevval fi
tarih sene hamse ve selasin
Ve hüve Şeyh ismuhu Şeyh Yusuf b. Şeyh Fahr b. Şeyh Ali b. Şeyh Hüseyn b. Hacı Kureyş b. Şeyh
Imadüddin b. Şeyh Kuryş Kerra(Kura-Kurra) b. İmadüddin b. Şeyh Ali b. Şeyh Sa’de’l-Kureyşî b. Sultan
b. Abdüssemin b. Sultan İzzettin b. Sultan Abdülaziz b. Sultan Abdullah b. Kays b. Kays b. Abdülmelik
b. Hasan Ishaki b. Kays b. Abbas radiyallahü anhüm ecmein ve nesluhu Abdülmuttalib b. Haşim b.
Abdülmenaf b. Kusay b. Kulab b. Murre b. Ka’b b. Luy b. Ğalib b. Fehr b. Malik b. Nadr b. Kunah b.
Huzeyme b. Medreke b. İlyas b. Mudır b. Nefer b. Ma’d b. Adnan b. Ezdiz b. Süleyman b. Hamd
b.Kaydar b. İsmail b. İbrahim Halilürrahman aleyhisselam b. Tarih b. Yahor b. Esra b. Arğo b.
Faliğ Ğabir b. Salih Fahşed b. Sam b. Nuh b. Müteveşşih b. Ahnuh b. ve huve İdris b. Burd b. Mehlayil
b. Kusan b. Enuş b. Şit b. Adem aleyhisselam ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve
sahbihi ve sellim
GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVİRİSİ
Birinci ve ikinci daire içinde saf suresi 13. ayet yazılıdır. Ayet her ikisi içine bölüştürülmüştür. Manası:
Yardım Allah’tandır ve zafer yakındır.

Asıl Metin
Esirgeyen ve çok bağışlayan Allah’ın adıyla(başlarım)

Şükür, kulu ve peygamberi Muhammed (A.S.)’a kitap gönderen, tövbeleri kabul eden, çok bağış
sahibi, kulları için nice sebepler yaratan, zorlukları kolaylaştıran, kullarına her türlü nimeti veren ve
kainattaki diğer varlıkları onların emrine sunan, gökyüzünü direksiz durduran ve onu bir çadır gibi
kullarının üzerine koyan, yeryüzünü kullarına bir elbise gibi giydiren onun nimetlerinden
yararlandıran, o şimşek ve gök gürültüsünün korkusunu ve şiddetini kulları üzerinde azaltarak onları
hafifleterek kullarına acıyan, yeryüzünde çeşit çeşit bitkiler yaratarak onlarla kullarına ikram eden,
topraktan türlü türlü meyve ve sebzeleri temiz olarak çıkarıp ikram eden, yer altında çeşit çeşit altın
ve gümüş yaratan, onları kullarına sunan alemleri rabbi ve kıyamet gününün tek hükümranı olan
Allah’a olsun.
İşbu belge, gerçekleri tam anlamıyla bilen, büyük şeyh, ariflerin tacı ve dertlilerin ilacı, peygamber
efendimizin mübarek sülalesinden olan Seyyid Ebu’l-Vefa hazretlerinden icazet almaya hak kazanan,
kulluğunu hakkıyla yapan Fahr’ın oğlu olan Şeyh Yusuf için düzenlenmiştir-Allah hepsinin ruhunu
kutsal kılsın-. Bu icazetle Şeyh Yusuf, bu yolun bütün erkanını yerine getirmeye ve başkalarına bunu
yaptırmaya hak kazınmıştır. Kendisine icazet, seccade, alem, kandil, zenbil ve destur verilmiş olup,
verilen bağışları almaya, kendisi verilen bağışları uygun yerlere kullanmaya, isteği ve uygun gördüğü
kişilere göreve getirmeye veya görevden almaya, görevlerini yerine getirmeyen ve bu yolun
gereklerine uymayan müritleri tekkeden uzaklaştırmaya yetkili kılınmıştır. Bu icazeti kendisine iyilerin
önde geleni Şeyh Salih, abid, güzel soy sahibi Ahmed-Allah onun bereketinden sizi ve bizi
kısmetlendirsin-vermiştir. Şeyh Ahmed’e de bu erkanı sürdürme, müritlerde ve muhiblere bu yolun
gelenek ve gereklerini öğretme ve tatbik etme işini de büyük Şeyh, yüce insan Şeyh Yusuf b. Şeyh
Seyyid Ahmed vermiştir ve ona, bu yolda olan dervişleri eğitme, onları bir görevden diğerine tayin
etme, onları görevden alma, tarikatın dışında olanları bu yola alıştırma ve onların kalplerini kazanma,
yola giren dervişlere diğer insanlardan ayrı olduklarını onlardan daha fazla sorumlulukları olduğu işini
hatırlatmasını emretmiştir. Ayrıca yine onlara bu büyük düşünceyi öğretmeyi, güzel edep ve terbiyeyi,
bu yolun gerektirdiği en iyi ahlakı, bunu yaparken hırka, kandil gibi fakirlik yolu olan bu yolun diğer
gereklerini ihmal etmemeyi öğretmesini, kendisine tekkede kullanılmak üzere verilecek her türlü
sadaka ve bağışları Allah celle celalühünün mübarek kitabımızda emrettiği şekilde almasını emretti.
Bütün bunları yaptığı zaman Allah’ın kendisinden razı olacağı gibi, mübarek kişi, arifler tacı, gönüller
ilacı seyyid Ebu’l-Vefa hazretlerinin de ruhaniyyetini menmun edeceğini ve şefaatini kazanacağını
işaret etti. Bu icazet büyük Şeyh Bu icazet büyük Şeyh Yusuf’un durumu ve liyakatı göz önüne
alınarak yazılmıştır. Daha sonra bu icazet Seyyid Ahmed tarafından da tastik edilmiştir-Allah her
ikisinden de razı olsun-.
Bu mübarek icazet Şeyh Yusuf b. Fahr’a tarafımızdan mühürlenerek verilmiştir. Ona da bu icazet
Seyyit Ahmet’ten intikal etmiştir-Allah her ikisinin de bereketini üzerimizden eksik etmesin.-Ona da
Seyyit Yusuf’tan, ona da Seyyid İshak’tan, ona da Seyyid Veys’ten, ona da Seyyid Şerafettin’den, ona
da seyyid Osman’dan, ona da seyyid Salih’ten, ona da ariflerin tacı, büyük şeyh seyyid Ebu’l-Vefa’dan
, ona da Şeyh Muhammed Şenbekî’den, ona da Ebu Bekir el-Hevvari’den, ona da Şeyh Muhammed
en-Nahrevarî’den, ona da Şeyh sallî et-Teskerî’den, ona da Şeyh Hasan el-Basrî’den, ona da marifetin
ve yüceliklerin denizi, Hasan ve Hüseyn’in mübarek babası Hazret-i Ali efendimizden, ona da
peygamberlerin en büyüğü, Allah’ın en sevgili kulu, tüm mahlukatın kendisi için yaratıldığı
Muhammed Mustafa’dan bu icazet verilmiştir. Bu icazet Şevval ayında yazılmıştır. Sene 35.
İcazetin kendisine verildiği Şeyh Yusuf’un soyu:

Şeyh Yusuf b. Şeyh Fahr b. Şeyh Ali b. Şeyh Hüseyn b. Hacı Kureyş b. Şeyh İmadü’d-din b. Şeyh Kureyş
Kera? . b. İmadü’d-din b. Şeyh Ali b. Şeyh Sa’d el- Kureyş b. Sultan Abdü’s-Semin b. Sultan İzzettin b.
Sultan Abdülaziz b. Sultan Abdullah b. Kays b. Kays b. Abdülmelik b. Hasan b. Kays b. Abbas –Allah
hepsinden razı olsun-. Ki Abbas’ın nesli Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdülmenaf b. Kusay b. Kulab b.
Murre b. Ka’b b. Luy b. Ğalib b. Fehr b. Malik b. Nadr b. Kunah b. Huzeyme b. Medreke b. İlyas b.
Mudır b. Nefer b. Ma’d b. Adnan b. Ezdiz b. Süleyman b. Hamd b.Kaydar b. İsmail b. İbrahim
Halilürrahman aleyhisselam b. Tarih b. Yahor b. Esra b. Arğo b. Faliğ Ğabir b. Salih Fahşed b. Sam b.
Nuh b. Müteveşşih b. Ahnuh b. ve huve İdris b. Burd b. Mehlayil b. Kusan b. Enuş b. Şit b. Adem
aleyhisselam. Salatü selam Muhammed Mustafa’nın ve onun Ehl-i Beytinin üzerine olsun.
BELGE –II
İcazetname
(İcazetnamenin baş tarafı eksiktir)
...............fe hâzâ mükerremü’l-berriyye? ....feselna? halen ve malen ve etemme halu camelihi ve nuru
tal’atihi cealaha delilen zevi’l-basâir innî yevme’l-ma’âd enzele bihi kütübihi ve ersele rusulühü ve
evzahû bi huccetihi felâ yezîğu anhâ illâ hâlikün kad zahara ala safhat-i vechihi ....lisanihi’l-inadi sallu
ve selam ala ekremi min celiyyin fi hulyetihi necatün ve e’zeme men same ve salat li ref’i’d-derecât
Muhammed hatemü’r-rusül ve sâbiki’l-enbiya ellezî temme bihi’r-risaleti ve’l-enbiyai en-nebiyyü’lümmî....bi sıfatihi ‘l-ismeti tenihi’l-müsennehi? Fi usati’l-ümmeti salaten tücazî sabiku fahrihi ve
tübarî basiki kadrihi ve ala alihi’l-müteferriîn bi neşri’l-kabuli min mühibbi’r-riayeti ve ala ashabihi
tavaifi’s-selameti ve’s-sedeadi’l-halayifi’d-dâîn li ıslahi kavmi’l-?ma’âd emnaed’dini’l-marzîn ellezine
kadav bilhakki ve bihi kanu ya’dilûn ma lemea lâmiun ve hema’a hâmî ve bereka bârikun ve matarun
mâtır ve terenneme zanir?. Şiir:Rabbuküm külle mükremetin tâvil/iza ma kîle ceddükümü’r-rasûlRabbukum hayrun min rabbi’l-matayâ/Ve ummukümü’l-mutahharü’l-betûl-Ve fikum enzele’l-kur’ane
hakkan/fe zake’l-fazlu ve’l-fakrul-celîl – İza’efteha’l-enamu bi hubbi kavmin/ bi ceddiküm teşerrefe
Cebrail-Ya hayra men düfinet bi’l-kâi a’zam/Ve tabe men tayyibihinne’l-kâi ve’l-ekem--Nefsu’l-fedai li
kabri ente sakin/Fihil ıfafi ve fihi’l-cûd ve’l-kerem
Emma Ba’d, inne’n-nase kânû fi cahiliyyetin cehlen amiyyetin amyen. Hatta câe’l-hakku ve zeheka’lbatıl. İnne’l-batıle kane zehûka. Ve kane alâ yedi seyyidi’l-mürselîn ve7l-evvelîne ve’l-ahirîn
Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem. Kâlallahü teala “innâ erselnâke şâhiden ve mübeşşiran ve
nezira ve dâiyen ile’llahi bi iznihi ve siracen münirâ temme. İnne aliyhisselatü ve’s-selam a’le’n-nasü
kadren ve a’zamahüm mahallen ve denev ila hazret-i’l-kudsiyyeti fedenâ ve tedalla fe kane kabe
kavseyni ev ednâ ve ila ğayri zalik mimma ekremehu’llahi teala bi mine’l-mu’cizâti’l-bâhirat ve’lkerâmâi’z-zahirât ellizî dellet ala sıdkıhî ve sıdkı mantukıhî ve yekfî fi azametihî . İnne’l-Kur’ane
nâtıkun bi uluvvi kadrihî ve mertebetihî vemâ halaka’llahü ve ma zerie ve ma berie nefsen ekreme
min Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem ve min fazileti ve uluvvi mertebetihi inde’l-llahi
subhanehu ve teala fe kale azze min kail ta’zimen li kadri nebiyyina ve teşrifen lehu ve tekrimen men
yetau’r-rasul fe kad etâ’a’llahü ve kale teala kul in küntüm tuhibbunellahe fe’t-tebiûnî
yuhbibkumullah ve kale innellahe ve malaiketehu yusallinune ale’n-nebiy ya eyyühellizini âmenû
sallû aleyh ve sellimu teslima sümme ma yedüllü ala azimi kadrihi ve şerrefe menziletehu hatta ale’lenbiyai kavluhu teala “ ve iza ahaze’llahu misaka’n-nebiyyine lemma eteytüküm min kitabin ve
hikmetin sümme caeküm rasulun musaddikun lima maaküm letü’minenne bihi ve li tünsiranne kale
ekrartüm ve ahaztüm ala zaliküm ısrî kalû ekrarna kale fe’şhedû ve ene meaküm mine’ş-şahidînve
eyyi şerefin a’zam min halki’s-semavati ve’l-arz lehü sallallahü aleyhi ve sellem sümme innehu

aleyhisselatü ve’s-selam kame fi’n-nas yedû ile’llahi ve ila dinihî ve yetlû aleyhim âyâti rabbihim
fe’sfâ kavmun bi delili ukulihim ve safa lubbuhum ala kelami rabbihim ve vecedû azubetin ve i’ cazi
nizamihi fe fehimû hikmetehû ve tehakkakû bi husni idrakihim ila tasdikihi ve azeru ve nasaru
ve’ttebiû’n-nûre’l-lezî unzile maahu ulaike hümü’l-müflihûn ve ezdadû külle yevmin imanen ve
ref’za’d-dünya ........ve emvalehüm ve katelû âbâehüm ve ebnaehüm fi nusretihi lem yezalû kezalik
hatta zaharet i’lamü’l-İslam ve indeset i’lamü’l-küfri ve’z-zılam. İ’lem enne men dehale fi zıllı’l-hak
emine min şerri’l-halk ve şemilethu şemaili’s-saade ve sıhhat fi hakkihi nisbete’l-hurriyyeti ve’ssiyadeti ve sara katretün fi bahri seyyidi’l-mürselin fe’l-tehaka fer’uhu bi’l-asli’l-mübînve ğaza
külliyyen ba’de en kana huzviyyen ve nale bi’t-temkini’l-Muhammedî mekanen aliyyen ve sârâ
mine’ş-şeceri’l-lezi asluha fi’l-arz ve feruhâ fi’s-semâ ve huve Muhammed ibnu Abdullah b.
Abdulmuttalib b. Haşim b. Abdu’l-Menaf b. Kusay b. Kulâb b. ....b. Ğalib b. Kahr b. Malik b. Nazr b.
Azer b. Elyesa b. Hemise b. Süleyman b. ... b. Haml b. Kayzer b. İsmail b. İbrahim b. Nahır b. Nahor b.
Saru’ b. Ezra’ b. Kali’ b. Şali’ b. İrfeşhde? B. Sakır b. Nuh b. Milel b. Müteveşşah b. Ahnoh b. Badir b.
Mihyail b. Mezr’u b. Barzeh b. Kaynân b. Enuş b. Şit b. Adem aleyhi ve aleyhimi’s-salatü ve’s-selam ve
ala Muhammedin efdali’s-salat ve’s-selam.
Allahümme ve’r-da’ an Ebi Bekri’s-sıddîk ve an Ömeri’l-Farûk ve an Osmani zi’n-nûreyn ve an
zevceti’l- betûl ve ibni ammi’r-resûl Ali ibni Ebi Talib .
Allahümme ve’r-da’ an şecereti ehl-i’t-takvâ Talha ve seyfu’llahi’z-Zubeyr ve Sa’d b. Malik ve
Sa’d b Ebi Vakkâs ve Abdurrahman ibni Avf ve Ebi Ubeyde ibni Cerrah Emîn hazihi’l-ümmeti .
Allahümme ve’r-da’ ani’s-sıbteyni’s-saîdeyni’ş-şehideyn ve’l-bedreyni’l-münireyn ve’lalemeyni’z-zahideyn Ebi Muhammedi’l-Hasan ve Ebi Abdullah el- Hüseyn ve Ali ammi nebiyyike elHamza ve’l-Abbas el-Mutahhereyn mine’d-denes ve’l-ircâs kıbletü’l-islam ve’l-melazi’l-enâm ve
efdali’l-a’mâm aleyhima ve ala zürriyyetihima efdalü’s-salat ve’s-selam ve an Fatımetü’z-Zehra’l-Betûl
ve an bakiyyeti’s-sahabeti ve an tabiîyn ve tebei’t-tabiîn lehüm bi ihsanin ila yevmi’d-dîn .
Emma Ba’d, Fe hîne vecebe ala külli men rağıbe en yedhule fi tarîki’l-hakîkati ve’s-siyadeti’lmünevvereti’ş-şerifeti ella yedhuleha la yesnüdü habesun ve nesebun müselselun muttasılun ile’nnebiy sallallahu aleyhi ve sellem ve Ba’d, fe inne hazihi surete’n-neseb es-seyyid Mustafa b. Seyyid
Muhammed b. Seyyid Musa b. Seyyid Mahmud b. Seyyid Iyan b. Seyyid Ali b. Seyyid İsmail b. Seyyid
Ahmet b. Seyyid Mustafa b. Seyyid Veli b. Seyyid İbrahim b. Seyyid Hamza b. Seyyid Hasan b. Seyyid
Ya’kub b. Seyyid Nasib b. Seyyid Haydar b. Seyyid Osman b. Seyyid Ca’fer b. Seyyid İbrahim b. Seyyid
Satılmış b. Seyyid Halil b. Seyyid Ömer b. Seyyid Ali b. Seyyid Kasım b. Seyyid Haşim b. Seyyid Hüseyn
b. Seyyid İsmail b. Seyyid Ebu Bekir b. Seyyid Yahya b. Seyyid Süleyman b. Seyyid Muhammed b.
Seyyid Bedr b. Seyyid Abbas b. Seyyid Zübeyr b. Seyyid İmran b. Seyyird Aşur b. Seyyid Receb b.
Seyyid Abdurrahman b. Seyyid Hıtab b. Seyyid Yakub b. Seyyid Yusuf el-Kureyşî b. Seyyid Abdullah b.
Seyyid Ca’fer b. Seyyid Ebu’l-Berekat b. Seyyid Ebu Abdullah b. Seyyid Şücaattin b. Seyyid Ya’kub b.
Seyyid Mehdi b. Seyyid Abdussamet b. Seyyid Abdullah el-Vasik b. Seyyid Musa b. Seyyid Muhammed
El-Hadî b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Süleyman b. Seyyid Ca’fer evlad-ı Muhammed Bakır evlad-i
Zeynel Abidin b. İmam Hüseyin b. İmam Ali ibnu Ebi Talib ve nakalet hazihi’l-icazeti’ş-şerifeti’lmübareketi bila ziyadetin vela noksan min nesebin ila neseb mine’n-nüshati’l-atikati’l-kadime ve kani
tarihihü’l-menşuretü’l-kadimeti’l-muahhare bi tarih sene ihda ve selasin ve erbea mie hazâ tarihu’şşecereti’l-atika ve nukılet haze’n-neseb mine’l-atik li havfi’l-inmihak ve tazyîki’ş-şacereti’l-asliyye ve
tazyîi’s-siyadeti’ş-şerife sene elf ve erbeîn mine’l-hicreti’n-nebeviyye ala sahibiha efdalü’s-salat ve’sselam temmet ve bi’l-hayri temmet.

Lemma talakat fi hazihi’ş-şecereti’ş-şerifeti
Elletî nukılet min asliha bila zammin ..kabiltüha
ve emdaytüha bi’l-fakîr Seyyid Ahmet el kadî ..
Mühür(silik-okunamadı)

Lemma vaka nazare’l-fakir elMuterif bizenbihi ve’t-taksîr
ala hazihi’ş-şecereti min evveliha
ila ahiriha ellizine makbulun ani’lAsli kabiltüha Seyyid Yusuf b. Seyyid
Halil Nakibu’l-eşraf bi eyaleti Diyar-ı
Bekir Umumen
Mühür: Yusuf Halil

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVİRİSİ
(Yırtılmış olan yerde muhtemelen Allah celle celaluhuyu öğen cümleler bulunmaktadır.)
.......Bu öyle bir Allahtır ki yeryüzünün ve onun içindekilerin Rabbi olan yüce yaratıcı O ‘dur. O’nun
nuru yeryüzünü aydınlatır ve isteyenlere bir delil olarak kıyamet gününde o nur yeter. O ki âlemleri
yaratmış ve kullarına şaşırmamaları için kitap ve elçiler göndermiştir. Gönderdiği elçiler aracılığı ile
kullarına doğru yolu göstermiş ve onların doğru yola gelmediklerinde helak olup, yok olacaklarını
haber vermiştir. O Allah ki kainattaki her nesnede kendi varlığından bizleri haberdar etmiştir.
Selam ve duaların en hası en güzeli de peygamberlerin sonuncusu ve şefaat edenlerin en
büyüğü Muhammed Mustafa aleyhisselam ile gelmiş geçmiş tüm peygamberlere, Muhammed
Mustafa’nın şeref ve yüce Allah’tan yardıma nail olmuş olan ailesine ve arkasında kalan ümmete
doğru yolu gösteren arkadaşlarına olsun. O arkadaşları ki her zaman doğruluğu ve adaleti savundular,
bir ay gibi ümmetin üzerine doğdular, bir yağmur gibi rahmet olarak onların üzerine yağdılar.
Şiir:
Sizsiniz tüm ikram ve cömertliklerin sahibi
Çünkü sizin dedeniz büyük resüldü
Sizsiniz kavmin en değerli bineklere binenleri
Çünkü anneniz o tertemiz betüldü
Kur’an gerçekten de size indi
Bu ne büyük bir övünç ve şerefti
Siz kavmin en övgüye layıklarıydınız bilindi
Çünkü dedeniz Cebraille görüşmek şerefine erişti
Ey defnedilenlerin en hayırlısı
Senin defnedilmenle toprak güzelliklere belendi
Canım feda olsun bu kabrin sahibine
O kabirde cömertlik var, avf var isteyene
(Ey gönül sahipleri)bundan sonra bilin ki, insanlar cahiliyye döneminde tam bir cehalet içindeydiler.
Ta ki hak gelip batıl sona erene kadar böyleydiler. “ Zaten Hak gelince batıl, boş ve anlamsız olan her
şey zail olmaya, yok olup tükenmeye mahkumdur.” Bu da peygamber efendimizin eliyle olmuştur.

Allah teala buyurmuşlardır ki, “Biz seni şahid , müjdeleyici ve korkutucu ve de Allah’ın izniyle yoluna
çağıran parlak bir ışık olarak gönderdik.” Yine Allah o insanların kıymet bakımından en üstünü ve en
yücesi için miractaki buluşmaları hakkında şöyle buyurdu “İyice yaklaştı neredeyse iki yay boyu hatta
daha az mesafe kaldı(aramızda)” ve buna benzer nice ayetlerle resulünü övdü. Ve Allah nice
mucizeleriyle onun doğruluğunu ve hak peygamber olduğunu tüm insanlara göstermiştir. Zaten
Kuran onun büyüklüğünü göstermesi bakımından herkese yeter. Allah ona itaat edenin kendisine
itaat edeceğini bildirerek, “Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiştir” buyurmaktadır. Yine
peygamberine emir vererek şöyle demesini emreder “ De ki eğer Allah’ı seviyorsanız bana itaat edin
ki Allah da sizi sevsin.” Buyurmuştur. Allah C.C. yine yüce kitabımızda şöyle buyurur : “Şüphesiz Allah
ve melekleri o şanlı nebinin üzerine selat ü selam getirmektedirler, ey iman edenler siz de onun
üzerine selam ve dua da bulunun.” Yine O’nun diğer peygamber ve nebiler üzerine olan üstünlüğünü
Allah Teala şöyle ifade edere: “Hatırla ki o zaman ki Allah Teala peygambere hitaben –size kitap ve
hikmet verdim. Sonra sizin yanınızdakini tastik edici olarak bir resül gelecek. O’na elbet iman ve
yardım edeceksiniz. – diye peygamberlerden bir söz aldığında buyurdu ki- ikrar ettiniz mi? , ve bunun
üzerine benim ahdimi alıp kabul eylediniz mi? Onlar da ikrar ettik, dediler Cenab-ı Hak da buyurdu ki
–Öyleyse şahit olunuz ben de sizinle beraber şahitlerdenim.”
Allah’ın yarattıklarının en şereflisinin Muhammed Mustafa olduğundan şüphe yoktur. O kendi
kavmini ve tüm insanlığı doğru yola çağırmış ve onlara Allah’ın ayetlerini okuyarak kalplerini
temizlemiş, gönüllerini tüm kötülüklerden arıtmıştır. Birçok insan da O’nun çağrısına uydu ve
getirdiklerini güzelce aldılar, ona yardım ettiler ve kurtuluşa erdiler. Buyurulur ki “O kimseler ki ona
iman ederler ve ona tazim ve yardımda bulunurlar ve onunla beraber indirilmiş olan nura tabi olurlar.
Kurtuluşa erenler onların ta kendisidir.” Kurtuluşa erenler, ona yardım hususunda nice mallarını ve
evlatlarını hatta babalarını feda etti. Ta ki İslam gelip küfür yok oluncaya kadar.
Bilin ki, bir kişi hakkın gölgesinde durursa, halkın şerrinden korunur, emin olur. Mutluluk ve
özgürlük o göldedir. Böylece o kişi o büyük peygamber denizinin içinde bir katre, bir zerre olur,
Muhammedî ağacın sağlam bir yaprağı olur. O Muhammedî ağacının bir ucu yerde diğer ucu göktedir.
O ne yüce bir sultan ne büyük bir resüldür. O Muhammed ki babası Abdullah b. Abdulmuttalib b.
Haşim b. Abdülmenaf b. Kusay b. Kulâb b. ....b. Ğalib b. Kahr b. Malik b. Nazr b. Azer b. Elyesa b.
Hemise b. Süleyman b. ... b. Haml b. Kayzer b. İsmail b. İbrahim b. Nahır b. Nahor b. Saru’ b. Ezra’ b.
Kali’ b. Şali’ b. İrfeşhde? B. Sakır b. Nuh b. Milel b. Müteveşşah b. Ahnoh b. Badir b. Mihyail b. Mezr’u
b. Barzeh b. Kaynân b. Enuş b. Şit b. Adem’dir. Selam ve dua hepsinin üzerine olsun.
Allahım, Dosdoğru olan Ebubekir’den, İyiyi kötüden hemence ayıran âdil Ömer’den, iki nur
sahibi Osman’dan ve o tertemiz hanımın kocası ve paygamberin amcasının oğlu Ali’den razı ol.
Allahım, takva ağacının sağlam dallarından olan, Talha’dan, Zübeyr’den, Sa’d b. Malik, Sa’d b.
Ebi Vakkas’tan, Abdurrahman b. Avf’dan, Ebu Ubeyde b. Cerrah’dan, razı ol.
Allahım, iki şehitten, Hasan’dan ve Hüseyn’den, peygamberimizin amcası Hamza ve Abbas’tan,
iki temiz nurun annesi, hanımların efendisi Fatıma’dan ve geride sayamadığımız tüm sahabeden,
onlara uyanlardan, onlara uyanlara uyanlardan razı ol.
Şimdi, bilinsin ki bu hakikat yoluna girmek isteyen herkesin soyu ve nesebinin bilinmesi gerekir.
İş bu Seyyid Mustafa’nın nesebinin sırasıdır:
Seyyid Mustafa b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Musa b. Seyyid Mahmud b. Seyyid Iyan b. Seyyid Ali
b. Seyyid İsmail b. Seyyid Ahmet b. Seyyid Mustafa b. Seyyid Veli b. Seyyid İbrahim b. Seyyid Hamza

b. Seyyid Hasan b. Seyyid Ya’kub b. Seyyid Nasib b. Seyyid Haydar b. Seyyid Osman b. Seyyid Ca’fer b.
Seyyid İbrahim b. Seyyid Satılmış b. Seyyid Halil b. Seyyid Ömer b. Seyyid Ali b. Seyyid Kasım b. Seyyid
Haşim b. Seyyid Hüseyn b. Seyyid İsmail b. Seyyid Ebu Bekir b. Seyyid Yahya b. Seyyid Süleyman b.
Seyyid Muhammed b. Seyyid Bedr b. Seyyid Abbas b. Seyyid Zübeyr b. Seyyid İmran b. Seyyird Aşur b.
Seyyid Receb b. Seyyid Abdurrahman b. Seyyid Hıtab b. Seyyid Yakub b. Seyyid Yusuf el-Kureyşî b.
Seyyid Abdullah b. Seyyid Ca’fer b. Seyyid Ebu’l-Berekat b. Seyyid Ebu Abdullah b. Seyyid Şücaattin b.
Seyyid Ya’kub b. Seyyid Mehdi b. Seyyid Abdussamet b. Seyyid Abdullah el-Vasik b. Seyyid Musa b.
Seyyid Muhammed El-Hadî b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Süleyman b. Seyyid Ca’fer evlad-ı
Muhammed Bakır evlad-i Zeynel Abidin b. İmam Hüseyin b. İmam Ali ibnu Ebi Talib.
Bu şecere eksiksiz ve noksansız bir şekilde soydan soya, babadan oğula eski aslı bozulmadan bu
güne kadar gelmiştir.Şecerenin tarihi H.431 olup bu asıl şecerinin tarihidir.Bu eski tarihli şecereden bu
soy şeceresi asıl şecereye bir zarar gelir korkusuyla H.1040 yılında kopya edilerek alınmıştır. Selam ve
en faziletli dualar ismi geçenlerin üzerine olsun.
Bu şecere aslından uygun olarak nekledilmiş
bizzat görüp onaylardım

Bu şecere aslından uygun olarak olup ben
nakledilmiştir.

Kadı Seyyid Ahmet

Seyyid Yusuf b. Halil Diyarbakır
Genel Nakibü’l-Eşrafı

Şecereye sonradan ilave edilen ve onun doğruluğunu tastik eden bölümlerin bulunduğu kısmı buraya
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Bu şecerenin doğruluğunu tastik ederiz:
Kerbelada bulunan Seyyid Bakır Seyyid Mahmud
Seyyid İbrahim Seyyid Mustafa
Bu şecere Kerbela’da Muhammed Cevad tarafından 1385/1966 yazılmıştır.
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