
BAHAEDDiN EFENDi 

BAHAEDDİN EFENDi 
1 · almıştır. Dört bölüm ve bir sonuç kıs- na gönderdiği zamana kadar Semmasi'-
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Nakşibendi-Halidi şeyhi, alim 
(1831-1906). 

_j 

Konya'ya bağlı Bozkır'ın Karacahisar 
köyünde doğdu. Memiş Efendi diye ta
nınan Şeyh Muhammed Kudsi' nin bü
yük oğludur. Diğer yedi kardeşi gibi ilk 
dini bilgileri babasından aldı. Kardeşle
rinin eğitim ve öğretimleriyle de bizzat 
ilgilendi. Bir süre Bozkır'ın Hoca köyün
de kaldıktan sonra 1862'de Konya'ya git
ti. Konya Valisi Bekir Sami Paşa tarafın
dan yaptırılan ( 1849) ve Paşa Dairesi di
ye de bilinen Bekir Sami Medresesi'ne 
müderris oldu. 22 Cemaziyelewel 1324'
te ( 14 Temmuz 1906) Konya'da vefat et
ti ve Konya'nın güneyindeki Hacı Abdül
fettah Çavuş Mezarlığı'na defnedildi. Ha
len burada dört sütun üzerinde ve dört 
yanı açık mütevazi bir türbesi bulunmak
tadır. Eşi, ortanca oğlu ve ailesinin di
ğer fertlerinin kabirieri de buradadır. 
Kardeşlerinden Şeyh Halid 1883'te Ka
raman'a gidip yerleşmiş, 1909'da orada 
vefat edince Ketane (Ketenci) Camii ha
ziresine defnedilmiştir. 

Bahaeddin Efendi Nakşibendiyye'nin 
Halidiyye koluna bağlı bir şeyh olan ba
bası Memiş Efendi'ye intisap etmişti. 

Onun ölümünden sonra halifesi olarak 
irşad görevini yürüttü. Babası gibi ken
disi de ılımlı ve gelenekiere sıkı sıkıya 
bağlı . şer 'i ölçülere son derece saygılı 

bir tasawuf anlayışını benimsedi. Şeria
tı kabuk. hakikati (tasavvufu) öz sayan 
anlayışa şiddetle karşı çıkarak öz ile ka
buğun ayrı şeyler, şeriat ve hakikati n . 
ise aynı olduğunu savundu. 

Eserleri. 1. Bdcişü'I-maçjfire ii beyani 
a]{vdli'l -va}ıde. Bahaeddin Efendi bu 
Arapça eserini, babası Memiş Efendi'nin 
vahdet-i vücud* inancına sahip oldu
ğunu iddia eden bir şahsın mektubuna 
cevap ve reddiye olmak üzere kaleme 
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Bahaeddin 
Efendi'nin 
Hacıfettah 

Kabristanı'ndaki 

türbesi • 
Konya 

mından meydana gelen eserde fırkala- yi görmemiştir (Cami, s. 381 ). 

rın ortaya çıkışı, bazı tasawuf terimleri, 
eşyanın hakikati. muhkem- müteşabih 
iıaslar. şer'i deliller ele alınmış ve vah
det-i vücQd inancının Ehl-i sünnet'te 
yeri olmadığı gösterilmeye çalışılmıştır. 
Eserin Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi'n
de beş nüshası bulunmaktadır (nr 9893, 

9896. 9898, 9926, 9938). ı. l]{iizü'n-nd 'i 
min ve tenbihü'I-çjiifilin. Zikrin fazile
tine dair olan bu Arapça risale birinci 
risale ile birlikte ciltlenmiş halde bulun
maktadır. 

BİBI..İYORAFYA : 

Osmanlı Müelli{leri, 1, 170·171 ; Konyalı , Kon· 
ya Tarihi, s. 790; a.mlf., Karaman Tarihi, s. 
332 -333. 
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BAHAEDDİN ERZİNCANİ 

(bk. MUHAMMED BAHAEDDİN 
ERZİNCANI). 

BAHAEDDİN NAKŞİBEND 
( ~ .:n.ıll,~) 

Hace Muhammed b. 
Muhammed el -Buhar! 

(ö. 791/1389) 

Nakşibendiyye tarikatının 
kurucusu. 

_j 
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718'de (1318) Buhara yakınlarında da
ha sonra Kasrıarifan adını alacak olan 
Kasrıhinduvan köyünde doğdu . Hz. Pey
gamber'in neslinden olduğunu. dedeleri 
arasında imam Ca'fer es-Sadık'ın da bu
l unduğunu ileri süren rivayetler ihtiyat
la karşılanmalıdır (bk. Gulam Server Ui
hurT, ı. 545) Mürşidi Emir Külal'in Hüsey
ni bir seyyid olduğuna işaret eden eski 
kaynaklar ona böyle bir nesep atfetme
mektedirler. Bu hususta Bahaeddin'in 
aile nesebiyle tarikat silsitesinin birbiri
ne karıştırılmış olması mümkündür. 

Bahaedoin üç günlük bebek iken o sı
rada doğduğu köyde bulunan dedesinin 
mürşidi Baba Muhammed Semmasi ta
rafından manevi evlat olarak kabul edil
di. Semmasi, beraberinde bulunan mü
ridi Emir Külal'i Bahaeddin'in tasawuf 
terbiyesi için görevlendirdi. Onun Sern
ması ve Emir Külal ile ilişkileri hakkında 
ayrıntılı bilgi yoktur. Muhtemelen evlen
me çağına geldiğinde dedesinin kendisi 
için seçtiği gelin adayı ile evlenmesi hu
susunda görüşünü alması için huzuru-

Bahaeddin Nakşibend uzun yıllar Emir 
Külal' in yanında kaldı. Henüz kemale 
ulaşmadığı halde halinden memnun gö
rünmesi üzerine mürşidi onu tekkeye ab
dest suyu taşımakla görevlendirdi (Mev
lana Şehabeddin, vr. 4Q•-b, 49•) Tarikat 
adab ve erkanını öğrendiği bu dönem
de gördüğü bir rüya üzerine, kendisinin 
doğumundan yaklaşık bir asır önce (617 1 
1220) vefat etmiş olan Abdülhalik-ı Guc
düvanfnin ruhaniyetine intisap etti ve 
Üveysi lakabını aldı. Onun ayrıca uzun 
yıllar Hakimet-Tirmizi'nin (ö 320/932) 

ruhaniyetinden faydalanması da Üvey
sTiiği ile ilgilidir (bk. ÜVEYSILIK). Bir gün 
Buhara· da mezarları dolaşırken yakın 

zamanda vefat eden Semmasi'den Guc
düvani'ye kadar ulaşan safileri mana ale
minde müşahede etti. Bu sırada Gucdü
vani kendisine dinin emir ve yasakları
na uymasını, ruhsat' lara ilgi gösterme
mesini, azimet*lere sadık kalmasını , Hz. 
Peygamber ve ashabının yolundan git
mesini tavsiye etmiştir. Bu olay Saha
eddin'in ruhi hayatında büyük bir de
ğişiklik yaparak cehri zikirden han zik
re yönelmesine yol açtı. Bahaeddin'in 
bu olaydan sonra Emir Külal'in mürid 
halkasından ayrılarak kendisini yalnız 

hafi zikre vermeye başlaması dervişler 
arasında tartışmalara ve memnuniyet
sizliklere sebep oldu. Fakat şeyhi Emir 
Külal'e gösterdiği saygıda bir değişiklik 
olmadı ve onun gittikçe artan iltifatını 

kazandı. Emir Külal de müridierine Baha
eddin'e karşı olan bu tutumlarının yan
lış olduğunu söyleyerek onu savundu. 
Emir Külal, doğduğu Suhari ~öyünde ya
pılan bir camiye tuğla taşımakta olan 
Bahaeddin'i çağırarak sü!Qkünü tamam
ladığını, artık Türk ve Tacik bütün şeyh
lerden faydalanabileceğini söyledi. Bun
dan sonra Hace Bahaeddin şeyhinin bir 
diğer müridi Mevlana Arif Dikgeranf nin 
sohbetlerine katıldı. Daha sonra Yusuf 
el-Hemedani'nin neslinden Yeseviyye ta
rikatı mensubu iki Türk şeyh ile ilgi kur
du. Bunlardan Küsem Şeyh ile ilişkisi 

kısa sürdü; Halil Ata 'nın yanında ise on 
iki yıl kaldı. ilgili kaynaklarda görülen 
bütün karışıklıklara rağmen Halil Ata'
nın, 748 (1347) yılına kadar Çağatay Han
lığı'nda hüküm süren Kazan (Gazan) Han 
ile aynı kişi olabileceği ileri sürütmekte
dir (Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 
63). Menii]{ıb-ı Emir Küldl'e göre Ba
haeddin bu zalim hükümdar bir isyanla 
devrilineeye kadar onun yanında bulun
muştur. Bu ilişki tarikat ehlinin yöneti-


