
BAHAEDDiN EFENDi 

BAHAEDDİN EFENDi 
1 · almıştır. Dört bölüm ve bir sonuç kıs- na gönderdiği zamana kadar Semmasi'-

L 

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. 

~ ALi OsMAN KoçKuzu 

L 

L 

BAHAEDDİN ERZİNCANİ 

(bk. MUHAMMED BAHAEDDİN 
ERZİNCANI). 

BAHAEDDİN NAKŞİBEND 
( ~ .:n.ıll,~) 

Hace Muhammed b. 
Muhammed el -Buhar! 

(ö. 791/1389) 

Nakşibendiyye tarikatının 
kurucusu. 

_j 

_j 

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-



cileri ikaz etmesi şeklinde yorumlanmış 
ise de (Togan, "Gazan-Han Halil ve Ho
ca Bahaeddin Nakşbend" , Necati Lugal 
Armağanı, s. 775-784) söz konusu döne
mi onun manevi hayatı açısından bir du
raklama devri olarak değerlendirmek 

daha doğru olur . 

Uzun süren çok yönlü müridlik devre
sini tamamladıktan sonra doğum yeri 
Kasrıhindüvan'a dönerek müridierini ye
tiştirmeye başlayan Bahaeddin daha son
ra ikisi hac için olmak üzere üç defa Bu
hara 'yı terketti. İkinci hac yolculuğunda 
üç gün kaldığı Herana Zeyniyye tarika
tının kurucusu Zeynüddin el-Haff'yi zi
yaret etti. Bir müddet sonra Hükümdar 
Muizzüddin Hüseyin'in davetiisi olarak 
yine Herat'a bir defa daha giderek bu 
ziyaret esnasında tasawuf anlayışını ve 
tarikatının esaslarını hükümdara anlat
tı (Giml, s. 386) 

3 RebTülewel 791 (2 Mart 1389) tari
hinde doğduğu köyde vefat eden Saha
eddin cenaze merasiminde şu beytin 
okunmasını istemişti: "Büyük müflisle
riz köyünde ey şah 1 Cemalinden kılarız 
şey' en Iiilah". Kasrıarifan daha sonraki 
yıllarda Bahaeddin (Buharalılar'ın telaffu
zuna göre Baveddin) adını almış, Nakşi

bendiyye tarikatı kuruluşunu tamamla
yıp yayıldıkça mezarın etrafında geniş 

bir külliye oluşmuştur. XIX. yüzyılın son
larında bu külliyenin aylık kira gelirleri 
binlerce ruble tutuyordu (K. Bendrikov, 
s. 29) Buhara ile Bahaeddin Nakşibend 
arasında kurulan manevi bağ o kadar 
kuwetli olmuştur ki Buharalılar onu "Ha
ce-i bela-gerdan" {belayı defeden lıace) diye 
anmışlar (Cami, s. 385) ve şehrin manevi 
koruyucusu saymışlardır. Bahaeddin'in 
manevi varlığı Buhara· nın bütün Orta 
Asya müslümanları için bir ilim ve kut
siyet merkezi haline gelmesinde önemli 
bir faktör olmuştur. 

Bahaeddin kurduğu tarikatın mensup
larınca özellikle Türkiye'de Şah-ı Nakşi 

bend unvanıyla tanınır. Nakşibend unva
nının taşıdığı mana ve bu unvanın ona 
ne zaman ve nasıl verildiği konusunda 
ilk Nakşibendi kaynaklarında bilgi yok
tur. Sonraları bu unvanın devamlı yapı
lan haff zikrin ka Ipte bı raktığı " nakş" a 
(iz) bir işaret olduğu söylenmiş ve bu 
yorum genel kabul görmüştür (el-Hani, 
S. 9) 

Bahaeddin Nakşibend'in tasawuff gö
rüşlerini ihtiva eden herhangi bir eseri 
bugüne ulaşmadığı için bu konuda an
cak kendisi hakkında telif edilen eser
lerde nakledilen menkıbelerden hareket-

le bazı sonuçlara ulaşmak mümkün ol
maktadır. 

Sema ve halveti manevi gelişme yol
ları olarak kabul etmemesi. onun tasav
vuf terbiyesinde hati zikre verdiği önem
le yakından ilgilidir (Gimi, s. 386) Bir ta
rikat silsilesine bağlanmanın kendi ba
şına bir şey ifade etmeyeceğini söyleyen 
Bahaeddin Nakşibend kerametierin de 
fazla bir değer taşımadığı kanaatinde
dir. Müridieri için belli bir giyim tarzın
dan kaçınması, tekkede oturmayı sevme
mesi, kısaca geleneksel sütiliğin birçok 
yönünü kabul etmemesi, IV. (X.) yüzyılda 
Nişabur'da doğan Melametiyye hareke
tini hatırlatmaktadır. Nitekim Muham
med Parsa 'ya göre Melametfler'i anla
mak, NakşibendTier'i anlamak için önem
li bir adımdır (Tevhide Giri!;, s. 597). Bu 
da Bahaeddin'in sadece silsilesinde adı 
geçen şeyhlerin değil aynı zamanda Me
Iametiler'in de varisi olarak kabul edil
mesini mümkün kılar. 

Döneminin sütileri yanında müderris
ler de kendisine saygı duymuş, o da dev
rinin alimlerine hürmet etmiştir. Nite
kim Mevlana Hamidüddin'e tasawuff gö
rüşlerini arzederek yaniışı varsa düzel
tilmesini istemişti. Çünkü Bahaeddin'e 
göre, "Bilmiyorsanız zikir ehline soru
n uz" (el-Enbiya 21 / 7) ayeti ilim adam
larına danışmayı emretmektedir (Cami, 
s. 426). 

Bahaeddin'e atfedilen birçok şiir ve 
r isalenin ona ait olması imkansız gibi
dir. Ancak eski Nakşibendi metinlerin
de geçmeyip okunmas ı da Nakşibendi 
adabının bir parçası olmamakla birlikte 
onun adını taşıyan el-Evrddü'l -Bahd 'i y
ye kendisi tarafından telif edilmiş ola
bilir. Bahaeddin'in sözleri başkalarının 

telif ettiği eserler yoluyla günümüze in
tikal etmiştir. Bunların başlıcaları Fah
reddin Ali Safi'nin Reşehdt'ı, Abdurrah
man -ı Cami'nin Nefehdt'ı, Selahaddin -i 
Buharinin Enisü't-talibin' i ve en önem
lisi Hace Muhammed Parsa'nın Risdle-i 
Kudsiyye'sidir. Parsa (ö 822/ 1419) Bu-

Bahaeddin Na ksiben d adına yazı l mış bir levha 
(Mustafa izzet'in ta'lik hattı , iü Ktp., ibnülemin, nr. ll) 

BAHAEDDiN NAKSiBEND 

hara'nın önemli alimlerinden biri olup 
Bahaeddin'in önde gelen halifelerinden
dir. Bahaeddin Nakşibend'in bir hac es
nasında onu başhalife olarak tayin et
tiği sanılmaktadır. Bazı rivayetlere gö
re Bahaeddin bu tayini ölüm yatağında 
iken de tekrarlamış, ancak damadı Ha
ce Alaeddin Artar başhalife olarak orta
ya çıkmıştır. Nakşibendi silsilesinin sür
dürülmesini sağlaması bakımından en 
önemli halifesi Mevlana Yakub Çerhi'dir 
(ö 8511 1448) Çerhf'nin yetiştirdiği U bey
dullah Ahrar (ö. 895 / 1490), Nakşibendi 
tarikatının Orta Asya'da en önemli tari
kat olmasını ve bütün İslam dünyasına 
yayılmasını sağlamıştır. 

Bahaeddin'in, mensup olduğu silsile
nin herhangi bir parçası olarak görül
meyip merkez halka sayılmasının sebe
bini tesbit etmek zordur. Nakşibendi sil
silesinin Bahaeddin'den önceki devirleri 
hakkında bilgi veren kaynaklara göre 
tarikat. Yüsuf el-Hemedanf zamanından 
Bahaeddin zamanına kadar. Hemedani 
ve ardından gelenlerin taşıdığı "hace" 
Iakabına işaret olarak "tarik-i hacegan" 
diye anılmakta iken Bahaeddin'den iti
baren "tarik-i Nakşibendi" adıyla tanın
mıştır (bk Bağdadi, s. 22) öte yandan 
Bahaeddin'in ölümünden bir asırdan faz
la bir zaman geçtikten sonra Abdurrah
man-ı Cami tarikatın usullerini anlatan 
risalesine Ser - rişte-i Tarik-i ljdcegdn 
(Kabil 1343 hş.) adını vermiştir. Nakşi

bendiyye tarikatının başlangıcı. tarika
tın prensiplerini "kelimat-ı kudsiyye" ola
rak bilinen Farsça sekiz terimle (bk. HA
CEGAN) özetleyen ve kendisinden hace
gan silsilesinin ilk halkası olarak bahse
dilen Abdülhalik-ı Gucdüvani'ye kadar 
götürülebilir. Nitekim Bahaeddin'in Guc
düvani'nin ruhaniyetine intisabı onun 
silsiledeki önemini ortaya koymaktadır. 

Bahaeddin'in. silsilenin daha önceki men
suplarınca zaman zaman uygulanan ha
fi zikir üzerindeki ısrarı onun adını taşı
yan tarikatın hüviyetini tayin edici bir 
rol oynamıştır . Daha sonra gelen İmam- ı 
RabbanT (ö 1034/ 1624) ve Halid-i Bağ
dadf (ö 1242/ 1827) gibi Nakşibendi mü
ceddidleri yeni ve müstakil tarikat ku
rucuları değil Nakşibendiyye tarikatının 

muhtelif kollarının kurucuları olarak gö
rülürler. Bahaeddin'in manevi gelişme
sinde Yeseviyye vasıtasıyla Türk tesirinin 
de göz ardı edilmemesi lazımdır. Nakşi

bendTiik Bahaeddin'in ölümünden üç ne
sil sonra Orta Asya Türk kavimleri ara
sında yayılmaya ve giderek evrensel bir 
çekicilik kazanmaya başlamıştır. 
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BAHAEDDiN NAKSiBEND 

Bahaeddin'e nisbet edilen bazı şiirler
le Silkü1-envô.r, Hediyyetü's-sô.likfn 
ve tuJıjetü 't- talibin (Hediyyetü'l- cari{fn, 
Il, I 73; Keş{ü'?·?unün, II. 2042), Haydtna
me, Delilü1- cdşıkin (Hüseyin Vassil.f, ll, 
8-18) gibi risaleler büyük bir ihtimalle 
ona ait değildir. 
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BAHAEDDİN VELED 

(ö. 628/1231) 

Mevlam'l. 
Celaleddin-i Rumi'nin babası, 

mutasavvıf. 
_j 

546'da ( 1151) Belh'te doğdu. Sahaed
din (Balıa-i Veled) lakabı ve Sultanü'l-ule
ma unvanı ile şöhret buldu. Kendi ifa
desine ve Sipehsalar ile Efiakl'ye göre 
"sulUinü'l-ulema" unvanı ona rüyada Hz. 
Peygamber tarafından verilmiştir. Anne
si Harizmşahlar hanedamndan birinin kı
zı olmalıdır. EfiakL Bahaeddin Veled'in 
annesinin bu sütaleden Sultan Alaeddin 
Muhammed Tekiş'in. "mellke-i cihan" di
ye nitelendirdiği kızlarından biri olduğu
nu söylüyorsa da bunu kronolojik ola
rak doğrulamak mümkün değildir. Çün
kü Bahaeddin Veled'in doğduğu tarihte 
bu hükümdar henüz evlenmemiş, bel
ki de daha doğmamıştı. Yine adı geçen 
müellifierin ve bunlardan faydalanan di
ğer kaynakların rivayetlerine göre Ba
haeddin Veled 'in soyu Hz. Ebu Bekir'e 
ulaşır. Mendlpbü"l- cdrifin'deki konu ile 
ilgili diğer kayıtlar incelendiğinde bu ak
rabalığın anne tarafından olduğu anla
şılmaktadır. 

Belh ·e yerleşmiş sOfimeşrep bir bil
ginler ailesine mensup olan Bahaeddin 
Veled, üç yaşında iken babası Hüseyin 
el-Hatibfyi kaybetti. Ailesine dair birçok 
keramet ve menkıbeyi ihtiva eden Me
nô.kıbü'l- 'ô.rifin ve Risdle-i Sipehsdlô.r 
ile bunlara dayanan diğer kaynaklarda 
öğrenim durumu hakkında bilgi verilme
diği gibi kiminle ve ne zaman evlendi
ğinden ve diğer hususlardan söz edil
memiştir. Bununla beraber kendi eseri 
Ma c arif'ten ve adı geçen kaynaklarda
ki bazı kayıtlardan onun küçük yaştan 
itibaren ciddi bir öğrenim gördüğü, dini 
ilimler, hikmet ve tasawuf alanında seç
kin bir şahsiyet olduğu anlaşılmakta

dır. Yine Ma cdrif'inden, 1199-121 O yıl
ları arasında birkaç çocuğa sahip bulun
duğu , bunların birine Hüseyin adını ver
diği annesinin VII. (XIII.) yüzyılın başla

rında hayatta olduğu, halk tarafından 
kendisine "Veled", annesine "Mami" (an
ne) denildiği, kötü huylu ve küfürbaz bir 
kadın olan annesinin ara sıra kendisini 
incittiği, çocukları ve annesi için çok zah
met çektiği. tasawufa çok küçük yaş
larda ilgi duyup zikir ve riyazetle meş
gul olduğu, zikirden usandığı bir sabah 
Harizm'e gidip orada imadüddin Tabib 
adındaki bilginden tıp ilmi okumayı gön-

!ünden geçirdiği, vaizliği meslek edindi
ği, hilaf* ilmi ve tefsir okuttuğu, ders
lerini Farsça olarak takrir ettiği. mali du
rumunun ev satın alacak ve kira ödeye
bilecek derecede iyi olduğu öğrenilmek
tedir. Dünyanın mülk ve makamlarından 
tamamen uzaklaşmaya çalıştığı anlaşılan 
Bahaeddin Veled'in Necmeddin-i Kübra'
nın müridi olduğu ve Ahmed el-Gazza
lfden intikal eden tarikat hırkasını giydi
ği de rivayet edilir. Sipehsalar, onun bey
tülmaiden aldığı maaşla geçimini temin 
ettiğini ve asla vakıf malına el sürmedi
ğini: Efiakl de Fatma Hatun adında bir 
kızı ile Alaeddin Muhammed ve Celaled
din Muhammed adında iki oğlu daha ol
duğunu, evli bulunan kızının Anadolu'ya 
hicretinden az önce genç yaşta öldüğü
nü söyler. 

Ma 'arif adlı eserinden 1203-121 O yıl
ları arasında Belh'te veya Vahş kasaba
sında oturduğu, yahut Belh'te ikamet 
edip bu kasabaya gidip geldiği ve her 
iki halde de Vahş emiri ile ilişki kurdu
ğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Mevlana'nın 

Ffhi md fih ad!ı eserindeki bir hikayede 
de Semerkant'ın Sultan Alaeddin Mu
hammed Tekiş tarafından zaptı sırasın
da Bahaeddin Veled 'in orada bulundu
ğundan bahsedilmektedir. Ma cdrif (1, 82) 
ile Mend~ıbü'l- cdrifin'de (!. ll, 12) Ba
haeddin V el ed 'in akli ilimiere ve özellik
le felsefeye karşı olduğu, ilmi mevkiini 
ve manevi hakimiyetini kıskanarak ken
disine dil uzatan bilgin ve fılozofiarı . özel
likle bid'atçı saydığı ünlü kelamcı Fah
reddin er-Razi'yi, Harizmşah Alaeddin 
Muhammed Tekiş'i, Belh ve Vahş kadıla
rını ve diğer zahir ulemasını sık sık min
ber ve kürsüden açıkça ve şiddetle eleş
tirdiğ i görülmektedir. 

Efiakl ve ondan faydalanan diğer tez
kire müellifierinin kaydettiklerine göre 
Bahaeddin Veled, Fahreddin er-Razfnin 
kışkırtmalarına kapılan ve bu yüzden Ba
haeddin'in kendisine karşı ayaklanacağı
na inanan Harizmşah Alaetidin Muham
med Tekiş ile arası açılınca, Alaeddin hü
kümdar olduğu sürece Belh' e dönme
yeceğine yemin ederek ailesi, yakınları 
ve bazı müridleriyle birlikte Belh'ten ay
rılmıştır. Efiakl'nin bu konuda verdiği 
bilgiler oldukça çelişkilidir. Bir yerde Ba
haeddin Veled'in Belh'ten ayrılmasına yol 
açan olayın 1208' de meydana geldiğini 
söylerken başka bir yerde 604'te ( 1207) 
doğduğunu söylediği Mevlana'nın Belh'
ten ayrıldıklarında beş yaşında olduğu
nu kaydeder. Bir başka yerde ise Mevla
na'nın altı yaşında iken Belh'te olduğu-


