
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-



nu söyler. öte yandan Moğollar'ın Belh'e 
saldırıp halkın büyük bir kısmını kılıç

tan geçirdikleri haberi halifeye ulaştığın
da Bahaeddin Veled'in Bağdat'ta bulun
duğunu belirtir. Eğer Mevlana'nın 1207'
de doğduğu ve babasıyla Anadolu'ya hic
ret ettikleri sırada beş altı yaşında ol
duğu kabul edilirse -ki bu doğru değil
dir- Anadolu'ya 1212 veya 1213 yılların
da gelmiş olmaları gerekir. Bu ise hem 
606'da (1209) öldüğü bilinen Fahred
din er-Razl'nin ölümü, hem de 1220'de 
Belh'in Moğollar tarafından zaptı olayı 
ile çelişki teşkil eder. Öyle anlaşılıyor ki 
Eflakf. Mevlana soyunun kerametierini 
ispat etmek ve Moğol istilasının Saha
eddin Veled'in gönlünün ineinmesi yü
zünden meydana geldiğini dile getirmek, 
ayrıca her zaman batın u lemasına karşı 

çıkan zahir ulemasının bir şey bilmedik
lerini belirtmek için bu ve benzeri riva
yetleri kronoloji sıralamasına dikkat et
meden bir araya toplamış, diğer tezki
recHer de bu rivayetleri tekrar etmişler
dir. Bahaeddin Veled, Bel h 'ten, Fa h red
din er-Razi'nin kışkırtmasına kapılan Ala
eddin Muhammed Tekiş'e kızarak veya 
adı geçen alim ve taraftarlarından inei
nerek ayrılmış olsa bile sanıldığı gibi 
Anadolu'ya değil henüz Harizmşah ' ın eli
ne geçmemiş olan Sultan Osman'ın ha-

Bahaeddin Veled'i vaaz verirken tasvir eden bir minyatür 
(M uhammed T.ti.h ir b. Şeyh Nılrulla h en-Necibi es· Sühreverdi, Ci!

miu·s·siyer, TSMK, Hazın e, nr. 1230, vr. 112 8
) 

kirniyeti altındaki Semerkant'a 1212'den 
önce gitmiş olmalıdır. İbnü'I-Esfr'e gö
re 1210, Cüveynl'ye göre 1212'da Se
merkant Harizmşah tarafından kuşatıl
dığı sırada Bahaeddin Veled oğlu Mev
lana ile bu şehirde bulunmaktaydı. Se
merkant Sultan Alaeddin'in eline geçin
ce çaresiz kalarak muhtemelen Belh'e 
dönmüş ve orada yedi sekiz yıl kalıp mü
ridlerinin terbiyesiyle meşgul olmuş, da
ha sonra Moğol saldırısından çekinerek 
616 ( 1219) yılının sonlarına doğru Belh'
ten ayrılmıştır. Devletşah ve Cami, Ba
haeddin Veled'in kafilesiyle Belh'ten ay
rılıp hacca gitmek üzere takip ettiği gü
zergah üzerinde bulunan Nfşabur'a ge
lince Şeyh Ferfdüddin Attar tarafından 
karşılandığı, Attar'ın Esrarname adlı ese
rini Mevlana'ya hediye edip babasına, 

"Çabuk ol, senin bu oğlun dünyanın yan
ma kabiliyeti olan kişileri ni ateşe vere
cektir" dediğini rivayet ederler. Attar' ın 

Bahaeddin Veled'i karşılaması ve eserini 
beş altı (gerçekte on üç) yaşındaki Mev
lana'ya hediye edip geleceğinden haber 
vermesi tarihi yönden mümkün ise de 
Veledname ve Menakıbü'l - cariİi'n gi
bi ilk kaynaklarda yer almayan bu hika
ye Bahaeddin Veled 'i yüceltmek, Attar '
ın kerametini ispat etmek ve dikkatle
ri Mevlana 'ya çevirmek için düzenlen
miş olmalıdır. Bahaeddin Veled Bağdat'a 
vardığında başlarında meşhur şeyh Ebü 
Hafs ömer es-Sühreverdf'nin bulundu
ğu büyük bir kalabalık tarafından kar
şılandığı, halifenin gönderdiği hediyele
ri reddettiği , bir cuma günü vaazında 
bulunan halifeyi şiddetle tenkit ettiği, 

Moğollar'ın Bağdat'a saidıracağı ve ha
lifeye Abbasf hilafetinin son bulacağını 

söylediği, orada kaldığı birkaç günü Müs
tansıriyye Medresesi ·nde geçirdiği Efia
kl ve diğer kaynaklar tarafından bildi
r ilmekte ise de bu olaylardan bir kısmı

nın gerçek olması şüphel i ve hatta im
kansızdır. Çünkü 1228-1234 yılları ara
sında yapılmış bulunan Müstansıriyye'de 
kalmış olmaları mümkün olmadığı gi
bi Bağdat'ta duyulduğu bilinen Moğol 
istilasını haber vermenin de bir keramet 
sayılamayacağı açıktır. 

Bağdat'ta fazla kalmayıp Küfe yoluy
la Mekke'ye giden Bahaeddin Veled hac 
dönüşü Şam yoluyla Anadolu'ya geldi. 
Ancak önce hangi şehre gittiği , nerede 
ve ne kadar kaldığı belli değildir. İbtida 
name 'sinde ( Veledname) olayları kısa 

kısa veren Sultan Veled yer ismi olarak 
sadece Rum ve Konya'dan bahseder ve 
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dedesinin Konya'da iki yıl kaldıktan son
ra orada öldüğünü söyler. Sipehsalar ise 
Bahaeddin Veled'in Suriye'den Erzincan'a 
gittiğini . oradan Erzincan Akşehiri ·ne 
geçtiğini , burada Mengücükoğulları 'n

dan Fahreddin Behram Şah'ın hanımı İs
met Hatun'un yaptırdığı hankahta bir 
yıl kadar oturduktan sonra Konya'ya geç
tiğini. Mevlana'nın bu sırada on dört ya
şında olduğunu yazar. Eflakf ise onun 
Şam yoluyla önce Malatya'ya geldiğini , 

oradan Erzincan'a geçtiğini , Erzincan'da 
fazla kalmadan Akşehir'e gittiğini , bu
rada İsmet Hatun'un yaptırdığı medre
sede dört yıl ka ldığ ını , daha sonra yak
laşık yedi yıl oturdukları Larende'ye (Ka
raman) yerleştiğini , burada on yedi veya 
on sekiz yaşında olan oğlu Mevlana 'yı 
Şerefeddin Lala-yı Semerkandf'nin kızı 

Gevher Hatun ile 1224 veya 1225'te ev
lendirdiğini , Sultan Veled ile kardeşi Ala
eddin ' in burada doğduklarını. Selçuklu 
Hükümdan Sultan Alaeddin Keykubad ' ı q 

daveti üzerine Konya'ya gittiğini kayde
der. Eflakf ile Sipehsalar ' ın rivayetleri 
birleştirilip Sultan Veled'inki ile muka
yese edilirse Bahaeddin Veled'in 1220'de 
Bağdat'tan Mekke'ye gittiği, dönüşte 

Şam yoluyla Anadolu'ya geldiğ i , Malat
ya· dan geçerek Erzincan' a. oradan da 
Erzincan Akşehiri'ne ulaştığı, daha son
ra Larende'ye gidip orada yedi yıla ya
kın bir süre ikamet ettiği ve son iki se
nesini Konya' nın merkezinde geçirdiği 
sonucuna varmak mümkündür. Sahaed
din Veled'in şöhreti kısa sürede bütün 
Konya'ya yayıldı. İrşad faaliyetine ilgi gi
derek arttı. Kaynaklarda belirtildiğine 

göre emirler, vezirler. hatta Sultan Ala
eddin Keykubad bile kendisine mürid 
oldular. Sabahtan öğleye kadar talebe
lerine ders veriyor. öğ leden sonra mü
ridleriyle meşg';'l oluyor, cuma ve pazar
tesi günleri halka vaaz veriyor. bu ara
da Ma c arif'ini t amamlamaya çalışıyor
du. Tarikat silsileslnin Necmeddfn-i Küb
ra 'ya ulaştığı rivayet edilmekle birlikte 
bir Kübrevf şeyhi olarak faaliyet göster
memiştir. Eflakf onun lafza- i celal ile ya
ni "Allah Allah" diye zikretmeyi tercih 
ettiğini kaydeder. 

Efiakl'nin Sultan Veled'den naklen söy
lediğine göre kuwetli, iri yarı, cüsseli bir 
zat olan Bahaeddin Veled 18 Rebfülahir 
628 (23 Şubat 1231) Cuma günü vefat 
etti. 

Bahaeddin Veled sık sık şeriatın zahi
rini korumanın. sünnetiere riayet etme
nin gerekli olduğunu söyler, şeriata ay-
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kın davrananlardan nefret eder, ehil olan 
herkesin iyiliği emretmesini ve kötülü
ğü yasaklamasını isterdi. Ma c arif adlı 
eserinden onun son derece zengin bir 
ruh dünyasına sahip bulunduğu anlaşıl
maktadır. Ona göre iyilik ve kötülük iza
fldir: mutlak iyi ve mutlak kötü diye bir 
şey yoktur. Küfür Allah'a nisbetle hik
met, bize nisbette afettir, yani her ikisi 
Allah'a nisbette aynı, bize nisbetle fark
lıdır. Yaptığımız her şey ve bizden mey
dana gelen her fiil, Allah'ın fiili ve O'nun 
yaptığı şeydir. Bizler Hakk'ın yüklerini 
taşıyan develer gibiyiz: kalkma zamanın
da yükümüzü sırtımızdan alırsa kalkar, 
çökme anında bizi uyutursa uyuruz. AI
lah binlerce sanat ve fen yaratmış, bun
lardan biri olan merhameti anneye o ver
miştir. O kimseye muhtaç olmadığı bir 
şeyi vermemiştir. Yerde ve gökte cazibe
si bulunmayan bir şey yoktur: her şey 
kendi cinsini mıknatıslar ve ona meyle
der. Sen birine meylediyorsan mutlaka o 
da sana meylediyordur: dostluk ve sev
gi tek taraflı değildir. Asıl olan mana ve 
maksatlardır. görünüşler ve kalıplar de
ğil. insanlar kadehe değil içindeki şara
ba, köşke değil onun niçin ve kim için 
yapıldığına baksa kainatta ikiliğin bu
lunmadığını kavrar, ruhta ve manada bir
liğin hakim olduğunu görürler. Allah· a 
bağlanan ve O'nunla ilgi kuran ruhlar 
arasında hiçbir perde ve hiçbir ihtilaf 
kalmadığı gibi hiçbir cehennem ve hiçbir 
zahmet de kalmaz: güneş ışınının gü
neşte aynı olduğu gibi onlar da O'nunla 
tek şey olurlar. 

Bahaeddin Veled'in Ma ctlrlr adlı ese
ri · Bedfüzzaman Fürüzanfer tarafından 
neşredilmiştir (l-ll, Tahran 1333-1338 hş; 
1352 hş.) . 
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BAHAEDDİN ZEKERİYYA 

( ~__,5j <.):!..til -~ ) 

Ebu Muhammed (Ebü'I-Berekat) Zekeriyya 
b. Vedhidd!n b. Kemalidd!n ei-Mültan! 

(ö. 661/1262 [?]) 

L 

Sühreverdiyye tarikatının 
Hindistan ve Pakistan'a 
yayılmasını sağlayan sUfi. 

_j 

Pencap'ta Mültan şehrine yakın Kot 
Karur köyünde doğdu. Atalarının Emevi 
kumandanlarından Muhammed b. Ka
sım'ın ordularıyla birlikte Hicaz'dan Sind'e 
geldikleri rivayet edilir: nitekim Dara Şü
küh onu el-Kureşi, ei-Esedi nisbeteriyle 
zikreder. Doğum tarihini kaynaklar 565 
(1169-70), 566 (1170-71) ve 578 (1182-
83) olarak kaydederler. Bahaeddin on iki 
yaşındayken babasını kaybetti. On beş 
yıl ilimle uğraştıktan sonra bilgisini ge
liştirmek için Horasan ve Buhara'ya git
ti. Daha sonra Hicaz'a gidip beş sene sü
ren bir tahsil döneminden sonra Medi
ne'de Şeyh Kemaleddin Muhammed el
Yemenfden icazet aldı. Mültan'a döner
ken Bağdat'ta CAvarifü'l-ma c arif mü
ellifi Şeyh Şehabeddin ömer es-Sühre
verdfnin hankahında on yedi günde sü
luk•ünü tamamladı. Sühreverdi'nin Hz. 
Peygamber'in manevi bir işaretiyle ona 
icazet verdiği rivayet edilir. Sührever
di, Bahaeddin'e gösterdiği iltifata güce
neo müridierini zor yakılan yeşil bir da
la, Bahaeddin'i ise hemen tutuşan bir 
parça kuru oduna benzetir. Bahaeddin 
Hindistan'a gitmek için şeyhin halifele
rinden Celaleddin- i Tebrizi ile Bağdat'tan 
ayrıldı, fakat Nişabur'a geldikten sonra 
farklı bir meşrebe sahip olan Tebrizfden 
ayrılmak mecburiyetinde kaldı. 

Mültan ulema ve meşayihinin Şehrin 

bilginlerle dolu olduğunu ve kendisine 
burada yer kalmadığını ima etmek için 
bir kase süt gönderdikleri, Bahaeddin'in 
de sütün üstüne bir gül koyup kaseyi 
iade ettiği rivayet edilmektedir. Başlı

ca muhalifi, süfllere düşmanlığıyla tanı
nan Mevlana Kutbüddin ile aralarında 
namazla ilgili bir meselede münakaşa 
çıktığında Bahaeddin kendi görüşünü 

savunmak için hiçbir fıkhi delil göster
meksizin "nür- ı batın"a dayandığını id
dia edince, Mevlana Kutbüddin şeriata 
aykırı olan nurun aydınlık değil karanlık 
olduğunu söylemiştir. Bu muhalefetiere 
rağmen Bahaeddin özellikle tüccarlar 
arasında epey mürid toplayıp zengin bir 
hankah kurabildL Hankahının arnbarı 

her zaman buğdayla doluydu. Sık sık, 

"Ey resuller, temiz ve helal olan şeyler
den yiyiniz, güzel amel ve hareketlerde 
bulunun uz" (el-Mü'minQn 23 / 51) mea
lindeki ayeti okur, aşırı zühd ve riyazete 
pek önem vermezdi. 

Del hi Sultanı Şemseddin İltutmış ·ın 
Sind ve Mültan'ı kendi topraklarına il
hak etme teşebbüslerini destekleyen 
Bahaeddin'in İltutmış'a yazdığı bir mek
tup Nasırüddin Kubaça'nın eline geçme
sine rağmen Nasırüddin onu cezalandır
maya cesaret edemedi. İltutmış Mültan'ı 
zaptedince ( 1228) Bahaeddin'in mevkii 
daha da kuwetlendi ve ülkenin şeyhülis
Iamlık makamına getirildi. Siyasi nüfu
zu Moğollar arasında bile hissedilirdi. 
Nitekim 1247'de Moğollar'ın Mültan'ı 

kuşattıkları sırada Moğol on~usunda bu
lunan Melik Şemseddin vasıtasıyla yap
tığı müdahale sonunda kuşatmanın kal
dırılmasını sağlamıştı. 

Yaşadığı devirde pek yaygın olan Çiş
tiyye tarikatının usulleri onun takip et
tiği yoldan bir hayli farklıydı. Mesela o 
yalnız zikir ve namaza önem verir ve se
ma•a şüphe ile bakarken Çiştı1er semaa 
düşkündürler. Fakr*a da büyük önem 
veren Çiştı1er'den Şeyh Hamidüddln-i Na
gavri, Bahaeddin'i servet sahibi olmasın
dan dolayı tenkit etmişti. Bunlara rağ
men Bahaeddin'in, döneminde büyük Çiş

ti mürşidlerinden Hace Kutbüddin Bahti
yar Ka'ki ve Baba Feridüddln Şekergene 
ile dostça ilişkileri vardı. Bütün bu pir
lerio Kuzey Hindistan'ı kendi aralarında 
manevi nüfuz bölgelerine böldükleri söy
lenebilir. 

661 (1262) veya 666 (1267) yılı Safer 
ayının yedisinde vefat eden Bahaeddin 
Zekeriyya'ya Sühreverdiyye'nin bir kolu 
olan Bahaiyye adlı bir tarikat nisbet edil
miştir. Mültan'ın eski kalesinde bulunan 
kabri önemli bir ziyaretgah olmaya de
vam etmektedir. 

Onun asıl halifesi yedi oğlundan biri 
olan Sadreddin, Sühreverdiyye tarikatı
nın Hindistan'da daha geniş çapta ya-

Bahaeddin 
Zekeriwa'nın 

türbesi
Mültan 1 
Pa kistan 


