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1945 yıl la rın da öl dü ğü de söy le nir (Mv.AU, 
III, 95). So yu Cid de ve Mek ke’de ha len de-

vam et mek te dir.

Eser le ri. 1. TârîÅu’l-Kâ£be ti’l-mu£a¾-

¾a ma (Cid de 1354/1935, 1402/1982; Ka hi-
re 1420/2000). Bu eser de yer alan bil gi le rin 

önem li bir kıs mı mü el li fin göz lem le ri ne 

da ya nır. Özel lik le Kâbe’nin için de bu lu nan 

ki tâ be le rin ka yıt al tı na alın ma sı ese rin 

de ğe ri ni da ha da art tır mak ta dır. 2. Tâ-

rî Åu imâre ti’l-Mes ci di’l-¥arâm (Cid de 
1354/1935, 1400/1980; Mı sır 1384/1964; 
Ka hi re 2001). Eser de Mes cid-i Harâm’ın 

ge çir di ği de ği şik lik ler ve ya pı lan ilâve ler-

le Os man lı dö ne min de ki du ru mu ay rın tı lı 

bi çim de ele alın mış tır. Mü el lif, Mes cid-i 

Harâm’ın bu gün önem li bir kıs mı mev cut 

ol ma yan bö lüm le ri ve gö rev li le ri ni şahsî 

mü şa he de le rin den de fay da la na rak an-

lat mak ta dır. 3. ¥ayâtü Sey yi di’l-£Arab 

ve târîÅu’n-ne¼da ti’l-İslâmiy ye ma£a’l-

£ilm ve’l-me de niy ye (Ka hi re 1349/1930; 
Mek ke 1352-1353/1933-1934). Dö ne min-

de ki si yasî ge liş me ler le fi kir ha re ket le rin-

den cid di bi çim de et ki le nen Bâ Selâme 

bu ese rin de, Ba tı dün ya sın da gö rü len ilmî 

ge liş me le rin alt ya pı sı nın İslâm dün ya sın-

da mev cut ol du ğu nu ve bu nun ha re ke te 

ge çi ril me si ge rek ti ği ni or ta ya koy ma ya 

ça lış mış tır. Ay rı ca İslâmi yet’in mo dern 

ih ti yaç la rı ve de ği şim le ri kar şı la ya cak si ya-

sal-sos yal içe ri ğe sa hip ol du ğu fik ri ni Hz. 

Pey gam ber’in ha ya tı ve İslâm ta ri hin den 

ör nek ler le gös ter me ye gay ret et miş tir. 

4. ƒilâfe tü Ebî Bek ri’s-Øıddîš. Mü el li-

fin Hu lefâ-yi Râşidîn’i ay rı ay rı ele al dı ğı 

ça lış ma sın dan sa de ce bu kı sım ya yım lan-

mış tır (Cid de 1403/1983). 5. Yev miyyâtü 

¥üse yin b. £Ab dillâh Bâ Selâme. Bâ 

Selâme’nin 6 Ey lül 1925-7 Ha zi ran 1926 

ta rih le ri ara sın da ka le me al dı ğı, Su udi 

Ara bis tan’ın ku ru luş sü re ci hak kın da 

önem li bil gi ler içe ren gün lük le ri Ab dul lah 

b. Hü se yin Bâ Selâme ta ra fın dan not lar la 

bir lik te neş re dil miş tir (Ri yad 1430/2009).

Bâ Selâme, İmam Şâfiî’nin el-Müs-

ned’ini şer het me ye baş la mış sa da ese ri 

ta mam la ya ma mış tır. Onun bir kıs mı ya-

yım lan mış olan di ğer risâle ve ki tapları 

da şun lar dır: el-Cev he rü’l-limâ£ fî ¼ük-

mi’l-İmâm eş-Şâfi£î (Mı sır 1326), el-İs-

lâm fî na¾ari a£lâmi’l-³arb (Cidde 1403/ 
1983), ÆaŠâyâ ¹ıb biy ye min man¾û ri 

İslâmî: er-Rüßye tü’l-fıšhiyye li-ba£zi‘l-

šaŠâyâ e¹-¹ıb biy ye (Cid de 2005), Kitâb 

Ye te²am me nü ma veša£a beyne’l-

eßim me ti’l-er ba£a mi ne’l-Åilâfi fi’l-ev-

šåti’l-letî tek ra hü fîhe’½-½alât, Ki tâb 

fi’n-nâsiÅ ve’l-mensûÅ mi ne’l-Æurßân, 

Kitâb fî vücûbi’½-½alâti £ale’n-Ne bî ½al-

– —BÂ SELÂME
א )  )

Bâ Selâme Hüseyn b. Abdillâh
b. Muhammed b. Sâlim b. Ömer b. Ývaz

el-Kindî el-Hadramî el-Mekkî
(ö. 1937)

Mekkeli âlim.˜ ™

1 Sa fer 1299’da (23 Ara lık 1881) Mekke’-

de doğ du. İlk bil gi le ri as len Had ra mut lu 

olan ai le si için de al dı. Mek ke’de Kur’ân-ı 

Kerîm, te mel dinî bil gi ler, hüsn-i hat ve 

ma te ma tik ders le ri gör dü. Da ha son ra 

iki yıl Tâif Rüş di ye si’ne de vam et tiy se de 

ailevî se bep ler den do la yı öğ re ni mi ni ya rım 

bı rak mak zo run da kal dı. Ba ba sı nın ve fat 

et ti ği 1897’den 1925 yı lı na ka dar Tâif’te 

ti ca ret le uğ raş tı. Bu es na da Mes cidü’l-Hâ-

dî’ nin ima mı Yûsuf el-Yemânî’den fıkı h ve 

tef sir usu lü oku du. Bâ Selâme’nin ha ya tın-

da XX. yüz yı lın ilk yıl la rı nı Tâif’te sür gün de 

ge çi ren Ubey dul lah Efen di’nin özel bir ye ri 

var dır. Ubey dul lah Efen di, Bâ Selâme’ye 

bir yan dan coğ raf ya, ta rih, siya set bi li mi 

ve sos yo lo ji ders le ri ve rir ken di ğer yan dan 

dö ne min si yasî ge liş me lerinden ha ber dar 

ol ma sı nı ve ken di si nin men sup bu lun du ğu 

İt ti hat çı fi kir le ri be nim se me si ni sağ la dı. 

Bu ara da Mu ham med Şu ayb el-Mağ ribî’-

nin ha dis, ha dis usu lü, tef sir ve fı kıh usu lü; 

Mu ham med Hâşim et-Takrûnî’nin ha dis 

ve terâcim; Ab dül ce lil Efen di’nin Arap di li 

ve ede bi ya tı; Mek ke’nin Şâfiî müf tü sü Hü-

se yin b. Mu ham med el-Ha beşî’nin tef sir, 

ha dis, fı kıh ve belâgat ders le ri ne de vam 

edip icâzet al dı. Ay rı ca Mes cid-i Ha râm’da 

ku ru lan ilim hal ka la rı na ka tıl dı. Mek ke’ye 

hac için ge len ilim ve fi kir adam la rıy la gö-

rüş tü. Hi caz dı şı na çe şit li se ya hat ler yap tı. 

Git ti ği Mı sır ve Su ri ye’de âlim ler le bil gi alış-

ve ri şin de bu lun du. Bu se ya hat le ri es na sın-

da ga ze te ve der gi sa hip le riy le ta nış tı, si-

ya set baş ta ol mak üze re çe şit li ko nu lar da 

ma ka le ler yaz dı. İlk va zi fe si Mek ke’de ki el-

Med re se tü’l-Hay riy ye’de ta rih ve coğ raf-

ya ho ca lı ğı dır (1910). Mes cid-i Harâm’da 

ve evin de ki ders hal ka la rın da ders okut-

ma yı öm rü nün so nu na ka dar sür dür dü. 

Şerîf Hü se yin’in Os man lı Dev le ti’ne kar şı 

fa aliyet le rin de ya nın da yer al dı ve teş kil 

edi len mec li sin kâtiplik gö re vi ni üst len di 

(1917). Ab dü lazîz b. Suûd’un Mek ke’yi ele 

ge çi rip Hi caz Hâşimî Kral lı ğı’na son ver me-

siy le (16 Ekim 1924) oluş tu ru lan ku ru cu 

mec lis te gö rev al dı ve Mec lis-i Şûrâ üye li-

ği ne ge ti ril di. Baş ta Ha re meyn-i şerîfeyn 

Ev kaf Nezâre ti ol mak üze re Su udi Ara bis-

tan hü kü me ti ta ra fın dan ku ru lan çe şit li 

he yet ve ko mis yon lar da yer al dı. Ağus tos 

1937’de Mek ke’de ve fat et ti. 1940 ve ya 

al-nahr Er gän zun gen zum Auf satz”, MO, 
XXVI-XXVII [1932-33], s. 227-228), L. O. 

Schu man da ese rin Lei den nüs ha sı nı (Or., 
nr. 2598) esas alıp 906-927 (1500-1521) 

yıl la rı nı içe ren bö lü mü nü İn gi lizce’ye çe-

vir miş ve not lar ek le ye rek met nin tıp kı-

ba sı mıy la bir lik te ya yım la mış tır (bk. bibl.). 
Æılâde tü’n-na¼r, Ab dül ganî Ali el-Eh cerî, 

Ab dur rah man Mu ham med Cîlân Sag¢r ve 

Mu ham med Yes lem Ab dünnûr ta ra fın dan 

üç cilt (San‘a 1425/2004), Bû Cum‘a Mük rî 

ve Hâlid Zevârî ta ra fın dan al tı cilt (Cid de 
1429/2008) ha lin de neş re dil miş tir. 3. en-

Nis be ile’l-mevâ²i£ ve’l-büldân (Müş te-
bi hü’n-nis be). Coğ rafî nis be le riy le ta nı nan 

ba zı ki şi le rin bi yog ra fi le ri ni ve ya şa dık la-

rı yer le re da ir bil gi ler ih ti va et mek te dir 

(Ebûzabî 1425/2004). Eser, Mu ham med b. 

Ah med el-Ha cerî el-Yemânî’nin Mecmû£u 

büldâni’l-Ye men ve šabâßilihâ ad lı kita-

bı baş ta ol mak üze re Ye men coğ raf ya sı 

ve ka bi le le ri ne da ir eser le rin te mel kay-

nak la rın dan dır. Mü el li fin el-Mün teÅab 

min Kitâbi’n-Nis be ile’l-mevâ²i£ ve’l-

büldân adıy la yap tı ğı seç me ler Kahire’de-

ki Ma‘he dü’l-Mahtûtati’l-Arabiy ye’de ka-

yıt lı dır (nr. 2332). 4. Es mâßü ri câli Øa¼î¼i 

Müs lim (a.g.e., s. 206). 5. Şer¼u’t-Tenbîh 

li-Ebî İs¼âš eş-Şî râ zî. Şâfiî âlim le rin den 

Şî râ zî’nin et-Ten bîh fî fürû£i’l-fıšhi’ş-

Şâ fi£î ad lı ese ri nin şer hi dir (He diy ye tü’l-
£ârifîn, I, 433). 6. Şer ¼u Øa ¼î ¼i Müs lim. 

İmam Ne vevî’nin el-Min hâc fî şer¼i Øa-

¼î ¼i Müs lim b. ¥ac câc ad lı şer hin den 

fay da la nı la rak ha zır lan mış tır (Ab dülkådir 
el-Ay derûsî, s. 206).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ab dul lah Tay yib Bâ Mah re me, Æılâde tü’n-na¼r 
fî ve feyâti a£yâni’d-dehr (nşr. Ab dül ganî Ali el-
Eh cerî), San‘a 1425/2004, I, neş re de nin gi ri şi, 
s. 17-52; a.e.: Po li ti cal His tory of the Ye men at 
the Be gin ning of the 16 th Cen tury Ac cor ding to 
Con tem po rary Ara bic So ur ces (nşr. ve trc. L. O. 
Schu man), Ams ter dam 1961; Ab dülkådir el-Ay-

derûsî, en-Nûrü’s-sâfir, s. 204-206; İb nü’l-İmâd, 
Şe×erât, VI II, 268; Broc kel mann, GAL Suppl., II, 
239-240; He diy ye tü’l-£ârifîn, I, 433; Kehhâle, 
Mu£ce mü’l-müßel lifîn, V, 45-46; Ab dul lah Mu-

ham med el-Ha beşî, Merâci£u târîÅi’l-Ye men, 
Dı maşk 1972, s. 72-73, 255-256, 318; a.mlf., 
Fih ris tü’l-maÅ¹û¹âti’l-Ye me niy ye fî ¥aŠra mevt, 
Aden 1974, s. 45, 90; a.mlf., Me½âdi rü’l-fik ri’l-
İs lâ mî fi’l-Ye men, Bey rut 1408/1988, s. 478; 
Ey men Fuâd Sey yid, Me½âdi ru târîÅi’l-Ye men 
fi’l-£a½ri’l-İslâmî, Ka hi re 1974, s. 205-208; Zi-

riklî, el-A£lâm (Fet hul lah), IV, 94; İsmâil b. Ali el-

Ek va‘, el-Medâri sü’l-İslâmiy ye fi’l-Ye men, Bey rut 
1406/1986, s. 539; el-Æåmûsü’l-İslâmî, I, 264; 
Ka sım Kır bı yık, “Bâ Mah re me”, DİA, IV, 358; M. 

Ab dul lah b. Hâvî Bâ Vezîr, “Bâ MaÅre me, Ebû 
Mu ¼am med £Ab dullåh e¹-ªay yib b. £Ab dillâh b. 
A¼ med”, Mv.AU, III, 156-158.
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BABA FEREC

Ka dı İmam İbn Asrûn ed-Dı maşk¢’den, 

hal vet ve uz let il mi ni Ammâr’dan, hır ka yı 

İsmâil Kasrî’den ve na za rı Ba ba Fe rec’den 

al dım” şek lin de ki sö zü nü nak let miş tir. 

Hâ fız Hü se yin Ker belâî, Ba ba Fe rec’in 

Nec meddîn-i Kübrâ’nın sa de ce “pîr-i na-

zar”ı ol ma dı ğı nı, ay nı za man da ter bi ye 

ve hır ka pîri de ol du ğu nu söy le mek te dir. 

Çün kü Nec meddîn-i Kübrâ, Ba ba Fe rec’in 

tav si ye siy le hal ve te gir miş ve yi ne onun 

elin den hır ka giy miş tir. Rav²âtü’l-cinân 

mü el li fi nin, Ba ba Fe rec’in Şeyh Ah med 

Ma raş tî ve Şeyh Mu ham med Sâlim va-

sı ta sıy la Cü neyd-i Bağdâdî’ye ula şan bir 

sil si le si nin bu lun du ğu nu söy le me si (I, 377) 
ta rih açı sın dan müm kün gö rün me mek-

te dir. Çün kü 297’de (909) ve fat eden Cü-

neyd-i Bağdâdî ile Ba ba Fe rec ara sın da 

250 yıl dan faz la bir za man di li mi var dır. 

İlk Azer bay can ata be gi İl de niz dö ne minde 

ve fat eden Ba ba Fe rec’in mer ka dı ve tür-

be si Teb riz’de ki Gecîl Kab ris ta nı’nda dır 

(Müs tevfî, s. 667). Ker belâî bu ra nın 755 

(1354) yı lın da ye ni den in şa edil di ği ni ve 

gü neş ten da ha par lak bir gö rü nü mü ol-

du ğu nu, Ba ba Fe rec bir cu mar te si gü nü 

ve fat et ti ği için ara dan asır lar geç me si ne 

rağ men pek çok in sa nın özel lik le bu gün de 

şey hin tür be si ni zi ya re te gel di ği ni, me za-

rı ba şın da dua ve ni yaz da bu lun du ğu nu, 

onun ta sar ru fu nun öl dük ten son ra da de-

vam et ti ği ne inan dı ğı nı an la tır. 

Şe büs terî’nin Sa£âdetnâme’sin de ki 

iki pa saj (s. 198-199, 224), Ba ba Fe rec’in 

dü şün ce le riy le il gi li bir fi kir ver mektedir. 

Bun lar dan bi ri kö tü lük kav ra mı nın kişide n 

ki şiye de ğiş ti ği, di ğe ri ise âle min kadîm ve-

ya muh des ol du ğuy la alâka lı dır. Baba Fe-

rec bir gün, “Biz zat kö tü di ye bir şey yok-

tur, se nin kö tü ola rak gör dü ğün aslınd a 

kö tü de ğil dir” de yin ce adamın biri in san 

öl dür müş bir kâfi ri ör nek gösterip , “Bun-

da ne ha yır var ki?” di ye so rar. Şeyh de 

onu öldü ren ki şi nin ga zi, onun tarafın dan 

öl dürü le nin de şe hid ola ca ğı nı söy le ye rek 

böy le bir ki şi de bi le iki hay rın gizli bu lundu-

ğu nu be lir tir. Di ğer bir yer de ken di si ne, 

“Âlem muh des mi yok sa kadîm mi?” di ye 

so ran Hâ ce İmam’a Ba ba Fe rec an cak ya-

kîn bil gi siy le an la şı la bi le cek bir ce vap ve rir: 

“Fe rec göz le ri ni aç tı ğından be ri onun na-

za rı ci ha na değ me miş tir. Kal bi nin ve gö-

zü nün ka pa lı ol du ğu bir şey hak kın da ona 

ni çin so ru so ru yor sun?” Bu söz le rin den 

Ba ba Fe rec’in bu tür kelâ mî spe kü las yon-

la ra iti bar et me di ği an laşılmak ta dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Nec meddîn-i Kübrâ, Fevâßi¼u’l-cemâl ve fe-
vâ ti ¼u’l-celâl (nşr. F. Me ier), Wi es ba den 1957, 
s. 23-33; Şe büs terî, Sa£âdetnâme (Mec mû£a-i 
Â¦âr-ı ŞeyÅ Ma¼mûd Şe büs terî  için de, nşr. 

mü rid le rin ter bi ye siy le pek il gi le ne me di ği 

söy le nir. Fa kat ken di adı na bir han ka hın 

bu lun ma sı, Şeyh Ab dü lazîz el-He revî’nin 

ye di yıl bo yun ca bu han ka ha ait helâla-

rın te miz li ğiy le meş gul ol ma sı, İbn Ha fe-

de di ye ta nı nan ha dis âli mi Ebû Mansûr 

Mu ham med b. Es‘ad b. Attârî et-Tûsî’nin 

ya şa dı ğı ga rip bir olay üze ri ne ona in ti sap 

et me si ne da ir (Hü seyn-i Ker belâî, I, 287) 
bil gi le ri göz önü ne ala rak ha ya tı nın bir 

dö ne min de sâlik le rin mânevî eği ti miy le 

il gi len di ği söy le ne bi lir.

Fah red din er-Râzî ve Fak¢h Zâhid ile 

çağ daş olan Ba ba Fe rec’in iliş ki kur du ğu 

şah si yet ler ara sın da en çok ta nı na nı Nec-

meddîn-i Kübrâ’dır. Hârizmî ve Câmî gi bi 

mü el lif ler, Nec meddîn-i Kübrâ’nın genç li-

ğin de Teb riz’de İbn Ha fe de’den Me ½âbî-

¼u’s-sün ne’yi okur ken Ba ba Fe rec’in an-

sı zın bu mec li se gel di ği ni ve onu gö rün ce 

Nec meddîn’in di li nin tu tul du ğu nu ak ta-

rır lar. Nec meddîn-i Kübrâ bu olay dan çok 

et ki len miş, ho ca sı na ve ar ka daş la rı na bu 

za tın kim li ği ni sor muş, on lar da Ba ba Fe-

rec de ni len mec zup bir der viş ol du ğu nu 

söy le miş ler dir. Bu nun üze ri ne hep bir lik te 

onu zi ya re te git miş ler, ka pı da on la rı Ba ba 

Şâ dân kar şı la mış ve “Hakk’ın hu zu ru na 

gir dik le ri gi bi” içe ri gir me le ri ni söy le miş-

tir. Selâm ve rip otur duk tan son ra Ba ba 

Fe rec’in yü zün de bir aza met zu hur et miş 

ve giy di ği kaf tan par ça lan mış tır. Ken di ne 

gel di ği za man kal kıp kaf ta nı Nec meddîn-i 

Küb râ’ ya giy dir miş ve ona, “Def ter oku ya-

cak va kit de ğil dir, se nin ci han def te ri nin 

ba şı ol ma vak tin dir” de miş tir. Ba ba Fe rec, 

zi ya ret ten son ra ho ca sı İbn Ha fe de’nin is-

te ği üze ri ne tek rar ha dis tah si li ne ko yu lan 

Nec meddîn-i Kübrâ’yı bir da ha uyarmış, 

Nec meddîn de Hankåh-ı Zâhi de’de hal ve-

te gir miş, bu es na da ya şa dı ğı ba zı mâ ne vî 

tec rü be le ri ni yaz mak is te yen Nec med dîn-i 

Kübrâ’ya Ba ba Fe rec, “Şey tan bun lar la se-

nin iç âle mi ni ka rış tır mak is ti yor” diye rek 

en gel ol muş tur. Nec meddîn-i Kübrâ bu-

nun üze ri ne ka le mi kâğı dı bı ra kıp ta ma-

men ta sav vufî ha ya ta yö nel miş tir (Ke mâ-
leddîn-i Hârizmî, I, 91-93; Ab dur rah man-ı 
Câmî, s. 477-478).

İb nü’l-Fu vatî’nin Mec ma£u’l-âdâb’ın da 

(III, 68), Nec meddîn-i Kübrâ’nın 569 (1174) 

yı lı nın Ra ma zan ayın da İbn Ha fe de’ den 

Me½âbî¼u’s-sün ne icâze ti al dı ğı na da ir 

bir bil gi yer al mak ta dır. Bu du rum da yu-

ka rı da an la tı lan ola yın bu ta rih te ger çek-

leş ti ği söy le ne bi lir. 540’ta (1145) dün ya ya 

ge len Nec meddîn-i Kübrâ da bu sı ra da 

yir mi do kuz ya şın da dır. Küb re viy ye’nin 

Nur bah şiy ye ko lu nun ku ru cu su Sey yid 

Mu ham med Nur bahş, Nec meddîn-i Küb-

râ’ nın, “Ta ri kat il mi ni Rûzbihân’dan, aş kı 

lal låhu £aley hi ve sel lem fi’t-teşehhü-

di’l-aÅîr, Kitâb fî ta¼rîmi’l-müt£a ve’r-

red £alâ men ebâ¼ahâ, Kitâb fî ma£ nâ 

ke râ me ti’l-evliyâß (Mu ham med Hayr 
Rama zan Yûsuf, I, 185-186).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Bâ Selâme, TârîÅu imâre ti’l-Mes ci di’l-¥arâm, 
Cid de 1400/1980, bk. Mu ham med b. Hü se yin 
Na sîf, “Ter cü me tü’l-müßel li fi’½-½adîšı’l-üstâ×i’ş-
şeyÅ ¥üse yin Bâ Selâme”, s. e-z; Zi riklî, el-A£lâm 
(Fet hul lah), II, 242-243; M. Hayr Ra ma zan Yûsuf, 
Delîlü’l-müßel lefâti’l-İslâmiy ye fi’l-Mem le ke-
ti’l-£Ara biy ye ti’s-Su£ûdiy ye: 1400-1409, Ri yad 
1413/1993, s. 56, 142, 600; a.mlf., Mu£ce mü’l-
müßel lifîne’l-mu£â½ırîn: Ve feyât 1315-1424 (1897-
2003), Ri yad 1425/2004, I, 185-186; Âtik b. Gays 

el-Bilâdî, Neş rü’r-reyâ¼în fî târîÅi’l-be le di’l-emîn, 
Mek ke 1415/1994, I, 146-147; Ab dul lah b. Ab-

dur rah man b. Ab dü rahîm el-Mu al limî, A£lâmü’l-
Mek kiyyîn mi ne’l-šar ni’t-tâsi£ ile’l-šar ni’r-râbi£ 
£aşer el-hicrî, Lon don 1421/2000, I, 257-258; 
İbrâhim b. Mu ham med b. Nâsır es-Seyf, el-Müb te-
deß ve’l-Åaber li-£ulemâß fi’l-šar ni’r-râbi£ £aşer ve 
ba£²i telâmî×ihim, Ri yad 1426/2005, I, 250-258; 
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ÿMus ta fa Sab ri Kü çü kaş cı

– —BABA FEREC
ج ) א  א  )

Bâbâ Ferec
b. Bedel b. Ferec-i Tebrîzî

(ö. 568/1172-73)

Tebrizli sûfî.˜ ™

Ha ya tı na da ir ye ter li bil gi yok tur. Teb-

riz’in ön de ge len sûfîle rin den ol du ğu için 

Teb rî zî, han ka hı ve tür be si Gecîl’de bu-

lun du ğun dan Gecîlî nis be le riy le anı lır. Ke-

mâleddîn-i Hârizmî’nin Cevâhi rü’l-es râr 

ve zevâhi rü’l-envâr ad lı Me¦ ne vî şer-

hiy le Mol la Câmî’nin Ne fe¼âtü’l-üns’ün-

de sa de ce Nec meddîn-i Kübrâ ile kar şı-

laş ma la rı na ve ara la rın da ge çen bir iki ko-

nuş ma ya de ği nil mek te dir. Küb re viy ye’nin 

Ze he biy ye ko lu na men sup olan Hâfız Hü-

se yin Ker belâî et-Tebrîzî’nin Rav²âtü’l-

ci nân ve cennâtü’l-cenân ad lı ese rin de 

onun la il gi li da ha ay rın tı lı bil gi yer al mak-

ta dır. Cevâhi rü’l-esrâr’da giz li velîler den, 

Ne fe hât’ ta Hakk’ın meczup ve sev gi li 

kul la rın dan bi ri di ye anı lan, Rav²âtü’l-ci-

nân’ da “zâhid, âbid, fâzıl, kâmil, şeyhü’t-

tâ ife, sultânü’l-ârifîn, meli kü’l-ârifîn” 

ifade le riy le ta nı tı lan Ba ba Fe rec’in “telvîn” 

ha li ne sa hip ol du ğu, ge nel lik le Gecîl’de ki 

bir ha ma mın kül ha nın da uz le te çe kil di ği, 

sık sık cez be ha li ne gir di ği, bun dan do la yı 
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