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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).
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el-Bilâdî, Neş rü’r-reyâ¼în fî târîÅi’l-be le di’l-emîn, 
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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; 
Yûsuf Ab dur rah man el-Mar‘aşlî, Ne¦rü’l-cevâhir 
ve’d-dü rer fî £ulemâßi’l-šar ni’r-râbi£ £aşer, Bey rut 
1427/2006, I, 376; Ab dur rah man el-Ensârî, “Bâ 
Se lâ me, ¥üse yin b. £Ab dillâh”, Mv.AU, III, 94-97; 
M. Ali Yemânî, “el-Müßer riÅu’l-edîb eş-şeyÅ ¥üse-
yin b. £Ab dillâh Bâ Selâme 1299-1359”, http://
www.mak ka wi.com (22.07.2014).

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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içe rir. 1157’de (1744) Kı rım’da Os man lı 

Türk çe si’yle ka le me alı nan Um de tü’l-

ahbâr’da, ateş pe rest olan İdil ha nı nı (Öz-
bek Han) ve Deşt-i Kıp çak hal kı nı İs lâm’a 

da vet için gi den dört velînin kim lik le ri fark-

lı gös te ri lir. Bun la rın en bü yü ğü Hal ve tiy-

ye’nin ikinci pîri Sey yid Yahyâ-yı Şirvânî’nin 

de desi Mec düd din Şirvânî’dir. Di ğer le ri Hz. 

Ebû Be kir’in oğ lu Mu ham med’in so yun dan 

ge len Ba ba Tük les (Şeyh Necîbüd din), Hz. 

Ali’nin oğ lu Mu ham med b. Ha ne fiyye’nin 

so yun dan Şeyh Ah med ve Şeyh Ha san 

Gür gâ nî’ dir. Çen giz nâ me’de ki men kı be-

yi ta kip eden, an cak ba zı ay rın tı la ra da yer 

ve ri len Um de tü’l-ahbâr’a gö re Ba ba Tük-

les de ni len Şeyh Necîbüd din gir di ği tan-

dır ku yu su nun ka pa ğı nın er ken açıl ma sı 

üze ri ne “el-Hay yü’l-kayyûm” zik ri nin ya rım 

kal dı ğı nı, bu yüz den Kal mak lar’ın (Bu dist 
Mo ğol Kal mik le ri) müs lü man ola ma ya ca-

ğı nı, an cak Ta tar ve Mo ğol halk la rı nın bü-

yük ço ğun lu ğu nun İs lâm’ı ka bul ede ce ği ni 

söy ler (Um de tü’t-tevârîh, s. 35).

Ba ba Tük les’in Edi gü’nün ata sı ol ma sı 

Ba ba Tük les hak kın da ki şi fahî ri va yet le rin 

ana te ma sı nı oluş tu rur. Öte yan dan Ba ba 

Tük les’in nes li nin Hz. Ebû Be kir’e da yan-

dı rıl ma sı, Edi gü’nün Cen giz Han’ın so yu-

na men sup han lar la yö ne ti len böl ge ler de 

si yasî güç ka zan ma sın da et ki li ol muş tur. 

Ba ba Tük les’in Edi gü’nün ata sı ol ma sı-

nın ya zı lı de li li XVI. yüz yı la ait tir. TârîÅ-i 

Ebü’l-Åayr-Åânî ad lı ese rin 998 (1590) 

ta rih li bir yaz ma nüs ha sı ile Reşîdüd din 

Faz lul lah’a ait Câmi£u’t-tevârîÅ’in 1011 

(1602) yı lın da Kådir Ali Bek Celâyirî ta ra-

fın dan ya pı lan ve Rus Ça rı Bo ris Go du nov’a 

it haf edi len Türk çe ter cü me sin de Ba ba 

Tük les’in şe ce re si nak le dil miş tir. Bir di ğer 

şe ce re ye, Nak şi ben diy ye’nin Cûybâriy ye 

ko lu na men sup bir mü el li fin XVII. yüz-

yı lın ikin ci ya rı sın da ka le me al dı ğı Fars-

ça Ma¹la bü’¹-¹âlibîn’de yer ve ril miş tir. 

Ba ba Tük les’in Hz. Ebû Be kir nes lin den 

ge len so yu Edi gü ve to run la rı va sı ta sıy-

la da ha son ra la rı No gay halk la rı ara sın da 

şöh ret ka zan mış, bun lar No gay lar’ın Rus 

hâki mi ye ti ne gir me siy le hı ris ti yan ol muş 

ve Rus aris tok ra si si için de yer edin miş tir. 

Ba ba Tük les so yun dan ge len Uru sov ve 

Yu su pov ai le le ri dev rim ön ce si Rus ya’sın-

da et kin ol muş, Yu su pov ai le si ne men sup 

Rus Pren si Fe liks Yu su pov 1916’da Ras pu-

tin’in sui kast komp lo su na ka rış tı rıl mış tır. 

Ba ba Tük les’in Edi gü’nün ata sı ol ma sı 

No gay lar, Ta tar lar, Baş kırt lar, Ka zak lar, 

Ka ra kal pak lar ve Öz bek ler ara sın da ne-

sil den ne si le ak ta rı la ge len ve Edi gü ile 

Cen giz Han’ın so yu na men sup Tok ta mış 

Han ara sın da ki bir kav ga yı an la tan epik 

ken di le ri nin Mu ham medî ol duk la rı nı ve 

ha nı müs lü man yap mak için gel dik le ri ni 

söy ler ler. Kâhin ler velîle rin öl dü rül me si ni 

is ter se de Öz bek Han kâhin le rin velîler-

le tar tış ma sı nı, han gi si nin hak din üze-

re ol du ğu nun or ta ya çık ma sı nı is ter ve o 

di ne ge çe ceği ni bil di rir. Tar tış ma so nu-

cun da iki tan dı rın ka zıl ma sı, kâhin ler den 

ve velîler den bi rer ki şi nin tan dı ra gir me si 

tek lif edi lir ve tan dır dan yan ma mış hal-

de çı kan ki şi nin hak din üze re ol du ğu nun 

ka bul edi le ce ği be lir ti lir. Vü cu du kıl lar la 

kap lı olan Ba ba Tük les çıp lak be de ni ne 

giy di ği zırh la ve diğer velîlerin oku du ğu 

Fâti ha lar’la tan dı ra gi rer ve zik re baş lar. 

Ağ zı ka pa lı tan dır kuyusun da ko yun et le ri 

de ası lı dır. Pi şen ko yun et le ri tan dır dan 

çı ka rıl dı ğın da, Ba ba Tük les’in sa de ce zır-

hı nın kor gi bi kı zar dı ğı, tek bir kı lı nın bi-

le yan ma dı ğı, yü zü nün ise bi raz ter le di ği 

gö rü lür. Di ğer tan dır da ki kâhi nin be de ni 

ise kül le re ka rış mış tır. Bu du ru mu gö ren 

Öz bek Han’la bir lik te bütün halk müs lü-

man olur (Çen giz nâ me, s. 14-16).

Bu men kı be nin di ğer bir şek li Nûrul lah 

b. Ubey dul lah es-Sıddîk el-Hâ riz mî’nin 

1131’ de (1719) Or ta As ya’da yaz ma bir 

ese rin ke na rı na Ça ğa tay Türk çe si ile düş-

tü ğü not lar da yer al mak ta dır. Bu ra da 

Ba ba Tük les’in Zen gi Ata’nın (XI II. yüz yıl) 
mü ri di Sadr Ata (Sad red din Ah med) ol du-

ğu söy le nir. Sey yid Ata, Bedr Ata ve Uzun 

Ha san Ata ile bir lik te Sadr Ata bir pîr-i 

kâ mil bul mak ama cıy la Mâverâün ne hir’e 

git miş, Zen gi Ata’nın ya nın da hem zâhirî 

ilim le ri öğ ren miş hem de ta ri kat eği ti mi 

al mış tır. Zen gi Ata Hakîm Ata’nın, Hakîm 

Ata da Ah med Ye sevî’nin der vi şi dir. Önce-

ki men kı be den fark lı ola rak Nûrul lah el-

Hâ riz mî, Zen gi Ata’nın Türk ler ara sın da 

İs lâm’ı yay mak mak sa dıy la der viş le rin den 

Sadr Ata ve Sey yid Ata’yı Deşt-i Kıp çak ve 

Sa ray cık’a gön der di ği ni, iki mü ri din Sa-

ray cık’ta ida re ci olan Öz bek Han’ı İs lâm’a 

da vet et ti ği ni, ha nın on lar dan bir ke ra met 

bek le me si üze ri ne Sadr Ata’nın Kâbe’nin 

gö rün tü sü nü Sa ray cık’a ge ti rip Öz bek 

Han’a gös ter di ği ni, ha nın böy le ce müs lü-

man ol du ğu nu ve onun la bir lik te 70.000 

ki şi nin de İs lâm di ni ne gir di ği ni söy ler. Bu 

ri va ye te gö re XIV ve XV. asır lar da Al tın Or-

da Dev le ti ta ri hin de önem li ro le sa hip olan 

Edi gü Bey (ö. 822/1419) Ba ba Tük les’in 

to run la rın dan dır.

Öte miş Ha cı’nın Çen giz nâ me’sin de zik-

re di len men kı be nin esas alın dı ğı Ab dül-

gaf far Kırîmî’nin Um de tü’l-ahbâr’ı (Um-
de tü’t-tevârîh), Ba ba Tük les’in ha ya tı na 

da ir Çen giz nâ me’de ve Nûrul lah el-Hâ-

riz mî’nin ya zı la rın da yer al ma yan bil gi ler 

Sa med Mu vah hid), Tah ran 1371 hş., s. 198-199, 
224; İb nü’l-Fu va tî, Mec ma£u’l-âdâb fî mu£cemi’l-
el šåb (nşr. Mu ham med el-Kâzım), Tah ran 1416, 
III, 68; Müs tev fî, Tâ rîÅ-i Güzîde (Nevâî), s. 667; 
Ke mâ led dîn-i Hâ riz mî, Ce vâ hi rü’l-esrâr ve ze-
vâhi rü’l-en vâr (nşr. M. Ce vâd Şe rî at), Tah ran 
1384 hş., I, 91-93; Ab dur rah man-ı Câmî, Ne-
fe¼âtü’l-üns (nşr. Mah mûd Âbi dî), Tah ran 1375 
hş., s. 423-424, 477-478; Hü seyn-i Ker belâî, 
Rav²âtü’l-ci nân (nşr. Ca‘fer Sultân el-Kur râî), 
Tah ran 1344-49 hş., I, 287-288, 376-386; II, 
168-169, 322-324; L. Le wi sohn, Be yond Fa ith 
and In fi de lity: The Su fi Po etry and Te ac hings 
of Mah m†d Shabis tar¢, Rich mond 1995, s. 121-
125; E. R. Alexandrin, “The Sci en ces of In tu iti on 
and the Ric hes of Inspi ra ti on: Najm al-D¢n Kubrå 
in Jå m¢’s Na fahåt al-uns”, Rea son and Ins pi ra-
ti on in Is lam: Theo logy, Phi lo sophy and Mysti-
cism in Mus lim Tho ught: Es says in Ho no ur of 
Her mann Lan dolt (ed. T. Law son), Lon don-New 
York 2005, s. 284-297; Sü ley man Gök bu lut, Nec-
meddîn-i Kübrâ, İs tan bul 2010, s. 89; Mes‘ûd 

Celâlî Mu kad dem, “Bâ bâ Fe rec Tebrîzî”, DMBİ, XI, 
1; De vin De We ese, “Bå bå Fa raj”, The Ency clo pa-
edia of Is lam Three, Lei den 2013, fas. 3, s. 41-43.

ÿSü ley man Gök bu lut

– —BABA TÜKLES
(VIII./ XIV. yüzyýl)

Orta Asyalý mutasavvýf.˜ ™

Cen giz Han’ın en bü yük oğ lu Cu ci’nin 

so yu na men sup hü küm dar lar ca yö ne ti-

len ve Mo ğol İm pa ra tor lu ğu’nun de va mı 

olan Al tın Or da (Al tı nor da) Han lı ğı’nın sul-

ta nı Öz bek Han’ın İs lâm’ı se çi şi ni an la tan 

bir men kı be nin ana fi gür le rin den bi ri dir. 

Vü cu dun da ki kıl la rın ve tüy le rin (tük) çok-

lu ğun dan, saç la rı nın (şaş) uzun lu ğun dan 

ötü rü Or ta As ya Türk top lu luk la rı ara sın da 

Ba ba Tük les, Ba ba Tüklî, Ba ba Tüklî Şaştî 

Aziz, Şaşlî Aziz, Tüklî Ba ba, Ba ba Tük lük, 

Tû lâş Ba ba gi bi la kap lar la anıl mış tır.

Söz lü ve ya zı lı ge le nek ler de seç kin bir 

ne se be sa hip velî bir şah si yet ola rak ta nı-

tı lan Ba ba Tük les’in adı nın doğ ru dan geç-

ti ği en es ki ri va yet, Öte miş Ha cı b. Mevlâ-

nâ Dûstî’nin 1550’li yıl lar da Hâ rizm’de, 

Yâd gâ rî (Arabşâhî) Han lı ğı’nın ida re ci si olan 

Dûst Mu ham med Han için ka le me al dı ğı 

Târîh-i Dûst-Sultân (Çen giz nâme) ad lı 

eser de yer alır. Söz lü ri va yet le rin der len-

di ği bu eser de Öz bek Han’ın (1313-1340) 
ye di yıl hükümdarlık yaptıktan sonra na sıl 

müs lü man ol du ğu nu an la tan bir bö lüm 

var dır. Ri va ye te gö re ad la rı bi lin me yen 

dört velî Öz bek Han’ın hi da ye te er me si 

için ilâhî bir il ham la onun sa ra yı na sev ke-

di lir. Velîler or dugâhın dı şın da sa ra ya yö-

ne lik bi çim de bek le me ye baş lar lar. Gö rev-

li ler or dugâh dı şın da mu ra ka be ha linde-

ki dört velîyi ya ka la yıp ha nın hu zu runa 

ge ti rir ler. Sor gu la ma sı ra sın da velîler, 
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