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BABA FEREC

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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ça lış ma dır (Tah ran 1272; nşr. Mu ham-
med Münîr el-Mîlânî, Beyrut 1413/1992; 
nşr. Hâmid el-Er distâ nî, Kum 1387 hş.). 3. 

Teb ½ı re tü’l-velî fîmen raße’l-Æåßim el-

Meh dî £aley hi’s-selâm. Eser de on ikin-

ci ima mı gö ren kim se ler den bah se di lir. 

4. øåye tü’l-merâm fî ¼üc ce ti’l-Åi½âm 

fî ta£yîni’l-imâm £an ¹a rî šı’l-Åâ½½ı ve’l-

£âm (Tah ran 1272, 1387 hş.). Mu ham med 

Ta k¢ b. Ali ed-Diz fû dî ta ra fın dan Ki fâ-

ye tü’l-Åi½âm fî fe ²âßili’l-imâm adıy la 

Fars ça’ya çev ril miş tir (Tah ran 1272). 5. el-

Levâmi£u’n-nûrâniy ye fî esmâßi £Alî ve 

eh li bey ti hi’l-Æurßâniy ye (nşr. Hâmid el-
Er distânî, Kum 1387 hş.). 6. Medîne tü’l-

me£âciz (Me£âci zü Eh li’l-beyt) (Tah ran 
1290, 1291, 1298; nşr. İz ze tul lah el-Mevlâî, 
Kum 1371 hş.; nşr. Alâ ed din el-A‘lemî, 
Kum 1384 hş./2005). 7. Me½âbî¼u’l-envâr 

fî beyâni mu£cizâti’n-ne biy yi’l-muÅtâr 

(nşr. Mah mûd el-Er gånî el-Bih behânî el-
Hâirî, Kum 1384 hş./2005). 8. Me£âli mü’z-

zülfâ fî ma£âri fi’n-neşßeti’l-ûlâ ve’l-uÅrâ 

(Kum 1382 hş./2003). 9. et-Tu¼fe tü’l-be-

hiy ye fî i¦bâti’l-va½ıy ye (nşr. Mahmûd 
el-Er gånî el-Bih be hâ nî el-Hâirî, Meş hed 
1383 hş./2004). Bah râ nî’ nin bun la rın dı-

şın da ço ğu İs nâ aşe riy ye’yi ko nu edi nen 

baş ka eser leri de var dır: ¥il ye tü’l-ebrâr 

fî fe ²âßili Mu ¼am med ve âli hi’l-a¹hâr, 

el-Keş fü’l-mü him fî ¹arîšı Åabe ri øa dîri 

ƒum, el-İn½âf fi’n-na½½ı £ale’l-eßim me-

ti’l-i¦nâ£aşe re el-eşrâf (di ğer eser le riy le 
il gi li ge niş bil gi için bk. Mir za Ab dul lah 
Efen di el-İs fahânî, V, 299-304; İbn Usfûr 
el-Bahrânî, s. 64-66).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Hâşim b. Sü ley man el-Bahrânî, el-Burhân fî 
tefsîri’l-Æurßân, Bey rut 1419/1999, bk. Hü se yin 
el-A‘lemî’nin, “el-Müßel lif fî sü ¹ûr” baş lık lı ya-
zı sı, I, 5-6; a.mlf., el-Me¼ac ce fîmâ ne ze le fi’l-
šåßimi’l-¼üc ce (nşr. M. Münîr el-Mîlânî), Bey rut 
1413/1992, neş re de nin gi ri şi, s. 8-11; Hür el-Âmi-

lî, Eme lü’l-âmil (nşr. Ah med el-Hü seynî), Ne cef-
Bağ dad 1385/1965, II, 341; Mir za Ab dul lah Efen di 

el-İs fahânî, Riyâ²ü’l-£ulemâß ve ¼iyâ²ü’l-fu²alâß 
(nşr. Ah med el-Hü seynî), Kum 1401, V, 298-304; 
İbn Usfûr el-Bahrânî, Lüßlüßetü’l-Ba¼reyn (nşr. 
M. Sâ dık Âl-i Bah rü lulûm), Bey rut 1406/1986, s. 
63-66; Ab bas el-Kummî, Sefîne tü’l-bi¼âr, Bey-
rut, ts. (Dârü’l-Mur tazâ), II, 717; M. Ali Mü der ris, 
Rey¼âne tü’l-edeb, Teb riz, ts. (Çâphâne-i Şa fak), 
I, 233; Zi riklî, el-A£lâm, VI II, 66; Kehhâle, Mu£ce-
mü’l-müßel lifîn, XI II, 23; Ali Fâzıl el-Kåînî en-Ne-

ce fî, Mu£ce mü müßel li fi’ş-Şî£a, Kum 1405, s. 42; 
Âgå Bü zürg-i Tahrânî, e×-¬erî£a ilâ te½ânîfi’ş-Şî£a, 
Bey rut 1403-1406/1983-86, II, 398-399; III, 93, 
326; VII, 48, 79, 85; XI, 305; XVI II, 281; XX, 144, 
353; XXI, 199; XXII, 322; XXIV, 360, 393; XXV, 
154, 188, 290; A£yânü’ş-Şî£a, X, 249-250; Ali 

Ah med el-Arîbî, “el-Ba¼ râ nî, es-Sey yid Hâşim”, 
Mv.AU, III, 198-203.

ÿMus ta fa Öz

el-Kâzım nes lin den gel di ği ri va yet edi lir. 

Vesâßilü’ş-Şî£a ad lı ha dis ki ta bı nın mü-

el li fi Hür el-Âmilî ile (ö. 1104/1693) ilim 

alış ve ri şin de bu lun du ğu bi lin mek te dir. 

İlk eği ti mi ni Bah reyn’de ba ba sın dan al dı. 

Ar dın dan dö ne min Şiî ilim mer kez le rin-

den olan Ne cef’e git ti; baş ta Mec ma£u’l-

ba¼reyn sa hi bi Fah red din et-Tu rayhî ve 

Ab dü lazîm b. Sey yid Ab bas Es terâbâdî gi-

bi âlim ve mu had dis ler den ders al dı. Ne-

cef’te ne ka dar kal dı ğı bi lin me mek te dir. 

Da ha son ra Ho ra san’a ge çe rek Şîa âlim-

le riy le fi kir alış ve ri şin de bu lun du. Ho ra-

san’da ki ika me ti sı ra sın da ba zı âlim ler den 

fay da la nır ken Hür el-Âmilî gi bi âlim ler de 

ken di sin den fay da la nıp ri va yet te bu lun-

du. Ho ra san’dan Bah reyn’e dö nün ce bu-

ra da il mi ve ahlâkıy la bü yük iti bar ka zan-

dı. Bah reyn ka dı sı Şeyh Mu ham med b. 

Mâcid’in ve fa tın dan son ra bü tün Bah reyn 

bel de le ri ni kap sa mak üze re ka dı lık ve his-

be gö rev le ri ni üst len di. Özel lik le his be gö-

re vi ni en gü zel şe kil de ye ri ne ge tir mek 

ve had di aşan lar la sı kı bir mü ca de le ye 

gi riş mek su re tiy le emir bi’l-ma‘rûf ne hiy 

ani’l-mün ker fa ali yet le ri ni yay ma ya ça lış tı. 

Dü rüst lü ğü ve âdil hü küm ver me si do la-

yı sıy la ile ri ge len le rin ken di sin den çe kin-

me si ne karşı lık hal kın sev gi ve say gı sı nı 

ka zan ma yı başar dı. Onun fa zi let li bir ki şi, 

âlim, fakih, mü fes sir, Arap ça’yı ve ricâl 

il mi ni çok iyi bi len bir mu had dis ol du ğu, 

za lim le re kar şı mü ca de le et ti ği kay nak lar-

da be lir til mek te dir (Hür el-Âmilî, II, 341; 
İbn Usfûr el-Bahrânî, s. 63-64). Resmî gö-

rev le ri nin ya nı sı ra öğ re tim fa ali yet le riy le 

de uğ ra şan Bahrânî çok sa yı da öğ ren ci 

ye tiş tir di; Mu am mer Mahmûd b. Ab düs-

selâm’ın da ara la rın da bu lundu ğu ka la ba-

lık bir ce ma at ken di sin den hadis ve ha ber 

ri va yet etti. Bahrânî 1107 yılın da, ba zı ri-

va yet le re gö re ise 1109’ da (1698) Bah-

reyn’de Naîm kö yünde ve fat et ti, cena ze si 

Tev belî isim li köy de Mâ tî nî Kabris ta nı’nda 

def ne dil di.

Eser le ri. Mir za Ab dul lah Efen di, İmâ-

miy ye ulemâsı ara sın da na kil le ri top layıp 

kay det me hu su sun da Mu ham med Bâ kır 

el-Mec lisî’den son ra ge len ki şi ola rak ka-

bul edi len Bahrânî’nin yet miş beş ci va rın-

da ese ri nin is mi ni zik ret miş olup ba zı la rı 

şun lar dır: 1. el-Burhân fî tefsî ri’l-Æurßân. 

Mü el li fin baş ta ge len bu ça lış ma sı ha-

cim li bir ri va yet tef si ri dir (Kum, ts., 1334 
hş., 1363 hş., 1375 hş.; bir he ye tin tas hih 
ve dip not la rıy la, Bey rut 1419/1999). 2. 

el-Me¼ac ce fîmâ ne ze le fi’l-šåßi mi’l-

¼üc ce. On ikin ci ima mın özel lik le ri ve 

hak kın da ki naklî de lil le ri ih ti va eden bir 

bir hikâye de de ken di ni gös te rir. Bu an la-

tı nın ba zı ri va yet le rin de Ba ba Tük les müs-

lü man bir velîden zi ya de mi to lo jik bir fi gür 

ola rak öne çı ka rıl mış, so yu nun onun bir 

pe ri ile ev len me sin den mey da na gel di ği 

ile ri sü rül müş tür.

Ba ba Tük les’e ait ba zı tür be ler bu lun-

mak ta dır. Bun lar dan bi ri XIX ve XX. yüz yıl 

kay nak la rın da zik re di len As tar han ya kın-

la rın da ki Mas ha iko vo kö yün de dir. Bir di-

ğe ri, Ha zar de ni zi nin ku zey do ğu kı yı sın da 

yer alan Man gış lak ya rı ma da sın da dır. Gü-

ney Ka za kis tan’da Ka ra dağ sı ra dağ la rı nın 

ete ğin de Ba ba Tüklî Şaştî Aziz adı na bir 

tür be var dır. Bu tür be nin var lı ğı, Öte miş 

Ha cı’nın ese rin de ki bil gi ler de göz önün de 

bu lun du rul du ğun da Ba ba Tük les’in böl ge 

halk la rı nın İs lâmlaş ma sın da et kin ro lü nün 

bir gös ter ge si dir.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ab dül gaffâr Kı rîmî, Um de tü’t-tevârîh (nşr. Ne-
cib Âsım), İs tan bul 1343, s. 35-38; De vin De We ese, 
Is la mi za ti on and Na ti ve Re li gi on in the Gol den 
Hor de: Ba ba Tük les and Con ver si on to Is lam in 
His to ri cal and Epic Tra di ti on, Pennsylva nia 1994, 
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(ö. 1107/1696)

Þîa’ya dair nakilleri inceleyip
bir araya getiren âlimlerden biri.˜ ™

Bah reyn’de dün ya ya gel di. XI. (XVII.) 

yüz yı lın or ta la rın da doğ du ğu tah min edi-

le bi lir. Ale mül hüdâ Şerîf el-Mur tazâ’nın 

to run la rın dan ol du ğu ve İmam Mûsâ 
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