
BAHAEDDiN VELED 

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 



yılmasını temin etti. Bahaeddin'in yetiş
tirdiği müridier arasında en tanınmış 

olanı şair ve arif Fahreddfn-i lrakl'dir. 
Vecd ehli olan lrakl, sevdiği genç ve gez
gin bir kalenderin peşine düşerek mem
leketi olan Hemedan'dan kalkıp Mültan'a 
gelmiş, orada Bahaeddin'in hankahına 
inmiş, ancak şiir ve raksla meşgul olma
ya devam etmiştir . Bahaeddin bu nevi 
meşguliyetlere fazla tahammülü olma
masına rağmen lraki'ye büyük müsa
maha göstermiş ve onu kızıyla evlendir
miştir. Ira ki. Bahaeddin ·in ölümünden 
sonra onun diğer müridierinin düşman
lığından dolayı Mültan'dan ayrılmak zo
runda kalmıştır. Kırmızı elbise giydiği 

için Lal Şehbaz Kalender olarak tanınan 
Mfr Seyyid Osman da Bahaeddin'in ka
lender meşrepli diğer bir mürididir. 

Müridierine kendi mürşidinin 'Avari
fü'l-ma 'arif'ini okutınakla yetinen Ba
haeddin Zekeriyya'nın günümüze ulaş

mayan bir hadis mecmuası ile Abdülhak 
ed-Dihlevf'nin Al]bôrü '1-al]yar ' ında zik
redilen V es aya'sından başka telif etti
ği bir eser yoktur. 
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BAHAİ MEHMED EFENDi 
(ö 1064 / 1654) 

Osmanlı şeyhülislamı ve şairi. 
_j 

istanbul'da doğdu, doğum tarihi için 
kaynaklarda 1595 ve 1601 yılları veril
mekte ise de birincisi daha doğru gö
rünmektedir. Baba ve anne tarafından 
tanınmış bir ilmiye ailesinden gelmek
tedir. Şeyhülislam Hoca Sadeddin Efen
di'nin torunu. Kazasker Abdülaziz Efen
di'nin oğludur. Anne tarafından ise Ebüs
suQdzade Mustafa Efendi'nin torunudur. 
Tahsilini babasından ve aile çevresinde
ki tanınmış hocalardan yaptı. 1617'de 
babasıyla birlikte Hicaz'a gitti, dönüşte 
ilmiye mensubu ailelere tanınan imti
yazlardan faydalanarak genç yaşta çe
şitli medreselere müderris tayin edildi. 
Daha sonra kadılık mesleğine geçerek 
1631 ·de Selanik, 1633 'te H alep kadısı 

oldu. Bu sırada Halep Valisi Ahmed Pa
şa ile araları açıldı. Ahmed Paşa Bahaf 
Efendi'yi keyif verici maddelere düşkün 
olmak, bu sebeple de adlf ve kazaf gö
revlerini aksatmakla suçlayarak padişa
ha şikayet etti. Bunun üzerine. bu ko
nuda sıkı bir yasak uygulayan IV. Mu
rad ' ın emriyle aziedilerek Kıbrıs'a sürül
dü. 1636'da istanbul'a dönmesine izin 
verildi. Kıbrıs'ta geçirdiği sıkıntılı günle
rin hissiyatı orada iken yazdığı şiirlerine 
de yansımıştır. 

Bahaf Efendi 1638'de Şam. 1644'te 
Edirne. bir yıl sonra da İstanbul kadılı-
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BAHAf MEHMED EFENDi 

ğında bulundu. 1646'da Anadolu, ardın
dan da Rumeli kazaskerliğine tayin edil
di. Belli sürelerle kaldığı bu görevlerden 
mazul olduğu yıllarda çeşitli yerler ken
disine arpalık' olarak ver ildi. 1647' de 
ikinci defa Rumeli kazaskeri, nihayet 
Hoca Abdürrahim Efendi'nin azli üzeri
ne 8 Receb 1059'da (18 Temmuz 1649) 
şeyhülislam oldu. "Gelmedi dehre Bahaf 
gibi alim müftf" mısraıyla şeyhülislamlı
ğa tayinine tarih düşürülmüştür. 

Bu s ı rada IV. Mehmed henüz çocuk 
yaşta olduğundan devlet idaresi Valide 
Kösem Sultan ve ocak ağalarının elin
de idi. Sert bir mizaca sahip olan Bahaf 
Efendi'nin ağalara önem vermeyip istek
lerine karşı koyması onlarla arasının bo
zulmasına sebep oldu. Vali de Sultan· a 
gönderdiği iki arfzada ağaların ardı ar
kası kesilmeyen isteklerini kabul ede
meyeceğini, bunun için kendisinin görev
den affını rica etmiş, ancak Valide Sul
tan bir süre daha sabretmesini istemiş
tir (Naima, V, 68) Fakat bu sırada mey
dana gelen İzmir konsolasunun yargı
lanması meselesi aziine sebep oldu. 

Bahaf Efendi· nin şahsiyetini tanıma 

ve devletin içinde bulunduğu karışıklığı 
anlama bakımından önemli olan bu ha
dise şöyle gelişmiştir: Bir ingiliz tüccar 
İzmi r kadısı Haşimfzade'ye başvurarak 
İzmir'deki ingiliz konsolasunu bir alacak 
yüzünden mahkemeye vermek istemiş, 
kadı da konsolosu yargılamak isteyince 
konsolos ahidname* gereğince mahke
menin ancak değeri iki yükten aşağı da
valara bakmaya yetkili olduğunu , dola
yısıyla bu davaya bakamayacağını kadı
ya sert bir dille ifade ederek çıkıp git
miştir. Bu durumu devlete hakaret sa
yan Haşimizilde konsolasun davranışını. 
devlet aleyhine bazı faaliyetlerini ve bu 
arada devletin savaş halinde olduğu Ve
nedik gemilerine gizlice zahire sağladı
ğ ını bir i'lamla şeyh ülislama bildirir. Ba
haf Efendi, Sadrazam Melek Ahmed Pa
şa'ya kadının i'lamını göndererek ingiliz 
elçisi Sir Thomas Bendis'in uyarılmasını 
ve konsolasun aziedilmesini ister. Sad
razam. muhtemelen çeşitli konularda 
anlaşamadığı ve sertliğinden şikayetçi 

olduğu Bahaf Efendi 'yi yıpratmak için 
işlerinin çokluğunu ileri sürerek bu da
vaya kendisinin bakmasını bildirir. Bu
nun üzerine Bahaf Efendi elçiyi çağırıp 

ona İzmir konsolasunun hatalarını bildi
rir ve görevden alınmasını ister. Elçi sert 
bir tavırla ingiliz kralının tayin ettiği bir 
kimseyi görevden alamayacağını söyle
yince Bahaf Efendi ingiltere'nin antlaş-
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