
taraftar kazanan Baharzi "şeyh-i alem" 
unvanıyla anılmaya başlandı. Sema mec
lislerine devam etmesi ve tesbih namaz
larını cemaatle kıldırması , hakkında bir
takım dedikoduların çıkmasına ve inanç
larının tenkit konusu yapılmasına yol açtı. 

Baharzi pek çok vezir, devlet adamı ve 
hükümdarın saygısını kazandı. Cuci'nin 
oğlu Berke kendisini Buhara'da ziyaret 
etmiş ve onun telkiniyle müslüman ol
muştu. Mengü Kaan' ın annesi Sirkutay 
Bigi Buhara'da yaptırdığı medresenin 
idaresini Şeyh Baharzi'ye bıraktı. ayrı

ca birkaç köyün gelirini buraya vakfet
ti. 1257-1282 yılları arasında Kirman'da 
hüküm süren Terken Sultan Baharzi'ye 
değerli hediyeler göndererek oğlunu Kir
man'a yollamasını rica etti, bunun üze
rine Baharzi oğlu Burhaneddin Ahmed 'i 
oraya gönderdi. Menkıbelere göre Hali
fe Mu'tasım - Billah, Hz. Ali'nin hattıyla 
yazılmış bir mushaf da dahil olmak üze
re kendisine birtakım hediyeler yolla
mıştır. Azerbaycan hakimi Melike'nin Hz. 
Peygamber'in Uhud'da kırılan dişini ona 
hediye ettiği rivayet edilir. Şiraz hakimi 
Muzafferüddin de kendisine her yıl 1000 
dinar göndermekteydi. Hint Sultanı Na
sırüddin Aybeg ile Sind ve Mültan haki
mi Gıyaseddin onunla mektuplaşırlar

dı. Men gü Kaan ·ın veziri Burhaneddin 
Mes'üd b. Mahmud Yalvaç da şeyhi çok 
sevip sayardı. Menkıbeler. Baharzi'nin 
gördüğü bu saygıyı şeyhi Necmeddin-i 
Kübra'nın bu hususta ona ettiği duaya 
bağlar. 

Moğollar'ın "ulu şeyh" unvanını verdik
leri Baharzi onlar arasında İslamiyet'in 
yayılmasında çok tesirli oldu. Altın Or
da Hükümdan Batu Han, kendisi müs
lüman olmadığı halde kardeşi Emir Ber
ke'nin şeyhin irşadıyla müslüman ve ona 
mürid olmasından memnun kalmıştı. 

Bazı menkıbelere göre Batu Han ile Hü
Iagü Han da onun vasıtasıyla müslüman 
olmuşlar, ancak bunu gizli tutmuşlardı. 
Bütün bunlar. şeyhi Necmeddin-i Küb
ra'yı öldürmüş olan Moğollar'ın Bahar
zi'ye büyük bir saygı duyduklarını gös
termektedir. Sağlığında şöhreti ve tesi
ri geniş sahalara yayılan Baharzi'ye Ba
harziyye adlı bir tarikat nisbet edilmek
tedir. Halifelerinden Bedreddin-i Semer
kandi'nin müridierinden Şeyh Necibüd
din vasıtasıyla tesiri Hindistan'da da ya
yı lmıştır. 

imam Buhari'nin Hartenk'teki kabrini 
sık sık ziyaret edip türbesini tamir etti
ren, içini örtü ve kandillerle süslettiren 
Baharzi, 25 Zilkade 659'da (21 Ekim 
1261) Fethabad ·daki hankahında vefat 

etti. Ardında büyük bir servet, çok sayı
da mürid ve halife bıraktı. 

Baharzi'nin Fethabad'daki kabri ve tek
kesi uzun müddet halkın ve devlet adam
larının ziyaret ettikleri bir yer olmuştur. 

İbn Battüta VII. (XIII.) yüzyılın ilk yarı
sında burayı ziyaret ettiği zaman han
kah Baharzi'nin tarunu Şeyh Yahya ta
rafından idare edilmekteydi. Yahya İbn 
BatlOta'yı evinde ağırlamıştı; şehrin ileri 
gelenleri burada toplanmış, vaazlar ve
rilmiş, hafızlar tarafından Kur'an tilavet 
edilmiş, makamla Farsça ve Türkçe şi
irler okunmuştu. İbn Battüta hankahın 
zengin vakıfları bulunduğunu özellikle 
belirtir. Bu tekke son asırlarda Tara, i
ku'l-J:ıakii'il~ müellifi Ma'süm Ali Şah 
tarafından da ziyaret edilmiştir. Bahar
zi'nin tekkesiyle ilgili vakfiye yayımlan
mıştır (bk. Teheschevitch, O D. Bukhskiye 
Dokumenti XIV. veka, Tashkent 1956). 

Eserleri. Aynı zamanda şair olan Ba
harzi' nin Arapça ve Farsça eserlerinin 
başlıcaları şun lardır: 1. ŞerJ:ıu esma 'i'l
hüsna (Süleymaniye Ktp., Fatih; nr. 534 ı) 
2. Risale der 'Iş~ (nşr irec Afşar, Mecel
le-i Danişkede-i Edebiyyat, Vlll/ 4, Tahran 
1340 hş., s. ı ı -24) 3. Rubô ' iyyôt. Bahar
zi'nin rubaileri Ömer Hayyam, Ebü Said-i 
Ebü'l-Hayr ve Baba Efdal'in rubaileriyle 
karıştırılmıştır. Elli tanesi Hudabahş ta
rafından yayımlanan (ZDMG, LlX 119051. 
s. 345-354). bu rubailerin sayısın ı daha 
sonra Said Nefisi daksana çıkarmıştır 

(Mecelle-i Danişkede-i Edebiyyat, Il / 4, 
Tahran 1334 hş., s. 1-15) 4. Ve~iiyi 'u 'l
{ıalvet (b k. Brockelmann, ı, 81 0) s. Veşa
ya. Baharzi'nin vasiyetnamesi free Af
şar tarafından yayımlanmıştır (Ferheng-i 
lran -zemfn, XX/ 1-2, Tahran 1353 hş., s. 
3 16-323) 6. Rı1zname. Torun u Yahya'nın 
anlatlığına göre Baharzi'nin karşılaştı

ğı önemli hadiseleri günü gününe kay
dettiği bu eser bugün mevcut değildir. 

Evradı (Şehid Ali Paşa, nr. 1384/6) ile 
Sa'deddfn-i Hammüye'ye yazdığı bir mek
tup (Bağdatlı Vehbi, nr. 2023/ ll, vr 80-
82) Süleymaniye Kütüphanesi'ndediL 

Baharzi'nin soyundan gelenler uzun sü
re Fethabad'daki hankahın ve medrese
nin idaresini üstlenmişlerdir. Bunların 

içinde meşhur olanlardan bazıları şun

lardır : Büyük oğlu Celaleddin Muham
med (ö 661/ 1263) Ortanca oğlu Burha
neddin Ahmed (ö 696/ 1297) Şeyhzade-i 
Said diye tanınır. Terken Hatun'un ricası 
üzerine Kirman'a gönderilmiştir. Üçüncü 
oğlu Muzhirüddin Mutahhar Konya 'ya 
giderek Mevlana ile görüşmüştür (Eflaki, 
s. 273). Mezarat-ı Kirman (Te?kiretü'l
euliya') adlı eserin müellifi Safd-i Mih-
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rabi, Burhaneddin Ahmed'in soyundan
dır. Burhaneddin Ahmed'in oğlu Ebü'l 
Mefahir Yahya (ö 736 / 1335) Evradü'I 
ahbôb ve fusuşü'l-adab isimli eseriyle 
tanınır. 

BİBLİYOGRAFY A : 
Baharzi, Euradü 'l-a(1bab ve'l-fusıisi'l-adab 

(nşr. Trec Afşar). Tahran 1358 hş ., niişirin mu
kaddimesi, s. 3-39; Ebü'n -NecTb es-Sührever
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meddin -i Kübra. Die Fawa ' ih ai -Gamal wa
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430; Handmir. Habfbü 's -siyer, lll, 36, 61, 64; 
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kara 1976, 3. bs.). s. 29 -30; Hidayat Hosain, 
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/C, I (1927). s. 165-188; Said Nefisi. "Seyfüd
din -i Bal].arzi", Mecelle-i Daniş/cede-i Edebiy
yat, 11 /4, Tahran 1334 hş., s. 1-15; Ahmed Ateş. 
"Seyfeddin B&lıerzi", İA, X, 534-536; DfvlF, 1/2, 
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BAHARzİYYE 
( ~j_,>l,l l ) 

Kübreviyye tarikatının 
Seyfeddin Said b. Mutahhar'a 

(ö. 659/1261) 
nisbet edilen kollarından biri 

(bk BAI-IARZİ, Seyfeddin). 

BAHAUUAH, Mirza Hüseyin Ali 
( .Wl.~~~ lj__,.. ) 

Mirza Ali Muhammed-i Şinizi 
tarafından kurulan Babiliği 

Babailik adıyla devam ettiren 
Mirza Hüseyin Ali Nuri'nin lakabı 

(bk. BAHAh.İK). 

BAHAÜDDEVLE 
( .ı__,J.JI. ~ ) 

Bahaüddevle ve Ziyaülmille 
Ebu Nasr Firılz Harşaz b. Adudiddevle 

(ö. 403/1012) 

Büveyhi hükümdan 
(989-1012). 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

Adudüddevle'nin Samsamüddevle Mer
züban ve Şerefüddevle'den sonra üçüncü 
oğludur. Babasının ölümü üzerine (372/ 
983) ağabeyi Samsamüddevle emirü'l -
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ümera oldu. Ancak kardeşi Şeretüddev
le onun emirliğini tanımadı. Bahaüd
devle'nin de katılmasıyla Adudüddev
le 'nin oğulları arasında büyük bir mü
cadele başladı. Sonunda mücadeleyi Şe
refüddevle kazandı ve Samsamüddev
le hapsedildi (376/ 987). Şerefüddevle 

ölünce yerine veliaht tayin ettiği Baha
üddevle genç yaşta Bağdat'ta Büveyhl 
tahtına oturdu (2 Cemaziyelahir 3791 
7 Eylül 989) . Abbasl Halifesi Tai'-Lillah 
ona Bahaüddevle ve Ziyaülmille lakabını 
verdi. 

Bahaüddevle ilk olarak yeğeni Ebü Ali 
b. Şerefüddevle'yi ortadan kaldırdı. Da
ha sonra da ağabeyi Samsamüddevle ve 
amcası Fahrüddevle ile uğraşmak zo
runda kaldı. 379 (989) yılında hapisten 
kaçtıktan sonra Fars. Kirman ve Hüzis
tan bölgelerine hakim olan Samsamüd
devle Şiraz ' ı merkez yapmıştı. Bahaüd
devle, Samsamüddevle üzerine gönder
diği ordunun mağlüp olduğunu görün
ce onu kendisiyle aynı seviyede bir hü
kümdar olarak kabul etmek zorunda 
kaldı. Ahvaz'ı ele geçirmiş olan Fahrüd
devle ise Bahaüddevle 'nin gönderdiği 

ordu karşısında bu şehri terketti. 

Bahaüddevle'nin isteği üzerine Halife 
Ta i'- Li Ilah hilafet makamından indirildi 
( 19 Receb 38 ı 1 ı Ekim 99 ı) ve yerine ye
ğeni Kadir-Billah geçti. Yeni halife Ba
haüddevle'nin k.ızıyla nikahlandı, ancak 
gelin Kadir-Billah'ın evine gitmeden öl
dü. Buna rağmen halife Bahaüddevle'ye 
"şehinşah" gibi büyük unvanlar verdi. 
Bahaüddevle daha sonra Bağdat'taki 

Sünniler'le ŞiTier ve Büveyhl ordusunda
ki Türkler'le Deylemliler arasındaki iç 
mücadeleyle meşgul oldu. Bunu fırsat 

bilen Samsamüddevle Hüzistan'a hakim 
oldu (383 / 993). ancak ertesi yıl Bahaüd
devle'nin Türk emlri Togan kumanda
sında gönderdiği birlik Samsamüddev
le'nin kuwetlerini yenerek Ahvaz ve Va
sıt'ı ele geçirdi. Mücadeleye devam eden 
Samsamüddevle bu defa önce Ahvaz'a, 
ertesi yıl da Basra'ya hakim oldu (386/ 
996) . Bahaüddevle, Batına hakimi Mü
hezzibüddevle Ali ve Bedr b. Hasanveyh 
ile bir ittifak yaptı. Bu ittifaktan sonra 
Samsamüddevle'ye karşı birkaç defa sa
vaştı. İki kardeş arasındaki mücadele 
Samsamüddevle'nin İsfahan yakınında 
öldürülmesiyle sona erdi (388/ 998). Sam
samüddevle'nin kumandanı Ebü Ali ei
Hürmüz ve Deylemli askerleri Bahaüd
devle'nin safına geçtiler. Böylece Bahaüd
devle Fars, Hüzistan, Kirman ve Uman'ın 
tek hakimi oldu. Amcası Fahrüddevle'-
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nin ölümü üzerine halefieri Mecdüddev
le Rüstem ile Şemsüddevle Ebü Tahir 
de Bahaüddevle'ye tabi oldular (400/ 
1009-10). 

Bahaüddevle bundan sonra başşehri
ni Şiraz'a nakletti ve bir daha Bağdat'a 
dönmedi. SaffarTier' den Tahir b. Halef 
tarafından Kirman bölgesinin kısa bir 
müddet işgali dışında İran toprakların
da genellikle barış hakim oldu. Ayrıca 
Bahaüddevle doğudan yaklaşan büyük 
tehlikeyi görmüş, Gazneli Sultan Mah
mud karşısında tutunamayacağını ania
yarak hediyeler ve elçiler gönderip bu 
Türk sultanı ile dostluk kurmuştur. 

Bağdat'ın terkedilmesi Irak'ta otori
tenin zayıflamasına sebep oldu. Irak'taki 
mahalli Arap emirlikleri, özellikle Ukay
lfler, MezyedTier ve HamdanTier Büvey
hTier aleyhinde nüfuz sahalarını genişlet
me imkanı buldular. Bahaüddevle onlar
la mücadele etmek zorunda kaldı. Ukayll 
Hükümdan Ebü'z-Zewad Muhammed'e 
karşı Ebü Ca'fer Haccac kumandasın

da bir ordu göndermesine rağmen onun 
nüfuzunu tam anlamıyla yok edemedi. 
Ebü 'z-Zewad'ın ölümünden sonra Ukay
ITier arasındaki taht mücadelesini ka
zanan yeğeni Kırvaş b. Mukalled Baha
üddevle'ye karşı başarılı bir mücadele 
verdi. 

Öte yandan ülkenin güneyinde ortaya 
çıkan Ebü'I-Abbas b. Vasıl adlı bir asi 
önce Basra'yı, sonra da Ahvaz'ı ele ge
çirdi (395 / 1004-1005). Ertesi yıl Bedr 
b. Hasanveyh ile Ebü Ca'fer Haccac bir 
ittifak oluşturarak Bağdat'! kuşattılar. 

Ancak bu sırada İbn V asıl 'ın esir alınıp 
idam edilmesiyle kuşatma kaldırıldı ve 
kuşatmaya katılan emlrlerle barış yapıl
dı (397 1 1006-1007). Bahaüddevle daha 
sonra Irak'taki mahallf emirliklerle de 
barış yaptı. Onun Bağdat'a vali tayin et
tiği Fahrülmülk Muhammed b. Ali Ukay
ITier'i mağlüp etti; bedevi Haface kabi
lesi mensuplarını sürdü ve Bedr b. Ha
sanveyh'in öldürülmesinden sonra böl
gede Büveyhl otoritesini sağladı (405 / 
1014-15) . Bu arada Bahaüddevle S Ce
maziyelahir 403'te (22 Aralık 1012) Erre
can'da kırk iki yaşında öldü. Naaşı Ne
cef'te Hz. Ali· nin türbesinin yanına gö
müldü. Yerine ölümünden kısa bir süre 
önce veliaht tayin ettiği Sultanüddevle 
Ebü Şüca' emir ilan edildi. 

Kaynaklardaki bilgiler Bahaüddevle'
nin şahsiyeti hakkında kesin bir hük
me varmak için yeterli değildir. Ancak 
çevresindekilere karşı gaddar davrandı
ğı ve cimri olduğu söylenebilir. imar ve 

kültür faaliyetleri hakkında da fazla bir 
şey bilinmemektedir. Zaten saltanatı

nın birinci kısmı büyük ölçüde savaşlar
la geçtiği için buna imkan bulamamış
tır. Tarihçi ve düşünür İbn Miskeveyh 
onun zamanında Büveyhl idaresinde ka
tip olarak çalıştı. Veziri Ebu Nasr Şapur 
b. Erdeşlr de çevresinde önemli edebi 
şahsiyetterin toplandığı bir devlet ada
mı idi. Bahaüddevle devrinin dikkati çe
ken bir yönü de Türk askerlerin Bağ- · 

dat'ta Deylemliler'e karşı üstünlüğü ele 
geçirmeleri idi. 
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BAHAÜLHAK 

(bk. BAHAEDDİN ZEKERİYYA) . 

BAHAVELPÜR 
( .J.r.l.J ~ ) 

Pakistan'da bir şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu 

idari bölge_ 

_j 

_j 

Birçok yönden Bağdat'a benzediği için 
Bağdadulcedld adıyla da bilinir. Sutlej ır
mağı kıyısında Emir Muhammed Saha
ve! tara~ından 1748'de kurulmuştur. Da
ha sonra Bahavelpür Newablığı'nın baş
şehri olan şehir bugün de bölgenin mer
kezidir. Karaçi ve Peşaver'e demiryoluy
la bağlı olan Bahavelpur'da halkın ço
ğu Sünni müslümandır: 1981 sayımın

da şehrin nüfusu 178.000, bölgeninki 
ise 4.668.000 idi. Şehirdeki eğitim ku
rumları arasında Kaid-i A'zam Tıp Koleji 


