
BAHAÜDDEVLE 

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 



ile islam Üniversitesi'ne (Camia-i Abbasiy
ye) ve Pencap Üniversitesi'ne bağlı bir
çok yüksek okul vardır. Doksan beş Arap
ça ve 29S Farsça yazmanın da bulundu
ğu kütüphane binası, Bahavelpür nev
vabları (emir) zamanında yapılan Nur 
Mahal. Gülzar Mahal ve Sadık Garh sa
rayları ile birlikte şehirdeki ilgi çeken 
yapılar arasında yer alır; ayrıca şehir

de bir hayvanat bahçesiyle bir de müze 
mevcuttur. 

Bahavelpür idari bölgesi, Pakistan Pen
cabı ' nı meydana getiren sekiz idari böl
geden biridir ve bugün adını taşıdığı es
ki devletin sınırları içinde bulunur. Bu 
idari birim Bahavelpür, Bahavelnagar ve 
Rahimyar Han olmak üzere üç alt bölge
ye ayrılır. 2T ve 30' kuzey enlemleriyle 
69' ve 74' doğu boylamları arasında yer 
alan bölge kuzeyden Sutlej, Pençned ve 
indus nehirleriyle, güney ve güneydo
ğudan Hindistan'ın Jaisalmir ve Bikanir 
eyaletleriyle, batıdan da Sind eyaletinin 
Sukkur bölgesiyle çevrilidir. Kuzeydoğu
daki en uç kesimi Hindistan Pencabı'nın 
Firüzepür idari bölgesine dayanır. Böl
ge, çoğunluğunu alüvyonlu düzlüklerle 
çöllerin oluşturduğu 4S.SS8 kilometre
karelik bir alanı kaplar. Yazları son dere
ce sıcak, kışları ise sert geçer. Isı 42' C 
ile 6' C arasında değişiklik gösterir; yıl
lık yağış miktarı yetersizdir. % 3,3'lük 
bir nüfus artışına sahip olan Bahavel
pür bölgesinde yaşayan başlıca etnik 
gruplar Arain, Cat, Racpüt ve Guccarlar, 
bölgenin eski sakinleri ise Coiyalar. Va
tular, Davudputralar (Davudoğull arı), Be
lüciler, Seyyidler ve Pathanlar'dır. Çulis
tan yöresinde Baharlar, Larklar ve Bi
henler yaşarlar. Pakistan· ın resmi di
li olan Urdu ca· nın geniş şekilde anlaşı-

Bahavelpür 

hp konuşulmasına rağmen bölgedeki 
halk ana dil olarak Pencap dilinin Sera
iki ağzını kullanır. Okuma yazma oranı 
% 20.4'tür. 

Bahavelpür bölgesi, Delhi Sultanlığı ve 
Babürlüler'den önce sı rasıyla güçlü Pers. 
Yunan, Arap ve Afgan yöneticilerinin ha
kimiyetinde kaldı. Babürlüler zamanın
da Evrengzib'in ölümünden sonra, Bağ
dat ve Mısır'daki Abbasi halifelerinin so
yundan geldiğini iddia eden Sind asıllı 

Davudputralar bölgede ı. Mübarek Han 
Abba si (1702- ı 723) liderliğinde bir nev
vablık kurdular. Başlangıçta Bahavelpür 
Abbasileri diye bilinen bu emirlik Afga
nistan· a bağlıydı. 1802 ·de Afgan Kralı 

Şah Mahmud'un izniyle sikke basma 
hakkı elde ederek bağımsız bir devlet 
hüviyeti kazandı. Bahavelpür Newabı ll. 
Sadık Muhammed Han (181 1-1826) kom
şu topraklardaki emirlerle ilişkilerin bo
zulması üzerine Sutlej nehrinin güne
yindeki toprakların korunmasını ingiliz
ler'den isternek zorunda kaldı. Onun bir 
suikast sonucu öldürülmesinden sonra 
geçen lll. Bahavel Han (1 826-1852). na
nedanın ingiliz hükümetinin isteklerine 
yumuşak bakan geleneksel politikasını 

sürdürdü ve ingilizler'e bölgede daha 
rahat faaliyet gösterme imkanı sağladı. 
1830'larda ingilizler bölgenin kuzeybatı 
kesiminde ticaret yapma yollarını araş
tırmaya başladılar ve önce hükümetle 
indus nehrini geçiş anlaşması (1833), da
ha sonra da 1838'de Bahavelpür newa
bının, ingiliz hükümetiyle iş birliği için
de hareket etmesi şartıyla kendi top
raklarında süresiz yönetime sahip olma
sını ve korunmasını hükme bağlayan bir 
himaye anlaşması imzaladılar. Bu anlaş
malara dayanarak Bahavelpür newabı . 

Afgan savaşı sırasında ingiliz ordusunun 
Bahavelpür topraklarından geçmesi ko
nusunda her türlü kolaylığı göstermiştir. 
Bahavelpür Devleti' nin ingilizler' le yap
tığı bu himaye antlaşması, ülkenin Pa
kistan'la birleştiği 1947 yılına kadar ge
çerli kaldı. Pakistan birliği içinde önce
leri özerkliğini koruyan devlet. 19SS'te 
Bahavelnagar ve Rahimyar Han idari böl
geleriyle birleşerek Pencap eyaletine ka
tıldı ve böylece newablık tamamen or
tadan kalkmış oldu. 

Bugün başlıca meşguliyetin ziraat ol
duğu Bahavelpür artık ihmal edilen bir 
bölge değildir. SOO kım. uzunluğunda ne
hir ve kanalların suladığı yaklaşık 1 S 
milyon hektarlık büyük arazi. çoğunlu
ğu bölgeye ülkenin başka yerlerinden 
gelmiş olan göçmenler tarafından işle-
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Newab Sa rayı - Bahavelpür 1 Pakistan 

tilir. Tahıl ürünlerinin başında buğday 
ve dan gelir. Ayrıca pamuk ve şeker ka
mışı üretilir. Çırçır. pamuklu dokuma, 
pamuk yağı ve şeker işleme tesisleri 
bölgede rastlanan küçük sanayi kuru
luşlarını oluşturur. 
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BAHÇE 
L _j 

Kelimenin aslı Farsça bağçe olup "kü
çük bağ" anlamındadır. Arapça'da bahçe 
karşılığında hadika, ravza, firdevs, cen
net ve Farsça'dan geçmiş bulunan bus
tan (bostan) gibi kelimeler kullanılmak
tadır. Bahçe düzenleme sanatının kay
nağında dini inanışlar yatar. Bilinen en 
eski örneklerin yer aldığı Mısır. Mezopo
tamya. İran gibi yörelerde ve daha son
ra geleneği oralardan alan Grekler'le 
Romalılar'da bahçe, kutsal ruhların ya
şadığına inanılan toprak parçaları üze
rinde ve tapınakla ilişkili olarak düzen
lenirdi. Zamanla zevk için de bahçe dü
zenlenmesi yaygınlaştı. Ancak bunlarda 
da yine tapınak bahçelerinden kalma 
bazı dini unsurlar bulunmakta, ayrıca 
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