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990'da (1582) Bedahşan ' ın Rostak yöresindeki Ereksa köyünde dünyaya geldi. Molla Şah adıyla da tanınır. Babası
kadı idi. İlk öğrenimini Belh'te yaptıktan
sonra üç yıla yakın bir süre Keşmir ' de
kaldı. Daha sonra Hindistan ' ın kuzeyini
dolaşarak Agra'ya kadar bir seyahat yaptı. Lahor'da Şeyh Miyanmir (MiyanecT) adlı aslen Mısırlı bir Kadiri şeyhine intisap
etmek istedi. Miyanmir önce Molla Şah ' ın
talebini geri çevirdiyse de Molla Şah çı
kardığı çilelerle şeyhin iltifatını kazanmayı başardı. Kısa sürede süluk*ünü tamamlayan Bedahşi, hakkında anlatılan
menkıbelere göre uykuyu tamamen terkedip geceleri peygamberler ve velllerin
ruhaniyetiyle sohbet etmeye başladı. Miyanmir, Bedahşi'ye süiOkünü tamamladığını bildirince Lahor'un sıcak havasın
dan kaçarak Keşmir'e döndü; ömrünün
geri kalan kısmını burada geçirdi. Küçük
bir hücrede oturan Bedahşi genellikle
insanlardan kaçardı ; bununla beraber
çevresinde birçok mürid toplandı .
Hindistan'da hüküm süren Babürlü hamensup Dara Şüküh ve Cihanara Begüm, Bedahşi'nin önde gelen müridlerindendir. Oara Şüküh onunla ilişki
terini Sekinetü'J-evliyô.' da anlatmış, Cihanara Begüm de aynı konuda Risô.le-i
Şô.J:ıibiyye adlı bir eser yazmıştır. Bazı
şiirlerinde Hallac'ın sözlerini hatırlatan
ve vahdet -i vücud* u andıran görüşler
ortaya koyması, zahir ulemasının kendisine düşman olmasına yol açtı. Mesela şiirlerinin birinde, "Ey dost! Akıl sahibi kendini tanıdığı zaman Tanrı olur" demişti. Bu tür görüşleri sebebiyle Keşmir
valisi tarafından idama mahküm edildi
ve ancak Dara Şüküh'un müdahalesi sayesinde kurtulabildL 1658 yılında şerianedanına

ta bağlı bir hükümdar olan Evrengzib
tahta çıkınca hayatı yine tehlikeye girdi.
Bu defa da Cihanara onu kurtarmak için
harekete geçti. Üç yıl sonra Lahor'da vefat eden Bedahşi, şeyhi Miyanmir'in yanında Cihanara'nın yaptı rdığı bir türbeye defnedildi.
Bedahşi'nin başlıca halifesi Veli Ram
ile devam eden aşırı vahdet-i vücüdcu
tarikat silsilesi Pencap'ta XIX. yüzyıla kadar yaşadı. Bu silsitenin son temsilcisi
1864 yılında vefat eden Kayser Şah 'tır.
Eserleri. 1. Şeri}. -i Rubô. <iyyılt. AbdurCami'nin bir eserini örnek alarak yazdığı tasawufi rubailerine yine
kendisinin yaptığı bir şerhtir ( Hu da b a h ş
Ktp. , Patna, nr. 688/3 ) 2. Risô.le -i Şô.
hiyye. Oara Şüküh ve Cihanara için kaleme aldığı bu mesnevide vahdet-i vücüd, teşbih ve tenzih arasındaki münasebet. Allah'ın sübüti sıfatları ve salikIerin katettiği menziller anlatılmaktadır
(Hu da bahş Ktp ., Patna, nr. 688/ 1). 3. Ri sô.le der Tevhid-i lja]f.. İbnü' I-Arabi'nin
eserlerinde kullandığı temel kavramları basit bir dille açıklayan bir risaledir
(Research and Publication Department of
)ammu and Kashmir Governm ent Ktp., nr.
85) Bedahşi, bu eserlerinin yanı sıra birkaç tasawufi risale ile Tefsfr-i Şô.h veya Ş ô.h-ı Tefô.sfr (yazma l arı için bk. Storey, 1/ ı. s. ı 9) adıyla tanınan Fatiha. Sakara, Al-i İmran ve Yüsuf sürelerini ihtiva eden bir tefsir de kaleme almıştır.
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ne zaman
bilinmemektedir. Mürşidi , Hace
Ubeydullah Ahrar'ın halifelerinden Mollazade Muhammed Abdullah Otrari'dir.
Ahrar'dan icazet alıp hacca gittikten sonra bir müddet Halep 'te kalan ve daha
sonra Şam ' a yerleşen Mollazade'nin yaşı Bedahşi kendisine intisap ettiği zaman
sekseni bulmuştu. Mollazade vefat edince Bedahşi onun yegane halifesi olarak
irşad faaliyetine başladı. Gençliğinde arncasının yanında Kur ' an-ı Kerim'i Adiyat
süresine kadar okuduğu, zahiri ilimleri
tahsil etmediği , her şeyi keşf * yoluyla
öğrendiği rivayet edilmektedir. Müridlerine okurnamayı tavsiye eden Bedahşi'nin ilimle uğraşmanın faydalı olup olmadığı konusunda Ahrar'ın halifelerinden Molla İsmail Şirvani ile tartışmalar
da bulunduğu da kaydedilmektedir.
Bedahşan ' da doğdu . Şam'a

geldiği

Yavuz Sultan Selim Bedahşi'yi Şam'da
Emeviyye Camii bitişiğİndeki tekkesinde iki defa ziyaret etmiş , ilk gö rüşme
lerinde şeyh Yavuz'la hiç konuşmamış,
ikinci görüşmelerinde ise, "Sen dahi bencileyin Hak Teala ' nın bir kulusun. Benim
yüküm yok, senin var. Sakın bu halkın
yükünü yabanda komayasın" diye nasihatta bulunmuştu . Hoca Sadeddin'in, babası Hasan Can' dan naklettiğine göre
Yavuz Mısır' da iken rüyasında Bedahşi'
yi sefer kıyafetiyle görmüş, Hasan Can
da bunu şeyhin ölümüne işaret olarak
yorumlamıştı. Konu araştırıldığında şey
hin ölümüyle sultanın rüyasının aynı geceye rastladığı anlaşılmıştır.
Bedahşi' nin 922 ( 151 6) yıl ın ın sonunda veya 923 ( 1S17) yılının ilk aylarında
öldüğü ve İbnü'I-Arabi'nin kabri yanına
defnedildiği rivayet edilmektedir. Halife
bırakıp bırakmadığı konusunda bilgi yoktur. Ancak onun devrinde Nakşibendiy
ye'nin Şam'da pek yaygın olmadığı bilinmektedir.
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