
şında kabul edilecek bir görüş, Allah'ın 
ezel! ilminde değişiklik ve noksanlık ge
rektireceği için reddedilmiştir. Ayrıca be
da inancında. sonu nereye varacağı bilin
meyen bir şeye önceden hükmedip irade
ye aykırı olarak bir sonucun ortaya çık
ması gibi cebri bir unsur mevcuttur. Bu
nun ise ulühiyyet makamı ile bağdaştırıl
ması mümkün değild i r. İmamiyye'nin be
da kelimesinin geçti ği ayetlerle ilgili yo
rumları da isabetli görülmemektedir. Çün
kü bu ayetler insanlar tarafından vukuu 
beklenmeyen olaylardan bahsetmekte 
olup bu ise hiçbir zaman ilah! ilmin de
ğiştiği anlamına gelmez. Öyle anlaşılıyor 
ki İmamiyye'nin beda telakkisini benim
semesi, gayba ait haberleri bildiklerine 
inanılan imamların , vuku bulacağını ön
ceden haber verdikleri olayların sonradan 
başka türlü gerçekleşmesi üzerine inan
dırıcı bir izah bulmak suretiyle etrafın
daki grupların dağılmasını önleme zaru
retinden doğmuştur. Çağdaş bazı Şi! ya
zarların bedaya "meydana geleceğine ön
ceden işaret edilen bir olayın gerçekle
şeceğine inanıp da sonradan buna aykı
rı bir hadisenin vuku bulması" anlamını 
vermeleri de (Seyyid Abdullah, s. 31, 72) 
bu tesbiti doğrulayıcı mahiyettedir. 

Beda telakkisi müstakil araştırmalara 
konu teşkil etmiştir. Seyyid Abdullah es
Seyyid Hasan el-Müsevfnin Bahs havle'l
bedd' adlı eseriyle Abdüzzeh~~ ~1-Ben
der'in Na?ariyyetü'l-beda' 'inde Şadrid
dı"n eş-Şı"rdzi adlı eseri bunların önem
lilerindendiL 
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(bk. BEDİHİ). 

BED AH ŞAN 
( ül:.>-'! ) 

Kuzeydoğu Afganistan'da 
bir idari bölge. 

.J 

Afgan Türkistanı olarak da bilinen böl
genin kuzeyinde Amuderya, güneyinde 
Hindukuş dağları, doğusunda Doğu Tür
kistan, batısında ise Kunduz ırmağı bu
lunur. Kısmen dağlık görünüşte yüksek 
bir yayla olan Bedahşan'ın en hareketli 
kesimi ve en canlı ticaret alanı Gökçesu 
(Kökçesu) vadisidir. Önceleri Bedahşan is
minin de bu vadide çok bulunduğu söy
lenen bedahş/belahş ( ) Fr. balais, ing 
balası adındaki pembe yakuttan (la'l-i 
Bedahşi, la'l- i Bedahşani) geldiği ileri sü
rülmüşse de daha sonra bunun aksinin 
söz konusu olduğu ve taşın adını bura
dan aldığı görüşü kuwet kazanmış (bk. 
iA, ıı , 435), son yıllarda ise kelimenin Sa
saniler'in bedahş/badahş ( < Pehlevice 
bidahş "müfettiş, yüksek yönetici") un
vanından türetildiği tesbit edilmiştir (E!r., 

lll, 36 1; IV, 242-244). Bedahşan ismi ilk 
defa VII -VIII. yüzyıllara ait Çin kaynakla
rında Po-to Chang-na şeklinde geçer. Çin
liler bu ülkeyi Tu-ho-lo'nun (Toharistan) 
bir bölgesi olarak tarif ederler. İslam coğ
rafyacıları Taharistan ismini iki ayrı ma
nada kullanmışlar ve dar anlamda Belh 
ile Bedaşhan arasındaki bölgeye, geniş 
anlamda da Amuderya'nın iki kenarını 
kaplayan Belh'in doğusundaki bütün top
raklara bu adı vermişlerdir ; Bedahşan'a 

ise Türk hükümdarlarının taşıdığı "yab
gu" unvanından dolayı "Cabgüye'nin ül
kesi" dedikleri görülmektedir. Çin'den 
ve Doğu Türkistan'dan gelen eski İpek 
yolunun Bedahşan'dan geçmesi maden
ler yönünden zengin olan bu bölgede ti
careti geliştirmiş ve özellikle yönetim 
merkezi olan Feyzabact şehrini ekono
minin merkezi haline getirmiştir. 

1964'teki genel idari reformlarla eya
let statüsü kazanan Bedahşan'ın yüzöl
çümü 47.403 km2 olup nüfusu 520.620'
dir ( 1983) Sayım sırasında ırkiara göre 
ayırım yapılmadığından bölgede yaşa
yan etnik grupların kesin sayılarını tes
bit etmek mümkün değildir. Nüfusun 
çoğunluğunu Türkçe konuşan Sünni Öz
bekler ile Farsça'nın Deri lehçesini ko
nuşan ve çoğunluğu Sünni, bir kısmı Şii 
olan Tacikler. geriye kalanını da Peştu-

BEDAHŞAN 

Bedahsan'da Sıra gölü yakın l a rı nda bir göçebe kervanı ve 
Özbek kışiağ ı (Dmp,.e, s. 7, 133) 

ca konuşan Peştunlar ile Kırgızlar teşkil 
eder. Halkın büyük kesimi göçebe veya 
yarı göçebe olup Özbekler'le Peştunlar 
Tacikler'e oranla daha uzun mesafeler 
arasında göç ederler. Deniz seviyesinden 
3400 m. yükseklikte bulunan Şiva gölü 
civarındaki zengin otlaklar, göçebe ve 
yarı göçebeleri uzak mesafelerden hat
ta Hindukuş dağlarının güney tarafla
rından dahi buraya çeker. XVII. yüzyıla 
kadar sadece avcıların çıktığ ı yüksek Pa
mir platoları sonradan yerleşme alanı 

olmuş, önceleri mevsimlik gelen göçebe
ler daha sonra burayı devamlı yurt edin
mişlerdir. Ancak Rus ihtilalinden kaça
rak buraya gelen 3000 kadar göçebe Kır
gız 1979'da Kabil hükümetinin komü
nizmi benimsernesi üzerine Pakistan'a 
ve Türkiye'ye göç etmiştir. Bu Kırgız

lar'ın hepsi Sünni müslüman olup Ha
nefi mezhebindendirler. 

Kurak iklimli Bedahşan bölgesinin en 
önemli su kaynağı kar sularından bes
lenen Gökçesu'dur. Amuderya'nın bir ko
lu olan bu ırınağa ve doğrudan Amuder
ya'ya kavuşan pek çok küçük akarsu böl
genin su ihtiyacını önemli ölçüde karşı
lar. 300 km 2 'den fazla bir bölgeyi sula
yan bu küçük nehirler bölgede özellikle 
iyi bir pamuk tarımının yapılmasını sağ
lar. Dar vadilerin iyi sulanan toprakla
rında yetişen pamuğun kalitesi oldukça 
yüksektir; ayrıca pirinç, buğday. arpa 
ve susam tarımı yapılır. Üzüm bağları ve 
meyve bahçeleri bol olan bölgede hay
vancılık da oldukça ileri gitmiştir; bü
yük ve küçük baş hayvanlar arasında bol 
miktarda deve de bulunur. Yer altı kay
naklarının zenginliğine rağmen maden
cilik ve modern endüstri gelişmemiştir. 
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Bölgede önemli bir ekonomik gelişme 
de görülmez; toprağa bağlı köylüler ge
çimlerini çiftçiliğe borçludurlar. Yer altı 
servetlerinden la'l dışında yalnız lapis 
lazuli (lacivert taş) çok önceden beri de
ğerlendirilmektedir. Ön Asya ülkelerin
de milartan önce 3000 yıllarından beri 
tanınan ve istami devirlerde Afrika· da 
Moritanya'ya kadar gönderilmiş ve ora
larda meşhur olmuş olan bu taşın kıy
meti Marea Polo tarafından da belirtil
miştir. Günümüzde Gökçesu vadisinin 
sol tarafında yer alan ocaklardan yı lda 

2 ila 4 ton kadar lapis lazuli çıkarılır. 

Coğrafi sınırları Sovyetler' in Tacikistan 
Cumhuriyeti'ne de taşan Bedahşan'da 
sadece iki yerleşim merkezi kayda de
ğer büyüklükte olup bunlardan biri böl
genin merkezi 140.300 ( l979ı nüfuslu 
Feyzabad, diğeri ise Sovyet Rusya tara
fındaki Khorog'dur. 

Bedahşan V. yüzyılda Akhun Türkleri 
tarafından işgal edildi. Bölgenin Arap
lar tarafından ne zaman alındığı kesin 
olarak bilinmemekle beraber İslamiyet'in 
buraya Ta la s Savaşı'ndan (751 ı sonra ya
yıldığı tahmin edilmektedir. Taberi ül
kenin ismini sadece bir defa, 736 yılı

nın olayları içinde Cabgüye ülkesinde
ki Kişm'e karşı yapılan hücum ve diğer 
uzak bölgelere yapılan askeri seferler 
sebebiyle zikreder. Ya'kübf'ye göre Be
dahşan'da bulunan Cirm şehri İslamiyet'
in Tibet ticaret yolu üzerinde geldiği son 
noktayı oluşturur. Aynı yerde Humar Bey 
adında bir Türk emfrinden de Bedah
şan'ın hakimi. olarak bahsedilir. istahrf 
ise Bedahşan'ı Ebü'l-Feth'in ülkesi ola
rak tanımlar ki bundan maksadı Bedah
şan'ın Ebü'l-Feth el-Yaftalf'ye bağlı bu
lunduğunu göstermektir. Sem'anf ve Ya
küt'a göre YaftalT'nin oğlu Ebü Nasr 
burayı SamanHer'in kumandanı Karate
gin'e karşı savunmuştur (340/ 95l-52ı . 

Bedahşan'ın ilk devir islami döneme ait 
siyasi durumu hakkında başkaca bilgi 
yoktur. Daha sonra Xl. yüzyılın ortaların
da şair Nasır - ı Hüsrev (ö 1072ı bölgeye 
ismailT mezhebini yaymıştır. 

Xll. yüzyıldan itibaren Bedahşan'ın ta
rihindeki gelişmeler hızlandı. Bu yüzyı

lın başlarında Gurlular'ın Samiyan'daki 
kolunun hakimiyetine giren bölge Xlll. 
yüzyılda Harizmşahlar'ın yönetimine geç
ti. Moğol istilasına uğramamış şanslı ül
kelerden biri olan Bedahşan XV. yüzyıla 
kadar yerli bir hanedan tarafından ida
re edildi. XV. yüzyılın başlarında ise Ti
murlular'ın hakimiyetine girdi ve bu yüz
yılın sonlarına kadar onların elinde kal-
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dı. XVI. yüzyılın hemen başlarında Özbek
ler bölgeye hakim oldularsa da bu haki
miyet 1 505'te sona erdi ve Babürlü im
paratorluğu'nu kuran Babür burayı fet
hederek kardeşi Nasır Mirza'nın yöne
timine verdi. XVI. yüzyılın sonlarına doğ
ru ll. Abdullah Han devrinde Özbekler 
Bedahşan' ı yeniden ele geçirdiler ( 1584 ı 
ve 1645-1647 yılları arasındaki iki yıllık 
yeni bir Babürlü istilası hariç uzun sü
re hakimiyetleri altında tuttular. 

İki buçuk asırdan fazla Özbek hakimi
yetinde kalan Bedahşan, Buhara Emfri 
Nasrullah Han'ın sert ve acımasız idare
si yüzünden 1859'da Afgan Şahı Dost 
Muhammed Han'ın idaresine geçmiştir. 
1725 yılından beri kıymetli madenler se
bebiyle burayı topraklarına katmak is
teyen Ruslar buna XIX. yüzyılda da bir
çok defa teşebbüs etmişler, fakat ba
şarı sağlayamamışlardır. Ancak 1895'te 
Afganistan'la yaptıkları sınır düzenle
meleri sırasında bölgenin bazı kısımla
rını almaya muvaffak olmuşlardır. 
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ıııJıiıı MEHMET SARAY 

D EDEBiYAT. Klasik Türk ve İran ede
biyatlarında altından sonra adına en çok 
rastlanan kıymetli madenierden biri olan 
la'lin en meşhur cinsi, çıktığı Bedahşan 
şehrine nisbette edebi eserlerde daha 
çok "la'l-i Bedahşan" şeklinde geçer. Fa
kat bedahşan ile bunun muhaffefi olan 
bedahş kelimeleri tek başlarına la'l-i Be
dahşan'dan kinaye olarak "la'l" manası
na da kullanılırlar. Bedahşf ve bedahşa-

nT de aynı manayı ifade etmektedir. öte 
yandan rengi itibariyle mecazen "şarap" 
manasma kullanılmasının yanı sıra eri
miş la'l (la'l-i müzab) şaraba benzetilir ve 
bir cins iyi şarabın adı olarak da geçer. 
Bakf'nin, "İçelim la'l-i müzabı saçalım 
cür'aları 1 Hak-i gülzarı bugün kan - ı be
dahşan edelim" beyti buna bir örnektir. 
Az da olsa "kan" manasında kullanıldı

ğı görülen bedahşan, ayrıca bölgede çı
kan bir cins taşın ezilmesiyle elde edi
len lacivert rengin adıdır. Solmadığı için 
tezhipçilikte tercih edilen bu koyu laci
vert boyaya "bedahşf lacivert" denilir. 
Edebi bir özellik arzetmemesine rağmen 
bölge halkı arasında belahşan şeklinde 
söylenen bedahşan kelimesi aynı zaman
da bir cins iri yapılı ve kuwetli koyun tü
rünün adı olarak da kullanılır. 

Bedahşan kelimesi la' l-i Bedahşan'
dan başka genellikle dağ - ı Bedahşan, 

kan-ı Bedahşan, seng-i Bedahşan ter
kipleri içinde de kullanılır. Tanınmış müs
lüman coğrafyacılarından İbn Havkal'a 
göre bedahşanf, rengi, güzelliği ve işle

meye müsait oluşu gibi sebeplerle ya
kut kadar değerli bir taştır. Değişik renk 
tonuna sahip bu taşın en güzelleri "rum
manf" veya "enarr adıyla anılan nar renk
lisi, "şarabi" adıyla bilinen bir tonu, "er
guvanf" diye tanınan gül renklisi ve 
"sürh" olarak adlandırılan kırmızısıdır. 

Eski astrolojide güneşin ve bazı yıl 

dızların madeniere tesir ederek onların 
mahiyetierini değiştirdiği kabul edilir. 
Bedahşan'da çıkan la'l de Süheyl yıldı

zının tesiriyle meydana geldiği ve ren
gini onun ışığından aldığı için çok güzel 
ve değerli sayılmıştır. Bu husus HayalT 
Bey'in, "Süheyl'in pertevi seng-i Bedahş'ı 
la'l eder lakin 1 Gözüm yaşını yaküt ey
ledi dürr-i benagüşu" beytinde ifade 
edildiği gibi Süheyl-taş-la'l münasebe
tiyle şiire aksettirilmiştir. La'l taşın için
de bulunduğu için taş kırılmadan ona 
ulaşılamaz. Aynı şekilde aşığın kanlı göz 
yaşı da sevgilinin bulunduğu yerin (kOy-i 
yar) taşını la 'l -i Bedahşan'a çevirir. Neca
tf'nin, "Ruhlarındır leblerini terbiyetler 
eyleyen/Mihr-i rahşandır yüzün la'l-i Be
dahşan'dır lebin" beytinde olduğu gibi 
sevgilinin dudağının rengi itibariyle la'l-i 
Bedahşan'a benzetilmesi divan edebiya
tında beğenilerek kullanılan bir teşbih

tir. Ayrıca la'lin dudak yerine yaygın bir 
şekilde kullanılması bir mecaz-ı örffdir. 
Bu sebeple dudak yerine la'l dendiği gi
bi la'l yerine bedahşan da kullanılarak 

beyltierde dudak-la'l-Bedahşan arasın
daki ilgi belirtilir. Ayrıca rengi yanında 


