
BEDAHŞAN 

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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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 



diğer bazı benzerlikleri sebebiyle d udak
kan-şarap-la ' !- Bedahşan-yakut kelime
leri beyitlerde bir arada zikredilerek teş
bih, tenasüp vb. edebi sanatlar yapılır. 
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meşhur Kadiri mutasavvıf ve şair. 
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990'da (1582) Bedahşan' ın Rostak yö
resindeki Ereksa köyünde dünyaya gel
di. 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 yap
tı. Lahor'da Şeyh Miyanmir (MiyanecT) ad
lı aslen Mısırlı bir Kadiri şeyhine intisap 
etmek istedi. Miyanmir önce Molla Şah ' ın 

talebini geri çevirdiyse de Molla Şah çı
kardığı çilelerle şeyhin iltifatını kazan
mayı başardı. Kısa sürede süluk*ünü ta
mamlayan Bedahşi, hakkında anlatılan 
menkıbelere göre uykuyu tamamen ter
kedip geceleri peygamberler ve velllerin 
ruhaniyetiyle sohbet etmeye başladı. Mi
yanmir, Bedahşi'ye süiOkünü tamamla
dığını 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 ha
nedanına mensup Dara Şüküh ve Cihana
ra Begüm, Bedahşi'nin önde gelen mü
ridlerindendir. Oara Şüküh onunla ilişki
terini Sekinetü'J-evliyô.' da anlatmış, Ci
hanara 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 ken
disine düşman olmasına yol açtı. Mese
la şiirlerinin birinde, "Ey dost! Akıl sahi
bi kendini tanıdığı zaman Tanrı olur" de
mişti. Bu tür görüşleri sebebiyle Keşmir 
valisi tarafından idama mahküm edildi 
ve ancak Dara Şüküh'un müdahalesi sa
yesinde kurtulabildL 1658 yılında şeria-

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 ve
fat eden Bedahşi, şeyhi Miyanmir'in ya
nında Cihanara'nın yaptırdığı bir türbe
ye defnedildi. 

Bedahşi'nin başlıca halifesi Veli Ram 
ile devam eden aşırı vahdet-i vücüdcu 
tarikat silsilesi Pencap'ta XIX. yüzyıla ka
dar yaşadı. Bu silsitenin son temsilcisi 
1864 yılında vefat eden Kayser Şah 'tır. 

Eserleri. 1. Şer i}. -i Rubô. <iyyılt. Abdur
rahman-ı Cami'nin bir eserini örnek ala
rak yazdığı tasawufi rubailerine yine 
kendisinin yaptığı bir şerhtir ( Hudabahş 

Ktp. , Patna, nr. 688/3) 2. Risô.le-i Şô.
hiyye. Oara Şüküh ve Cihanara için ka
leme aldığı bu mesnevide vahdet-i vü
cüd, teşbih ve tenzih arasındaki müna
sebet. Allah'ın sübüti sıfatları ve salik
Ierin katettiği menziller anlatılmaktadır 
(Hudabahş Ktp ., Patna, nr. 688/ 1 ). 3. Ri
sô.le der Tevhid-i lja]f.. İbnü' I-Arabi'nin 
eserlerinde kullandığı temel kavramla
rı basit bir dille açıklayan bir risaledir 
(Research and Publication Department of 
)am mu and Kashmir Government Ktp., nr. 
85) Bedahşi, bu eserlerinin yanı sıra bir
kaç tasawufi risale ile Tefsfr-i Şô.h ve
ya Şô.h-ı Tefô.sfr (yazmal arı için bk. Sto
rey, 1/ ı. s. ı 9) adıyla tanınan Fatiha. Sa
kara, Al-i İmran ve Yüsuf sürelerini ih
tiva eden bir tefsir de kaleme almıştır. 
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Şam'da yaşayan 
ilk Nakşibendi şeyhlerinden biri. 

_j 

Bedahşan ' da doğdu . Şam'a ne zaman 
geldiği bilinmemektedir. Mürşidi, Hace 
Ubeydullah Ahrar'ın halifelerinden Mol
lazade Muhammed Abdullah Otrari'dir. 
Ahrar'dan icazet alıp hacca gittikten son
ra bir müddet Halep 'te kalan ve daha 
sonra Şam 'a yerleşen Mollazade'nin ya
şı Bedahşi kendisine intisap ettiği zaman 
sekseni bulmuştu. Mollazade vefat edin
ce Bedahşi onun yegane halifesi olarak 
irşad faaliyetine başladı. Gençliğinde arn
casının yanında Kur 'an-ı Kerim'i Adiyat 
süresine kadar okuduğu, zahiri ilimleri 
tahsil etmediği , her şeyi keşf* yoluyla 
öğrendiği rivayet edilmektedir. Mürid
lerine okurnamayı tavsiye eden Bedah
şi'nin ilimle uğraşmanın faydalı olup ol
madığı konusunda Ahrar'ın halifelerin
den Molla İsmail Şirvani ile tartışmalar
da bulunduğu da kaydedilmektedir. 

Yavuz Sultan Selim Bedahşi'yi Şam'da 
Emeviyye Camii bitişiğİndeki tekkesin
de iki defa ziyaret etmiş, ilk görüşme

lerinde şeyh Yavuz'la hiç konuşmamış, 
ikinci görüşmelerinde ise, "Sen dahi ben
cileyin Hak Teala ' nın bir kulusun. Benim 
yüküm yok, senin var. Sakın bu halkın 
yükünü yabanda komayasın" diye nasi
hatta bulunmuştu . Hoca Sadeddin'in, ba
bası 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 ge
ceye rastladığı anlaşılmıştır. 

Bedahşi' nin 922 ( 151 6) yılının sonun
da veya 923 ( 1 S 17) yılının ilk aylarında 
öldüğü ve İbnü'I-Arabi'nin kabri yanına 
defnedildiği rivayet edilmektedir. Halife 
bırakıp bırakmadığı konusunda bilgi yok
tur. Ancak onun devrinde Nakşibendiy

ye'nin Şam'da pek yaygın olmadığı bilin
mektedir. 
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