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Tenkide halkın zihninde tabu haline gel
miş şeyleri devirmekle girmeli ve tenkit 
mutlaka yıkıcı olmalıdır (Tenlcid, ı 326, sy 
2. s. 5) Ona göre insanlık en son anar
şizme varacak ve orada ferdiyet bütün 
istiklalini kazanacaktır. 

Saha Tevfik bu fikirlerin gerçekleşme

si için immoralizmi (töre tanımazlık) for
müle etti ve daha çok bunun savunucu
su olarak tanındı. Bu görüşlerinde ken
disine rehber olarak aldığı Nietzsche 
hakkında da bir eser yazdı. Arkadaşları 
Ahmed Nebil, Subhi Edhem ve Memduh 
Süleyman'la birlikte yabancı dillerden 
tercümeler yaptı ve bu tercümelerde ka
sıtlı olarak tahrifatta bulundu. Tanzi
mat'tan beri Doğu'ya ve Batı'ya aynı de
recede bağlı olan Türk fikir adamları 
arasında ilk defa Saha Tevfik tek yönlü 
bilgisiyle bütün dikkatini Batı'ya çevirdi. 
Altı yedi yıla sığan yayın hayatında bir
çok kitap neşretti. Orta öğretim öğren
cilerine, halka, aydınlara ayrı ayrı hitap 
etti. Aynı zamanda kuwetli bir pelemik
çi olan Saha Tevfik çağdaşlarına radikal 
hareketi öğrettiği gibi çeşitli olaylar kar
şısında kişinin tek başına karar verme 
meselesinde de örnek oldu. Yaşadığı dö
nemde "materyalizm" sözünü bayrak
Iaştırmaktan çekinmedi. Felsefenin iki 
temel meselesi olarak kabul ettiği man
tık ve ahlak üzerinde de önemle durdu. 

Saha Tevfik yazılarında ve eserlerin
de daha çok biyolojiye dayanan bir ma
teryalizmi savunmuştur. Türkiye'de öte
den beri muteber olan düşünce anlayış
larına, dine. muhafazakarlığa, boş inanç
Iara ve o dönemin ahlakına karşı aldığı 
tavrı. yazdığı yazılar ve yaptığı tercüme
lerle açıkça ortaya koymuştur. Fert ve 
ahlak, üzerinde en çok durduğu iki ko
nudur. Ferdiyetçiliğin temsilcisi olma
makla beraber kadının toplumdaki yeri 
ve eşitliği, evlilik ve aile kurumu. meta
fizik düşünce, boş inançlar, din, felsefe 
ve insan ilişkileri gibi konuları ele ala-

rak incelemiş ve bu konuları çeşitli açı
lardan tenkide tabi tutmuştur. Türk fi
kir hayatında ona gelinceye kadar ate
izmi savunan, dine ve dince mukaddes 
sayılan şeylere karşı sistemli bir şekilde 
hücum eden çok az kimse vardır. 

Bilhassa Ahmed Nebil ile birlikte ter
cüme ettiği materyalist Alman filozofu 
Ernest Haeckel'in Vahdet-i Mevcild ve 
başka bir Alman materyalisti olan Lud
wig Büchner'in Madde ve Kuvvet adlı 
kitapları. pozitif ilimlerle uğraşan kim
seler ve özellikle üniversite öğrencile

r i arasında yaygın bir şekilde okunup 
önemli etkiler uyandırmıştır. Saha Tev
fik'in yaymaya çalıştığı görüşlerle Mad
de ve Kuvvet adlı kitaba ilk tepki is
lamcı çevrelerden gelmiş, onun tanıtıp 

yaymaya çalıştığı "biyoloj ik materyalizm" 
şiddetle tenkit edilmiş ve savunduğu fi
kirlere karşı ilmf reddiyeler yazılmıştır. 
Bu reddiyelerden ilki, Harpatızade Mus
tafa Efendi'nin Red ve İsba t (istanbul 
I 330) adlı kitabıdır. Bu kitap Madde ve 
Kuvvet'in ı. cildine yazılmış bir reddi
yedir. Burada materyalizm reddedilİr

ken dayanılan deliller daha çok Büch
ner'in çelişkileri olmuş, bu çelişkiler ba
zı islam alimlerinin fikirleriyle destek
Ienmiştir. Diğer önemli reddiyeler ise İs
mail Ferid 'in İbtô.l-i Mezheb-i Maddiy
yiln (İzmir 1312). Şehbenderzacte Ahmed 
Hilmi'nin Maddiyyiln Meslek-i Dalô.
leti (İstanbul 1332) ve İsma il Fennf'nin 
Maddiyyiln Mezhebinin İzmihlô.li'dir 
(İstanbul 1928) 

Saha Tevfik'in çıkardığı, çıkmasına yar
dımcı olduğu ve başyazarlığını yaptığı 

başlıca süreli yayınlar şunlardır: Hô.le 
(İstanbul 1320), İzmir (İzmir 1323), Edeb 
Yô.hil (İstanbul 1324), Kadın (Selanik 
1324), ll Temmuz 1324 (İzmir I 324). Eş
ref (İstanbul 1325), Musavver Eşref (İs
tanbul 1325). Şehbal (İstanbul 1325), el 
Ma'lilm (İstanbul 1326). Eşek (İstanbul 
1326). Felsefe Mecmuası (İstanbul L326). 

Karagöz (İstanbul 1326). Kibar (İstanbul 
1326), Piyano ( 17 sayıdan sonra Düşü
nüyorum, istanbul I 326). Tenkid (İstan
bul 1326). Yine O (İstanbul 1326). Yilhô. 
(İstanbul 1326), Alem (İstanbul 1327), Yir
minci Asırda Zekô. (İstanbul 1328), Ze

kô. (İstanbu l 1328), Çocuk Duygusu (İs
tanbul 1329). 

Eserleri. Biraz Felsefe (AÜ DTCF. İsmail 
Saib Sencer Ktp., nr. I / 4907); Fransızca 

İştikak Lugatı (Hasan Vasfi ile: l-ll, is
tanbul 1323-1325); Ba's ü Ba'de'l-mevt 
(Tolstoy'dan tercüme, İstanbul 1325); Ted
kikat: Terô.cim-i Ahvô.l (İstanbul 1325); 

Hassô.siyô.t Bahsi ve Yeni AhJQk (Ah-
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med Nebil ile, istanbul 1910). Karagöz 
Salnômesi (İstanbul I 9 I 3); Felsefe-i Ede
biyyat ve Şair Celfs (İstanbul 1330) ; 

Muhtasar Felsefe (İstanbul 1331 J; Fel
sefe-i Ferd (İstanbul 1332); Teceddüd-i 
İlmf ve Edebi (İstanbul, ts.) ; Feminizm
Alem-i Nisvan (0. Lacquerre'den. istan
bul. ts.); Mantık (Robier' den. istanbul, 
ts.); Vahdet-i Mevcild: Bir Tabfiyyôt 
Aliminin Dini (Ahmed Nebil ile E. Haec
kel'den, İstanbul, ts. ); Madde ve Kuvvet 
(Ahmed Nebil ile L. Büchner'den, I-lll. is
tanbul, ts.); Tarih-i Felsefe (Ahmed Ne
bil ile A. Fouillee'den. l-ll, istanbul, ts); 
Psikoloji-İlm-i Ahvôl-i Ruh (Ahmed 
Ne bil ile, istanbul, ts ) ; Ni çe, Hayatı ve 
Felsefesi (Ahmed Nebil ve Memduh Sü
leyman ile. istanbul, ts ) 
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~ ABDULLAH UÇMAN 

BAHAZÜHEYR 
( ..r."'j ,t.ı.JI ) 

Bahaüddln Ebü'l-Fazl (Ebü'l-Ala) 
Züheyr b. Muhammed 

b. All el-Mühellebl el-Atekl 
(ö_ 656/1258) 

Eyyı1biler devrinin 
tanınmış Arap şairi ve divan katibi. 

L ~ 

Aslen Mısır'ın Safd bölgesindeki Kus 
şehrinden olup ailesinin hac münasebe
tiyle gittiği Mekke yakınındaki Nahle'de 
doğdu (581/1185-86) Emevf kumandan
larından Mühelleb b. Ebu Sufre'nin so
yundan geldiği için Mühellebf nisbesiyle 
de anılır. Ailesiyle birkaç yıl Mekke'de 
kaldıktan sonra birlikte memleketleri 
olan Yukarı Mısır'daki Kus'a döndüler. 
Saha, o devrin ilim merkezlerinden olan 
bu şehirde Kur'an. hadis ve edebiyat öğ
renimi gördü. İleride yakın arkadaşları 
arasında yer alacak olan Mısırlı şair ve 
edip İbn Matruh'u burada tanıdı. İlk şiir
leri. Kus Valisi Mecdüddin b. İsmail ei
Lamtf'ye yazdığı altı kasidedir. Bunun 
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üzerine valinin katibi oldu ve on yıl ka
dar bu görevde kaldı. Bu sırada Kahire'
ye giderek oraya yerleşti (1227). Eyyübf 
sultanlarından el-Melikü'l-Adil, ei-Meli
kü'I-Kamil ve el-Melikü'I-Mes'üd'a ka
sideler yazdı. Daha sonra ei-Melikü'I-Ka
mil'in oğlu el-Melikü's-Salih'in hizmeti
ne girdi (1232). Onunla Yukarı Mezopo
tamya ve Suriye seferlerine katıldı. ei
Melikü's-Salih Dımaşk'ı ele geçirince ka
tibi sıfatıyla onunla birlikte Dımaşk'a git
ti. Melik, Nablus'ta askerlerinin ihaneti
ne uğrayarak el-Melikü'n-Nasır Davüd 
tarafından hapsedildiğinde Saha Züheyr 

· hükümdara sadık kalarak başkasının hiz
metine girmeyi kabul etmedi. el-Meli
kü's-Salih hapisten kurtulup tekrar Mı
sır hükümdan olunca şair onun maiye
tinde Kahire'ye döndü ( 1239) Sadakati
nin bedeli olarak hükümdar onu Divan-ı 
inşa'nın başına getirerek kendisine ih
sanlarda bulundu. Şairin İbn Hallikan'la 
tanışması ve dostluğu bu tarihe rastla
maktadır. Saha Züheyr 1247'de el-Me
likü'n-Nasır'a elçi olarak gönderildi. el
Melikü'n-Nasır'a gönderilen bir mektup 
hususundaki dikkatsizliği yüzünden gö
revinden uzaklaştırıldı. el-Melikü's-Sa
lih'in ölümünden sonra Suriye'ye gide
rek en güzel kasidelerinden birini Şam 
Hükümdan ei-Melikü'n-Nasır'a sundu; 
ancak umduğu ilgiyi göremeyince tek
rar Kahire'ye döndü ve son yıllarını mün
zevi olarak burada geçirdi. Kahire'de çı
kan bir salgın hastalığa yakalanarak 4 
Zilkade 656 (2 Kasım 1258) tarihinde ve
fat etti ve imam Şafii'nin türbesinin bu
lunduğu yere defnedildi. 

Baha Züheyr üstün şahsiyeti , güzel ah
laki, ibadete düşkünlüğü ve bulunduğu 
makamda insanlara iyilik yapmasıyla ta
nınmıştır. İbn Hallikan onun selıl-i müm
teni* derecesinde güzel ve mükemmel 
şiirleri olduğunu söylemektedir. Sami
rniyet ve zarafeti adeta sanatına da yan
sımıştı. Klasik Arap kasidesi kalıbını dai
ma sultanların ve önemli şahısların met
hinde kullanmıştır. Onun sanattaki kud
retini. daha ziyade bestelenmiş olan çok 
sayıdaki kısa kasidelerinde ve yine bazı 
lugazları (bilmece) ihtiva eden mizahi ka
sidelerinde aramak gerekir. Ayrıca keli
me. vezin ve '1afiye seçmedeki titizliği, 
şiirinde ritim ve ahenk açısından mü
kemmelliği sağlamıştır. Onun eski şiirin 
kayıtlarından azade serbest şiiri, bu yö
nüyle eski şairterinkinden üstündür. Şi
irlerinde sık sık işlediği temalardan bi
ri de vatan sevgisidir. Bu sebeple Amid'
deki ikametini ömründen kaybeditmiş 

günler olarak daima nefretle anar (bk. 
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GAL Suppl., ı. 465) Şiirindeki bu özellik 
her Mısırlı'nın kalbinde devamlı bir yan
kı bulur. Onun şiirlerinin birçoğu halkın 
dilinde z~man zaman darbımesel olarak 
kullanılır. Bazıları da latife türünden şiir- . 

lerdir. 
Yaşadığı dönemde büyük bir şöhrete 

sahip olan şairin divanının yazma nüsha
ları çeşitli kütüphanelerde bulunmakta
dır. Eser ilk defa taş basması olarak ya
yımlanmıştır (Kahire 1277). Daha sonra 
da çeşitli baskıları yapılmıştır (Kahire 
1278, 1297, 1300, 1305, 1311 , 1314, 1322, 
1934, 1354/ 1935 ; Beyrut 1964 ve Matba
atü'l-umümiyye, ts.) Muhammed Ebü'l
Fazl İbrahim ile Muhammed Tahir el
Cüblavi, divan ın muhtelif yazmalarına da
yanarak Kahire'de ( 1977) yeni bir neşri
ni yapmışlardır. Ayrıca divanının Palmer 
tarafından ingilizce'ye manzum bir ter
cümesi yapılmış olup bazı şerhlerle 1876 
yılında iki cilt halinde Cambridge'de ya
yımlanmıştır. 

Şairin hayatına dair Ahmed Saib'in el
BaM' Züheyr: Tiiri.l].uhı1 ve müleJıuh 
(İskenderiye 1926), Mustafa es-Sekka 'nın 
Tercem e tü Baha, Züheyr (Kahire 134 71 
1929), Mustafa Abdürrazık'ın el-Baha' 
Züheyr (Kahire 1928, 1935). Abdülfettah 
Şelebfnin el-Bahd' Züheyr (Kahire 1960) 
adlı çalışmaları neşredilmiştir. 
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Iii HüsEYiN ELMALILI 

BAHADIR 

Altay dillerinde 
"yiğit, kahraman, cengaver" anlamında 

kullanılan bir isim ve unvan. 
L _j 

Moğolca'da bagatur veya ba'atur; Fars-
ça ve Urdu dilinde bahadır; Çağatay, Kır-
gız. Kaza!< ve Başkırt lehçelerinde biitur. 
batır, matur; Çuvaşça'da pattar, Uygur-
ca'da patir şeklinde geçmektedir. Kal-
muklar kelimeyi batr biçiminde telaffuz 
ederler. Macarca'da bator (Xl yüzyıl) ola-
rak görülen bu kelime Anadolu Türkçe-

si'nde "yiğit" manasında bahadır şeklin
de kullanılmaktadır. 

Kelimenin aslının nereden geldiği ke
sin olarak belli değilse de Türkçe ve Mo
ğolca'da birlikte kullanıldığı görülmekte
dir. Pelliot kelimenin Türkler' e Avarlar'dan 
geçtiğini ileri sürerken A. Stein ·in Tun
Huang'dan getirdiği Orhun alfabesiyle ya
zılı bir parçada da bu isme rastlanmıştır. 

Çin tarihinde unvan olarak VII. yüzyıl
da mo-ho-to şeklinde görülen bu keli
meye 927'de Prota Bulgarlar'da aloboga
tur biçiminde rastlanır. Marguart'a gö
re Alobogatur adlı reis Alp Bagatur'dan 
başkası değildir. Kelime Moğolca ·dan 
Rusça'ya bagatur, buradan da Leh dili
ne bahatır şeklinde geçmiştir. 

Moğol Hükümdan Cengiz Han'ın mai
yetinde bahadır unvanını taşıyan bir seç
me kahraman grubunun varlığı bilinmek
tedir. Bahadırı resmr unvan olarak kul
lanan ilk hükümdar İlhanlı Ebü Safd Sa
hadır Han'dır. Ebu Safd, Moğol emirleri
nin çıkardığı büyük bir isyanı bizzat sa
vaşarak bastırdığı için bu unvanı almış 
ve daha sonraki bütün resmi vesikalar
da Sahadır unvanıyla z i kredilmiştir. Cen
giz geleneklerini sürdüren Celayirliler, 
Timurlular. Karakoyunlular, Akkoyunlu
lar, Safevfler, Babürlüler ve Hindistan'da 
hüküm süren diğer Türk devletleri ile Ha
rizm, Maveraünnehir. Doğu Türkistan'da
ki çeşitli Türk hanedanları ve Moğol kül
türünün etkisinde kalan Memlüklü emir
leri de bahadır unvanını kullanmışlardır. 
Kazak - Kırgızlar'da son zamanlara ka
dar bu kelime unvan olarak batır şeklin
de geçmiştir. Anadolu Türkleri'nde ise 
bu kelimeye unvan olarak değil sadece 
şahıs adı olarak rastlanmaktadır. 
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