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Hz. Peygamber'in
henüz çocukken Suriye'de
görüştüğü rivayet edilen rahip.

_j

Arami dilinde "seçilmiş" manasma gelen behira kelimesini unvan olarak alan
bu rahibin asıl adı Sergius'tur. Kaynaklarda kendisinin Abdülkays kabilesine
mensup olduğu zikredilmekte, Zührf'ye
nisbet edilen bir rivayette ise Teyma yahudilerinden olduğu ve sonradan Hıris
tiyanlığı kabul ettiği nakledilmektedir.
Bazı siyer ve islam tarihi kaynakların
da Hz. Peygamber'in henüz on iki (bir
başka rivayete göre dokuz) yaşında iken
amcası Ebü Talib tarafından bir Kureyş
ticaret kervanı ile Suriye'ye götürüldüğü rivayet edilir. Kafile her zamanki gibi Busra'da, Bahira diye bilinen münzevi
rahibin manastırı yanında konaklamıştı.
Yine rivayete göre Bahira ' nın yaşadığı
bu küçük manastırda eskiden beri bir
kitap bulunuyor ve bunu okuyan her rahip hıristiyanların en bilgili din adamı
oluyordu. İbnü'n-Nedim, Bahira'nın elindeki dini metinlerin suhuf* tercümeleri
olabileceğini söyler. Bu bilgin rahiplerden biri olan Bahira. daha önceki seyahatlerde Kureyşliler buradan geçtikleri
zaman onlarla hiç ilgilenmez ve kimse
ile konuşmazdı. Ancak bu defa manas-
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bakarken kervanda bulunan Hz. Muhammed'i bir bulutun gölgelendirdiğini, bir ağacın altında oturduğu zaman dallarının onun üzerine eğil
diğini gördü. Bunun üzerine hemen bir
sofra hazırlayıp kafile mensuplarını yemeğe davet etti. Kureyşliler o güne kadar kendileriyle hiç ilgilenmeyen Bahira ' nın bu davetini biraz da hayretle kabul ettiler ve yaşı küçük olduğu için Hz.
Muhammed 'i kervanın yanında bırakıp
manastıra gittiler. Ancak Bahira yemeğe onun da gelmesini istedi ve kendisiyle bizzat ilgilendi, ona çeşitli sorular sordu, sırtına bakarak peygamberlik mührünü (hatm-i nübüwet*) gördü. Bahira
daha sonra Ebü Talib'e Muhammed'in
kimin oğlu olduğunu sordu. Yetim kaldığını öğrenince ona iyi bakmasını ve yahudilerden korumasını tavsiye etti. Bunun üzerine Ebü Talib Suriye'deki işleri
ni hemen bitirip onu Mekke 'ye götürdü. Bu rivayetin sonunda, Ehl-i kitap'tan
üç kişinin Hz. Muhammed'i görünce ona
kötülük yapmak istedikleri. ancak Bahira'nın buna engel olduğu da zikredilir.
tırdan dışarı

İbn Hacer, İbn Mende ve onu takip
eden Ebü Nuaym el-İsfahanf'nin Bahira ' yı sahabi kabul ettiklerini belirttikten
sonra onun Hz. Muhammed'i peygamber olduktan sonra gördüğüne dair bilgi bulunmadığını ileri sürerek bu görüşe katılmadığını açıklar. Ayrıca Hz. Peygamber'in yirmi beş yaşlarında iken Hz.
Hatice'nin ticaret kervanıyla Suriye 'ye
yaptığı ikinci seyahatte Bahira 'yı bir daha ziyaret ettiğine dair rivayetler bulunduğunu zikreder. Halebi ise Hz. Muhammed 'in Ebü Bekir ile Bilal'in de bulunduğu bu ikinci seyahatte karşılaştı
ğı rahibin Bahira değil onun halefi Nestüra olduğunu, bazı kaynakların bu iki
hadiseyi karıştırıp bir vak'a gibi zikrettiklerini, müslüman olmayan bu iki rahibin fetret* ehlinden sayılmaları gerektiğini belirtir. Halebi ayrıca, adı Bahira
olan bir başka şahsın Ca'fer b. Ebü Talib ile Habeşistan'dan gelip islamiyet'i
kabul ettiğini bildirir.
İslam kaynaklarında bu şekilde nakledilen Bahfra hadisesi hıristiyanlar tarafından çok değişik bir tarzda değer
lendirilmiştir. XI-XII. yüzyıllarda isö'yab
adında birisinin yazdığı iddia edilen Bahira apokalipsinde bu olaya çok geniş
bir şekilde yer verilmiştir. Bir nüshası
Arapça, bir nüshası Süryanice olan bu
kitabın asıl metni ile ingilizce tercümesini birlikte neşreden Gottheil, bu metinlerin, İslam dinine karşı düşmanlık

maksadıyla tarihi rivayetlerin nasıl tahrif edildiğini gösteren dikkat çekici birer delil olduklarını söylemiştir. Ayrıca
bunların, Hz. Muhammed'in güya yalancı peygamber olduğunu, Araplar'a tebliğ ettiği hususların da keşiş Bahfra'nın
telkinlerinden ibaret bulunduğunu ispat
etmek için hıristiyanlar tarafından uydurulduğunu açıkça ortaya koymuştur.
Ortaçağ

boyunca hıristiyanlar taraistismar edilen Bahfra hadisesi etrafındaki tartışmalar ve bu vesile
ile hıristiyan dünyasının Hz. Peygamber.
Kur'an-ı Kerim ve bütün müslümanlar
aleyhine yönlendirilmesi zamanımıza kadar devam etmiştir. Bazı müsteşrikler
de Ehl-i kitap'ın Hz. Muhammed'in peygamber olacağını daha önce kendi kitaplarından öğrenmiş olduklarına dair
rivayetleri Hıristiyanlık'tan dönen müslümanların uydurduklarını ve bunun bir
efsaneden ibaret olduğunu iddia ederler. Caetani ise bu konuda Batı'da yapı
lan çalışmaları özetledikten, Hirschfeld'in
Bahira hadisesinin bir Ahd-i Atfk fıkra
sının adaptasyonu (I. Samuel, ı6 /2- 13)
olduğu sonucuna ulaştığı çalışmasın ı zikredip bu rivayetlerin uydurma olduğu
nu ısrarla belirttikten sonra. Hz. Peygamber'in ilham aldığı kaynağın Hıristi
yanlık'ta değil Arabistan'daki yahudiler
arasında aranması gerektiğini ileri sürer (islam Tarihi, ı . 3 ı 2).
fından

Hıristiyan dünyasındaki bu haksız ve
garazkarane iddialardan rahatsız olan
bazı müslüman alimler Bahfra hadisesine ait rivayetin sahih olmadığını, senedinin mürsel* olduğunu. ravilerinden hiçbirisinin olayı görmediğini, bunlardan
Abdurrahman b. Gazvan ' ın "münker" hadisler rivayet ettiğini, olayı naklettiği ileri sürülen sahabi Ebü Müsa el -Eş ' arf'
nin bu olayı görmesine imkan bulunmadığı gibi hadiseyi kimden duyduğunu
da söylemediğini, ayrıca o sıralarda henüz çocuk yaşta olan Hz. Peygamber'in
Bahira ile kısa görüşmesinden, hıristi
yanların iddia ettikleri gibi, İslam dininin
esaslarına ait bazı şeyler öğrenmesinin
akıl ve mantığa ters düştüğünü belirterek bu hadiseyi ya tamamen reddetmiş
ler veya üzerinde durmaya ve reddetmeye bile değer bulmamışlardır. Bu arada
Mustafa Asım Köksal, İbn Hişam 'ın esSfre'sinde yer almayan Hz. Peygamber'in
amcası Ebü Talib'in Bahira hadisesi üzerine inşad ettiği üç ayrı kasidesinin İbn
İshak'ın - Hamidullah tarafından neşre
dilen- Kitdbü'l-Mübtede,inde bulunmasını delil göstererek, bu hadisenin islam

BAHİS
kaynaklarında anlatıldığı şekliyle doğ ru

sı

olduğunu savunma ktadır.

saibe*, vasile* ve ham* gibi isimler ver-

dirmiştir

mişler, bu hayvanlar üzerine bazı dinf
hüküm ve örfler bina etmişlerdir. Hz.
Peygamber'den nakledilen bazı rivayetlerde bahfr enin. Cahiliye Arapları tar afından kulakları yarılarak sütünün içilmesi, sırtına binilmesi ve yük yüklenmesi haram sayılan dişi deve olduğu belirtilmekte. bu adeti ilk defa başlatanın da
Müdlicoğulları ' ndan bir adam olduğu ve
bu kişinin ahirette ağır şekilde cezalandırılacağı yine bu rivayetlerde yer almaktadır (bk Taberf. VII. 56). Sahabflerden
Safd b. Müseyyeb'in Buharf'de yer alan
tarifine göre ise bahfre, "putlar uğru na
sağılması yasaklanan ve sütünün içilmesi har am olan dişi devedir" ("Menakıb" 9, "Tefsir", 5/ 13)

138-139)

Bu şiirlerin bir
kısmını SüheyiT de eserine almıştır (II.
226-228) Ancak İbn Hişam'ın, "İbn İs
hak'ın zikrettiği ve fakat şiirle uğraşan
ların doğru kabul etmedikleri birtakım
şiirleri" eserine almadığını belirtmesi, bu
şii rlerin Ebü Talib'e ait olduğundan şüp
he edilmesi için yeterli sebeptir. Bununla birlikte Bahfra hadisesinin doğru olup
olmadığına yalnızca bu şiiriere bakarak
karar verilerneyeceği de açıktır. Esasen
Bahfra olayını kabul veya reddetmenin
Hz. Peygamber'in şahsiyeti ve İslam dini bakımından herhangi bir önemi de
yoktur.
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Cahiliye Arapları'nda
dini hüküm ve örflere
konu olan dişi deve.

bazı
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"Varmak" anlamındaki bahr kökünden gelmektedir. Cahiliye Arapları , doğurganlıkları ile ilgili olarak veya ilahiarına sunduktan adaklarına konu olma-

itibariyle deve ve

koyunlarına

bahfre,

Bu rivayetlerde sözü edilen uygulamaların hangi dişi deve hakkında ve hangi durumlarda gerçekleştirildiği hususundaki görüşler ise fa rklı olup bunlardan bazıları şöyledir: 1. Bahfre beş defa doğuran deve olup beşinci yavrusu
ile ilgili hükümler de vardır. Buna göre bu yavru erkek olursa kesilir, kadın
ve erkek herkes onun etinden yerdi. Dişi olursa kulağı yarılir ve ondan sadece erkekler faydalanabilirdi. Öldüğü zaman ise kadınlarla ilgili yasak ortadan
kalkar. onlara da helal olurdu. İbn Kuteybe bu görüştedir. z. Tabiinden Ata b.
Ebü Rebah'a göre bahfre, ardarda beş
dişi yavru doğuran deve olup beşinci
yavrunun kulağı kesilirdi. 3. Zeccac bahfrenin, beşincisi erkek olmak üzere beş
yavru doğuran deve olduğunu , bu devenin kulağı yarıtıp salıverildiğini, kendisinden herhangi bir şekilde faydalanılmasının haram sayıldığını ileri sürmüştür. 4. İbn İshak ise bahfre için daha değiş ik bir yorum getirmiştir. Buna
göre bahfre, saibe denen dişi devenin
on birinci dişi yavrusu olup annesi gibi
o da salıverilirdi.
İbn Manzür, beşinci yavrusu erkek olan
ve kulağı yarılarak kendi haline terkedilen koyuna bahfre denildiğine dair bir
görüşten de söz etmiştir. Bahfrenin tarifi ile ilgili rivayetlerin sıhhati ve bu konudaki uygulamalarla ilgili olarak yapı
lan değişik açıklamalar bir yana, işin kesinlik kazanan yanı, Cahiliye Arapları'nda
bazı durumlarda dişi deveden faydalanmanın günah sayılması , birtakım helallerin haram hale getirilmesidir. Kur'an-ı
Kerfm bu tür adetleri kaldırmış, bu gi-

bi

şeyleri

Allah· a iftira olarak nitelen(ei-Maide 5/ 103; el-En'am 6/
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Araştırılan veya tartışılan
bir konuda tez ve antitez arasındaki
münasebeti tahlil ederek
doğruyu bulma anlamına gelen
mantık terimi.

Sözlükte "toprağı kazıp bir şeyi aramak, sorup araştırmak, gerçeği ortaya
çıkarmak için çaba sarfetmek" gibi anlamlara gelen bahis (bahs). mantık terimi olarak genellikle "iki düşünce arasın
daki olumlu ve olumsuz bağiantıyı akı l
yürütme yoluyla tesbit edip ortaya koyma veya naklf bir hükmü delilleriyle ispat etme" manasında kullanılmıştır. İbn
Sfna bahsi, insanın kendiliğinden sahip
olduğu bilgilerin (aksiyom) mukabili olarak kıyas yoluyla bir tasawur veya tasctike ulaşma faaliyeti şe klinde açıklamış
tır (bk. en-Necat, s. 11 2). Modern Arapça'da ilmf bir konunun açıklığa kavuştu
rulm ası için o alandaki problemleri tesbit ve tahlil etme faaliyetine. ayrıca matematiksel analiz yoluyla yapılan araş
tırmaya da bahis denilmektedir.
Tartışmada

karşı

tarafın

iddiala rını

çürüterek kendi gö rüşlerini ispatlamak
ve genel olarak doğru sonuçlara ulaşabil
mek için ihtiyaç duyulan objektif tartış
ma kurallarının gösterildiği disipline İs
lam mantık literatüründe "adabü'l-bahs"
denilmiştir (bk. MüNAzARA).
İki İslam alimi veya alimler grubu ara-

konularda yapılan tar "eb has" (bahisler)
genel başlığı altında bibliyografik kaynaklara geçmiştir. Mesela Katib Çete-

sında

çok

tışmalar

çeşitli

çoğunlukla
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