
Muhammed 
Bahit 

!erin aylık ücretleriyle talebelerine gön
derdiği mektup ve kitapların posta mas
raflarını bizzat karşılayan Bahit 20 Re
ceb 1354'te (18 Ekim 1935) Kahire'de 
vefat etti. 

Eserleri. Eserlerinin çeşitliliğinden an
laşıldığı üzere islam'da hükümet şekli , 
din ve toplum hayatında kadının yeri, 
Kur'an ' ın tercümesi ile ilgili tartışma
lar vb. güncel meselelere ilmi ve aktif 
bir şekilde katılan Muhammed Bahit, is
lam'ın Batı bilim ve teknolojisiyle kar
şı karşıya ge)mesi sonucu ortaya çıkan 
problemlere de eğilmiş bir alimdir. 

Sayıları yirmiyi aşan eserlerinden bazı
ları şunlardır: lfal!-il!-atü'l-İslô.m ve uşu
lü'l-J:ıükm (Ali Abdürrazık'ın el·İslam ve 
uşalü 'l · J:ıükm adlı eserine yazdığı bir red
diyedir, Kahire 1344); el-Mürheiô.tü'l- Ye
mô.niyye ii 'unulp men 1!-iile bi-butJô.
ni'l-val!-i 'ale'?-?Ürriyye (Kahire 1344); 
İrşô.dü'l-kart ve's-sô.mi' ilô. enne't
talô.i!- l?Ô.. le m yuçlii ile '1- m er' e gay;u 
vô.i!-ı' (Kahire 1348); lfüccetullah 'alô. 
l]alikatih ii beyani J:ıalp.-1!-ati'l-~ur'an 
mine']- 'ulumi'l-kevniyye ve'l- 'umrô.
niyye (Kahire 1323); el-Cevabü'ş-şaii 

fi ibô.J:ıati't-taşviri'l-filtUgraii (Kahire, 
ts .); Risale ti a.J:ıkami Jpra 'ati'l-tunug
rô.i (Kahire 1324); el-~avlü'l-müfid fi 
'ilmi't-tev.J:ıid (Kahire, ts.) ; İrşadü'l-üm
me ilô. a.J:ıkômi ehli'?-?imme (Kahire 
131 7) ; AJ:ısenü'l-kelô.m fima yete'al
lal!-u bi's-sünneti ve'l-bida'i mine'l
a.J:ıkôm (Kah i re 1320); el-~avlü'l-cô.mi' 
fi'Halô.l!-i'l-bid 'i ve'l-mütetô.bt ( Kahi
re 1320); İza.J:ıatü'l-vehm ve izô.letü'l
iştibô.h 'an risô.leti'l- tanugrô.f ve's-si
kurtô.h (Kahire 1324); el-Ecvibetü'l-Mış
riyye 'ani'l- es'ileti't-TUnisiyye (Kahi
re 1324 ı; el-Bedrü 's -sat/ 'ala Cem 'n
cevô.mi' (ibnü's-Sübki'nin Cem 'u'l·ceva· 
mti üzerine yapılmış bir şerh olup usül-i 
fıkıh ile ilgilidir, Kah i re 1332) ; Tathirü'l
tu'ô.d min denesi'l-i'til!-ad (Kahir~ 1318). 
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BAHNAME 
( .wl:Aı4 ) 

Eski tıpta 
başta cinsi rahatsızlıkların tedavisi 

olmak üzere cinsi konulardaki 
her türlü meseleyle ilgili 

bilgileri içine alan bir kitap türü. 
_j 

Bahname kelimesi, "cinsi arzu, şehvet· 
manasma gelen Arapça bah ile Farsça 
"risale, kitapçık" anlamındaki name ke
limelerinden meydana gelmiştir. 

Günümüz tıbbında da "cinsi yetersiz
lik, düzensizlik ve bozukluklar· adı altın
da ele alınan bu konu "Mevzüatü'l-ulüm" 
gibi ilimierin tasniftyle ilgili eski eserler
de tıp ilminin bir kolu sayılmıştır. Fakat 
uğraşma alanının özelliği ve genişliği se
bebiyle "ilmü'l-bah" veya "ilm-i Bah" baş
lığı altında müstakil olarak ele alınan bir 
dal haline gelmiştir. Bu konudan bahse
den eseriere genel olarak "Bahname" ve
ya "Kitabü'I-Bah" adı verilmekle beraber 
her eserin ayrıca özel bir adı da vardır. 
Bunlar, içinde kitabın yazıldığı dildeki 
gelin, nikah, zevk, gençlik, kudret gibi 
konularla ilgili tabirlerin bulunduğu "ei
Urs ve'l arais", "Kitabü'I-Tzah fi esrari'n
nikah", "Kitabü Camii'l -lezze" gibi isim
lerdir. 

Bu alanda kaleme alınan Arapça, Fars
ça ve Türkçe kitaplarda nikaha, dini ve 
tıbbi bakımdan cima adabına yer veril
diği gibi bu konudaki her türlü yetersiz
lik ve rahatsızlıklara çare olacak çeşitli 
ilaçlar da gösterilmiştir. Ayrıca tenasül 
hastalıkları , hamilelik, bunları önleyici 
ilaçlar, doğum, hamilelik esnasında ve 
sonrasında ortaya çıkan rahatsızlıklar, 

sebepleri, tedavi usulleri, yeni doğan ço
cuklarla ilgili çeşitli tıbbi bilgiler. çocuk 
yetiştirme ve terbiyesi hakkında tavsi
yeler çeşitli bölümler halinde bu tür ki
taplarda yer almıştır. Bu eserlerde gö
rülen müstehcen hikaye ve masalların 

BAHNAME 

da, sebepleri psikolojik olan cinsi rahat
sızlıkların tedavi maksadına yönelik ol
duğu ifade edilmektedir. Yapılan yeni 
araştırmalar bilhassa cinsi iktidarsızlı

ğın ana sebepleri arasında kıskançlık, 

eşierin birbirine ilgisizliği, huzursuzluk, 
korku ve heyecan gibi psikolojik faktör
leri göstermektedir (Songar, s. 363). Bun
ların giderilmesi için tedavide bazı ilaç 
ve gıda formülleri yanında göze ve ku
lağa hitap eden usuller de faydalı bulu
narak bahnamelerde tavsiye edilmiştir. 
Ancak bu maksatla bazan minyatürlü 
eserler ortaya konularak aşırılığa ve müs
tehcenliğe düşüldüğü gibi. tür hakkın
da yanlış kanaatiere sebep olan ve bu 
eserlerin sadece açık saçık hikayeler
den meydana gelmiş kitaplar kabul edil
mesine yol açan hikayelerden ibaret ge
niş bölümlere sahip bahnameler de ya
zılmıştır. 

Erkek ve kadında ortaya çıkan cinsi 
rahatsızlıklar genel olarak yetersizlik 
şeklinde kendini göstermektedir. Erkek
tekine "impotens". kadındakine "frijidite" 
denilen bu rahatsızlığın sebepleri ara
sında az da olsa cinsi organiara ait bazı 
hastalıklar. şeker ve damar hastalıkları 
ile yaşla ilgili ve hormon yetersizliğine 
bağlı olanları da vardır. Bunlar çeşitli 

ilaçlar. gıdalar ve formüllerle tedavi edil
meye çalışılmış, bahnamelerde bu mak
satla bazı kuwetlendiriciler (tonik) ile 
uyarıcılar da (stimultan) tavsiye edilmiş, 
bu özelliklere sahip macun ve şurup for
müllerine yer verilmiştir. Türün ilk ör
nekleri, sıcak bölgelerde ikiimin tesiriy
le erken bulüğa erme neticesi erken ik
tidarsızlığa düşme şeklinde yaygın gö
rülen cinsi yetersizlikleri tedavi maksa
dıyla daha çok o beldelerde Arapça ve 
Farsça olarak kaleme alınmıştır. 

islam kültür dairesi içerisinde Arap
Fars kültürlerinin doğrudan etkisinde 
kalan Türkler de zamanla bu eserleri 
tanımış, Türkçe'ye çeşitli tarihlerde muh
telif bahnameler tercüme edilmiştir. 

Türk dilinde bilinen en eski bahname, 
XIV. yüzyılda Saruhan oğlu Ya'küb b. Dev
let adına Nasirüddin-i Tüsi'ye izafe edi
len Farsça Bô.hnô.me-i Pô.dişô.hi'den ya
pılmış olan tercümedir. Osmanlılar'da bi
linen ilk bahname tercümesi de yine ay
nı eserden Müsa b. Mes'üd tarafından 
yapılmıştır (her iki eserin Arapça, Farsça 
ve Türkçe yazma nüshaları için bk. Şeşen, 
s. 378-380). ll. Murad adına yapılan bu 
tercümede insan mizaçları, sağiık için 
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gerekli gıdalar, kuwetlendirici şerbet

ler, macunlar, usuller, şifa verici deva
larla cima adabı hakkında bilgiler veril
miştir. 

Nişabur Emiri Togan Şah adına şair 
Ebu Bekir b. İsmail ei-Ezraki tarafından 
kaleme alınan Elfiyye ve Şelfiyye adlı 
eser de meşhurdur. Bu eser Deli Bira
der Gazali Mehmed (ö. 1535) tarafından 

Datiu'l-guımJ.m ve rafiu'l-hümıJ.m adıy
la ve bazı ilavelerle Türkçe'ye tercüme 
edilmiştir. Şehzade Korkut'un bendele
rinden Piyale'nin emriyle yapılan ve ede
be aykırı bulunarak sonradan yasakla
nan bu tercümenin bir nüshası Tercü
man Gazetesi Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (nr. Y 265). XVI. yüzyılın ünlü 
Osmanlı şeyhülislamı İbn Kemal, Yavuz 
Sultan Selim'in emriyle 1519'da Ahmed 
b. Yusuf et-Tifaşi'nin (ö 1253) bu alan
daki eserini bazı ilavelerle RücıJ.u 'ş-şeyh 
ila sıbiih ti'l-kuvveti ale'l-biih adıyla 
Türkçe'ye çevirmiş (Süleymaniye Ktp., Ha
midiye, nr. 1012; Bağdatlı Vehbi, nr. 1652) 

ve padişaha takdim etmiştir. Çok rağbet 
gördüğünden sonraki yıllarda da birçok 
defa tercüme edilen bu eser, bazı ilave
lerle ve değişik bir şekilde Gelibolulu 
Mustafa Ali (ö . 1008/ 1600) tarafından 
Rahatü'n-nüiıJ.s adıyla tercüme edilmiş 
(Süleymaniye K tp ., Esad Efendi, nr. 24 75; 

Şehid Ali Paşa , nr. 2014) ve şehzadeliğin
de Manisa'da iken lll. Murad'a takdim 
edilmiştir. Daha sonraki devirlerde de 
ilgi gören RücıJ.u'ş-şeyh'in XVII ve XVIII. 
yüzyıllarda da tercümeleri yapılmıştır. 

Eser XIX. yüzyılda Mısır ' da (1306, ı 3 ı 6), 

Fransa'da (1898) ve ingilizce olarak yine 
Mısır'da (1298) yayımlanmıştır. Cemaled
din Revnaki'nin minyatürlü Kitiibü's-Sa-
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fa ve's-sürıJ.r'u ile xvııı. yüzyılda yaşa
mış olan hassa tabiplerinden Katibzade 
Mehmed Refi'in aynı konuda Risale fi'l
bah (nüshaları için bk. ünver, s. 25; Şe

şen , s. 332) adlı eserleri de meşhurdur. 

Devrin padişahı lll. Ahmed 'in "za'f-ı bah"a 
müptela olması üzerine kaleme alınan 
Risiile fi'l-biih 'da üç bölüm halinde te
nasül uzuvlarının hastalıkları. cinsi arzu 
noksanlığının sebepleri ve ilaçları üze
rinde durulmuş ve yer yer şehvet arttı
rıcı hikayeler nakledilmiştir. 

Kütüphanelerde yazma olarak çoğu 
anonim ve birbirinin tekran mahiyetin
de birçok bahname telif ve tercümeleri 
mevcuttur (geniş bilgi için bk. Şeşen , s. 
484-525) 
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~ ABDÜLKADiR ÖzcAN 

BAHR 

(bk. BAHİR). 

Bahrak' ın 
Neşrü'l- <alem 

{fşerf:ıi 

La.miyyeti'l · 
cA cem 

ad l ı eserinin 
unvan sayfası 
lle son sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 

LAleli, nr. 3100) 

_j 
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BAHR-i AHMER 

(bk. KIZILDENİZ). 

BAHRAK 
(Jr:) 

Muhammed b. Ömer b. Mübarek 
el-Himyer! el-Hadram! 

(ö. 930/1524) 

Dil, edebiyat ve din alimi. 

_j 

1 

_j 

Cemaleddin ve Nureddin olarak anıl
makla birlikte daha çok Bahrak laka
bıyla meşhurdur. 1 S Şaban 869 ( 12 Ni
san 1465) tarihinde Hadramuna dünya
ya geldi ve orada yetişti. Kur'an-ı Kerim'i 
ezberledikten sonra sarf ve nahiv ilim
lerine ait el-Eliiyye'yi, Muhammed b. 
Abdüddaim el-Birmavi'nin fıkıh usulü
ne dair manzumesini ve ünlü hekim-fi
lozof Ebu Bekir er-Razl'nin eJ-Hô.vf'si
nin büyük bir kısmını da ezberledi. Had
ramut'un önde gelen alimlerinden öğre
nim gördü. Daha ileri derecede ilim tah
sili için önce Aden'e gitti. Orada özellik
le Abdullah b. Ahmed Ba Mahreme'nin 
derslerine devam etti. Bir müddet son
ra Aden'den Zebid'e geçerek Cemaled
din es-Saiğ ve Şerif Hüseyin ei-Ehdel'
den ders aldı. Bir ara hac farTzasını ye
rine getirdi ve bu sırada Sehavl gibi ba
zı alimlerle görüşme imkanını buldu. Se
havl'nin arkadaşı Hamza en-Naşirl'nin 

kızı ile evlendi. 

Tahsilini tamamladıktan sonra Aden'e 
dönen Bahrak burada eğitim. öğretim 

ve fetva vermekle meşgul oldu. Bu ara
da ilmi ve faziletiyle Aden Emiri Mer
can'ın yanında büyük bir itibar kazandı. 
Onun ısrarı üzerine Şihr şehri kadılığını 
üst! endi. Ancak emirin 927 ( 1521 ) yılın
da vefatı üzerine kadılık görevinden is
tifa ederek Hindistan'a gitti ve orada 
Gucerat Sultanı Muzaffer Şah' ın iltifa
tına nail oldu. 20 Şaban 930 (23 Hazi
ran 1524) tarihinde Hindistan'ın Ahme
dabad şehrinde vefat etti. Sultan Mu
zaffer'in ona olan saygı ve sevgisini kıs
kanan vezirlerin kendisini zehirlettiği 

yolunda rivayetler vardır. Bahrak dil, · 
edebiyat, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, ta
sawuf gibi geleneksel ilimlerden baş
ka tıp ve matematik gibi pozitif ilimler 
alanında da öğrenim görmüş bir Şafii 
alimidir. 

ilminin genişliğini denize benzetenler. 
"isminize kaf harfi ( J + _r<-; ) niçin ek
lendi bilemiyoruz ; fakat denize karışan 


