BAHRÜLULÜM-i TABATABAl
Bahrülulüm ilk öğrenimine Firengi Mahal'de başladı. On yedi yaşına kadar babasının burada verdiği dersleri takip etti. Bu arada Şeyh Muhammed Eşref Kaküri'nin kızıyla evlendi. Kısa bir müddet
sonra babası vefat etti. Yarım kalan tahsilini. babasının halefi ve seçkin talebesi Kemaleddin es-Sihalevfden ders görerek tamamladı. Öğretim hayatına Molla Nizameddin'in Firengi Mahal'deki kürsüsünde başladı. Yazdığı bir risalenin
Leknev' deki Sünniler'le Şiiler arasında
münakaşaya. hatta muharrem ihtifallerinin birinde ciddi olaylara sebep olması
üzerine Leknev'den ayrılarak Şahcihan
pür şehrine gitti. Dini, siyasi ve içtimaT
karışıklıklardan hoşlanmadığı anlaşılan

Bahrülulüm bu yüzden birçok defa yer
zorunda kaldı. Şahcihanpür'
daki uzun ikameti sırasında Hafız Rahmet Han'dan saygı ve ilgi gördü. Onun
öldürülmesi ve yerine Şücaüddevle'nin
geçmesi üzerine Rampür'a gitti. Burada bulunduğu dört yıllık süre içinde devlet yönetimi kendisine ve talebelerine
geniş maddi ve ilmi imkanlar sağladı.
177S'te babası Seyyid Celaleddin-i Tebrizi'nin anısına Burdvan'ın küçük bir kasabası olan Bahar'da bir medrese (Medrese-i Celaliyye) kuran MünşT Sadreddin'in
teklifini kabul ederek bu medresede bir
müddet ders verdi. Ancak daha sonra
MünşT Sadreddin ile arası bozulunca Valacah Muhammed Ali Han ' ın davetini
kabul ederek Bahar'dan ayrıldı ve Madras'a yerleşti. Valacah'ın himayesinde
kendisine tahsis edilen medresede ilmi faaliyetlerine devam etti. Vala ca h·tan gördüğü himaye ve destek. ondan
sonra şehri yöneten oğulları tarafından
da sürdürüldü. Hayatının sonuna kadar
Madras'ta kaldı ve 12 Receb 122S'te ( 13
Ağustos 1810) burada vefat etti. Madras'taki Valacahi Camii Mezarlığı'nda bulunan kabri Hindistan'daki müslümanların büyük ilgi gösterdiği ziyaretgahlardan biridir.
değiştirmek

Kaynakların belirttiğine

göre çok yönlü bir alim, başarılı bir müderris, velüd
bir müellif, döneminin ilim hayatında etkili bir şahsiyet olan Molla Abdülali elLeknevi'ye " Bahrülulüm " ve "Melikü'lulema" unvaniarının kimin tarafından verildiği hususu tartışmalıdır. Birinci unvanın Abdülaziz ed-Dihlevi ikincisinin ise
Valacah Muhammed Ali Han ' ın oğlu Umdetü'I - ümera tarafından verildiği şek
lindeki görüş, onun hayatı ve eserleriyle ilgilenen pek çok araştırmacı tarafın
dan benimsenmiştir. Hindistan'ın kuze-

yinde daha çok Bahrü'l-ulüm, güneyinde ise Melikü'l-ulema unvanıyla tanın

pılan haşiyenin haşiyesidir (Delhi 1875 )
9. el-Hôşiye 'alô Hôşiyeti Mir Zahid

maktadır.

'ala Molla Celôl. Sa'deddin et-Teftazani'nin Teh?ibü'l-mantık'ına Celaleddin
ed- Dewani tarafından yapılan ve Molla
Celôl olarak bilinen şerhe Mir Zahid eiHerevi'nin yaptığı haşiyenin haşiyesidir
(Leknev 1872) 10. el-Haşiye 'ala Haşi
yeti Mir Zôhid 'alô Serhi'l- Mevôlp.f.
Adudüddin ei-İci'ye ait olan el-MevaJp.f'a Seyyid Şerif ei-CürcanT tarafından
yapılan meşhur şerhin "el-umürü'l-amme" bölümüne yine MTr Zahid ei-Herevi'nin kaleme aldığı haşiyeniri haşiyesi
dir (Leknev 1876). 11. ŞerJ:ı-i Meşnevi-i
Mevlana Celaleddin -i Rumi. Bahrülulüm'un bu şerhi. onun tasawuf alanında
İbnü'I-Arabi'nin etkisinde kaldığını gösteren önemli bir eserdir (1 -Vl. Leknev 1873)

Eserleri. Bahrülulüm'un günümüze ulaşan pek çok matbu ve yazma eseri kendisinin İslami ilimierin birçok sahası ile
ilgilendiğini göstermektedir. Tasawufi
eserlerinde özellikle İbnü'l-Arabi'nin Fuşı1şü'l-J:ıikem ve el-Fütı1J:ıôtü'l-Mekkiy
ye'sinin etkisini görmek mümkündür.
Yaşadığı dönemin geleneğine uyarak
usül-i fıkıh. felsefe. mantık. kelam ve
tasawuf alanlarında kendisinden önce
yazılmış önemli eseriere yaptığı şerh ve
haşiyeler, onun eser listesinde geniş bir
yer tutmaktadır.
1. Fevôtihu'r-raJ:ıamı1t if şerJ:ıi Müsellemi'ş-şübı1t. Muhibbullah el-Bihari'nin usül-i fıkıhla ilgili Müsellemü'ş-şü
bı1t adlı eserinin şerhidir. İlk defa Leknev'de yayımlanan (1 878) bu eserin Gazzali'ye ait el-Müstasfô'nın kenarında yapılmış değişik baskıları vardır (Bulak 1322 ;
Kah i re 1324 ). 2. Tekmil etü Şerf:ıi TaJ:ırf
ri'l-usı11. İbnü'I-Hümam ' ın usül-i fıkıh
alanındaki ünlü eseri et- TaJ:ırir'e, Bahrülulüm'un babası Molla Nizameddin tarafından başlanıp bitirilemeyen şerhe
yaptığı tekmiledir (bk Ansari. s. 90) . 3.
Tenvirü'l-menôr şerhu Menôri'l-envôr
(u.şat). Ebü'l-Berekat en-Nesefi'nin Menôrü'l-envôr adlı usül-i fıkha dair eserine Farsça olarak yaptığı şerhtir. Eserin
Urduca tercümesi neşredilmiştir (Karaçi
1961). 4. el-Erkônü'l-erba'a (Resa'ilü'l·
erkan). Namaz, oruç, zekat ve hac ile ilgili esasları Hanefi mezhebi prensiplerine göre ele alıp inceleyen ve Hindistan
medreselerinde ders kitabı olarak okutulan bu eser Resô 'ilü'l-erkôn adıyla
Leknev'de, el-Erkônü'l-erba 'a başlığıy
la da Kalküta'da birçok defa basılmıştır
(Ansan. s. 85, nr. 2). s. Şerf:ıu Süllemi1'ulı1m. Muhibbullah ei-Bihari'nin mantığa dair Süllemü'l- 'ulum'unun şerhi
dir (Delhi 1861). 6. el - Ifôşiye 'alô ŞerJ:ıi
Hidôyeti '1- hikme. Esirüddin el- Ebheri'nin Hidôyetü'l-hikme adlı birinci kıs
mı mantığa ayrılmış olan felsefi eserine Sadreddin-i Sirazi tarafından yapılan
şerhin haşiyesidir (Leknev 1846). 7. elHôşiye 'alô iôbitati't- Teh?ib. Sa'deddin et-Teftazani'nin Teh?ibü'l-manp~
adlı eserinin "kıyas" bölümüne yapılmış
haşiyedir (Madras 1373). 8. el-Hôşiye
'alô Hôşiyeti Mir Zôhid 'ale'r-Risôleti 'l-~utbiyye. Hint alimi Kutbüddin Mahmüd b. Muhammed'in er-Risôletü'l-Kutbiyye diye tanınan mantıkla ilgili risalesine Mir Zahid el-Herevi tarafından ya-

Bahrülulüm'un bunlardan başka Hinkütüphanelerinde nüshaları bulunan hadis. ahlak ve matematikle ilgili başka eserleri de vardır (bk.
Brockelmann. ll. 625; El 2 1İng . l. ı. 937; Andistan'ın çeşitli

sarı . S.

85-90)
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Aslen Bürücirdli olan büyükbabası Seyyid Muhammed, hem baba hem de anne tarafından Molla Muhammed Bakır
el- Meclisi'nin soyundan dır. Bahrülulüm
Kerbela'da doğdu (1 155 / 1742) Burada
önce babası Seyyid Murtaza'nın. ardın
dan Ahbari ekolünün reisi olan Şeyh Yüsuf ei-Bahrani'nin yanında fıkıh okudu.
Daha sonra Necef'e giderek Şeyh Muhammed Mehdi Futüni ve Şeyh Muhammed Taki-i Devraki'nin derslerinden faydalanarak fıkıh bilgisini geliştirdi. Tek-
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BAHRÜLULÜM-i TABATABAT
rar Kerbela'ya dönüp Muhammed
Bihbehani'den icazet aldı.

Bakır

Bahrülulüm Meşhed'deki imam Rıza
Türbesi'ni ziyaret etmek üzere 1772'de
iran'a gitti. Bu arada İsfahan ve Horasan gibi önemli ilim merkezlerfne uğra
yıp asrın büyük alimleriyle icazet mübadelesinde bulundu. Ayrıca karşılaştığı
birçok yahudinin müslüman olmasına
vesile oldu. Horasan'da yaklaşık yedi yıl
kadar Seyyid Mirza Mehdi-i isfahani'nin
derslerine devam etti. Siller'de ilk defa
kullanıldığı görülen "bahrü'l -ulüm " lakabının kendisine bu hacası tarafından
verildiği söylenir. 1779 yılında Necef'e
döndü ve aynı yıl hac vazifesini ifa etmek üzere Haremeyn'e gitti. Burada iki
yıl kalarak ders ve fetva verdi. 1791 (veya 1793) yılında Muhammed Bakır Bihbehani ölünce Irak ve İran· daki bütün
Şifler'in yegane dini otoritesi haline geldi. Necef'te geniş bir ders halkası olan
Bahrülulüm, hayatının sonla rın a doğru
sağlığının bozulması üzerine derslerine
son verdi ve 1797 yılında burada vefat
etti.
Aralarında Şeyh Ca'fer Kaşifü'I-Gıta,
Muhammed Cevad ei-Amilf. Seyyid Muhammed Mücahid, Şeyh Esedullah etTüsteri gibi alimierin de bulunduğu birçok talebe yetiştiren Bahrülulüm'un tek
oğlu olan Seyyid Muhammed Bürücirdi
onun seviyesine çıkamamakla beraber
şöhret bulmuş bir alimdir.
Bahrülulüm'u çağdaşlarının birçoğun
dan ayıran özelliklerden biri onun süff
meşrepli olmasıdır. Keramet sahibi olduğuna inanılan Bahrülulüm'un "sahibü'z-zaman " (on ikinci imam) ile birçok
defa gö rüştüğü ve hatta bir mülakatın
da onun tarafından kucaklandığı Şiiler'
ce söylenir. Bahrülulüm dervişleri sever
ve korurdu. Diğer Şif alimierin aksine
meşhur bir Ni'metullahi dervişi olan Nür
Ali Şah 'ı tekfir* etmemekte direnmiş ve
onu ölüm tehlikesinden kurtarıp Kerbela'dan gizlice ayrılmasını sağlamıştır.
Eserleri. Dini bilgilerin yanı sıra matematik ve astronomi de bilen, Arapça ve
Farsça şiir söyleyen Bahrülulüm'un baş
lıca eserleri şunlardır: 1. el-Feva'idü'rricaliyye. Daha çok hadis ricalinden bahseden biyografik bir eserdir. Muhammed
Sadık Bahrülulüm ve Hüseyin Bahrülulüm tarafından Ricalü 's-seyyid bahrü'l- 'uium adıyla dört cilthalinde yayım
lanmıştır (Tahran ı 363 hş.). z. ed-Dürretü'l-behiyye. Manzum bir fıkıh usulü
kitabıdır. Muhtelif baskıları vardır (Tahran ı247. ı296, ı304 , ı307. ı320, ı329;
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Tebriz ı 292 led-Dürretü'l-ma n?üme ile birliktei) . 3. ed-Dürretü'l -man?r1me. Bu da
fıkha dair manzum bir eserdir. Birkaç
baskısı mevcuttur (Tahran ı 24 7, ı 304,
1320; Tebriz ı292 , ı 307; Necef ı 377). 4.
el-Feva'id fi mühimmati'l-uşr11 (Tahran ı27ı). s. el-Manzr1mat fi'r -rical (Tahran ı306) . 6. Haşiy~tü Me'alimi'l-usr11
(Tahran ı3ı6).
eserlerinin dı 
dair yirmi kadar
kitap ve risalesi de bulunmaktadır {bunl arı n isimleri ve bulundukl a rı kütüphaneler
için bk. Bahrülulüm-i Tabatabai, ı . 92-95).
Bahrülulüm'un

basılmış

şında çoğunluğu fıkha
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dan neşredilmiştir (Bağda d ı 967, Beyrut
1986) . Müellif bu eserindeVasıt ve çevresinin ilk devir tarihi hakkında kısaca
bilgi verdikten sonra Vasıt'la ilgili din bilginleriyle hadis ravilerini tabakalara ayır
makta, kronolojik sıra ile her biri hakkında bilgi vermekte ve rivayet ettikleri
hadisleri sıralamaktadır. Eserde ilk tabakayı Vasıt'a gelen ashab-ı kirarn teş
kil etmektedir. Tarfl.Ju Vôsıt, ravilerin
güvenilirliklerini tesbit etmek açısından
hadis alimleri için çok önemli bir kaynaktır.
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~ AlıDÜLKERiM ÖzA YDlN
BAHŞI

L

Eski ve yeni Türk lehçelerinde
"rahip, katip, hekim, şair" gibi
anlamlara gelen bir terim.

Eski Uygur metinlerinden itibaren çeTürk lehçelerinde bakşı (Uygur), bahşı (Çağatay). bahşı, bağşı (Türk). bakşı,
baksa (Kırgız-Kazak) şeklinde rastlanan
bu kelime diğer Altay dillerinde de bahşı (Moğol) ve bakşı (Mançu) olarak geçer.
Kelimeye Moğol istilasından sonra XIII.
yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar tarihi bir
terim olarak rastlanır. Hatta XIII. yüzyıl
İran şairlerinden Pür Saha -yi Cami'nin
bir kasidesinde de bu kelime geçmektedir.
şitli

ı

BAHS
(bk. BAHiS).

L
ı

BAHŞEL

ı
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Ebü'l- Hasen Eslem
b. Sehl b. Selm er-Rezzaz el-Vasıtl
(ö. 292 /905)
Muhaddis ve tarihçi.

L
Hayatı

hakkında

_j

bilgi yoktur. Pirinç
bir rivayete göre ise Rezzazin (pirinççiler) mahallesinde oturduğu
için Rezzaz lakabıyla anılır. "Zenci " ına
nasma gelen Bahşel lakabını ne sebeple
aldığı bilinmemektedir. Anne tarafından
dedesi olan muhaddis Vehb b. Bakıyye,
ayrıca Muhammed b. Eban ei-VasıtT, Muhammed b. Sabbah ei-Cercerai gibi muhaddislerden hadis okudu. Kaynaklar
kendisinden hafızası kuwetli, güvenilir ve muteber bir hadisçi olarak bahsederler.
Bahşel'in Vasıt şehri tarihine dair olan
Tôrii.Ju Vôsıt adlı eseri G. Avad tarafınsattığı. başka

Kelimenin yakın zamanlara kadar Sanskritçe bhikşudan (dilenci ve gezginci
Budist rahibi) geldiği sanılmıştır. Ancak
Ramstedt, Schmidt ve Pelliot kelimenin
Çince'den Moğolca 'ya geçtiğini söylerlerken Radloff bunun Türkçe bak kökünden geldiğini ileri sürmüştür.
Aslı henüz aydınlanmayan ve Uygur
metinlerinde "Budist rahibi" manasma
gelen bu kelime, Moğol devletlerinin
Müslümanlığı kabulünden sonra, "Uygur
harflerini ve edebi Türk ve Moğol dillerini bilen katip" anlamında, XVI. yüzyıl
da ise "hekim, cerrah " manasında kullanılmıştır. Bahşı kelimesi, XIV. yüzyıl
dan başlayarak Moğol geleneğini sürdüren Celayirliler, Timurlular ile Kazan. Kı-

