
lık 839) vefat etmiştir. İbn Hacer BuM
ri'ye atfederek bu tarihi Safer 227 (Ara
lı k 841) olarak vermekte ise de BuMrf
nin bizzat kendisi 7 Safer 225 tarihini 
zikretmektedir. 
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Iii İSMAİL L. ÇAKAN 

BİKR 
( _}:.;ll ) 

Cinsi münasebette bulunmamış 
L kadın için kullanılan bir fıkıh terimi. _j 

Kelime Arapça'da "bir işi erken yap
mak, erken gelmek, acele etmek, öne 
geçmek" gibi manalara gelen "bkr" kö
künden türemiştir. Bu manalara bağlı 
olarak her şeyin ilk ve orüinal olanına, 
cinsi açıdan asli durumunu koruyan, ya
ni evlenmemiş bulunan kadın veya er
keğe bikr denilmiştir. Arapça'da bu so
nuncu anlamı ifade etmek üzere beka
ret şeklinde bir köke de rastlanmakta
dır. Türkçe'de bikrin karşılığı olarak kul
lanılan bakire ise Arapça kullanım açı
sından galattır. Bikr kelimesi Kur'an-ı 

Kerim'de, henüz yavrulamamış ineği ni
teleyen bir sıfat olarak zikredildikten 
başka (el-Bakara 2/ 68) çoğul şekliyle (eb
kar) bir yerde hOriter ( ei- Vakıa 56/ 36). 
bir yerde de baki re kadınlar için (et-Tah
ri m 66 / 5) kullanılmıştır. Bikr özellikle 
aile hukuku ile ilgili birçok hadiste yer 
almıştır (bk. Wensinck, Mu ' cem, "bkr", 
md). 

Bikr İslam aile hukukunda, nikah ak
dedilmiş olsun veya olmasın erkekle cin
si münasebette bulunmamış kadın ma
nasına kullanılır. Buna göre halvet *ten 
sonra bile olsa henüz cinsi münasebet
te bulunmadan ölüm, boşanma veya tef
r ik* te kocasından ayrılan kadın bikr sa
yıldığı gibi yüksek bir yerden atlama, 
düşme, hastalık, yaşlılık vb. sebeplerle 
bekareti bozulan kadın da bikr kabul 
edilir. Bekareti zina ile bozulan kadın , 

imam Şafii ve Ahmed b. Hanbel'den nak
ledilen meşhur görüşe göre bikr sayıl
mazken bir defa zina edip de ispat un
surlarının eksikliği sebebiyle kendisine 
had cezası uygulanmayan kadın , EbO 
Hanife ile imam Malik ve ayrıca Ahmed 
b. Hanbel'den nakledilen diğer bir gö-

rüşe göre bikr hükmündedir. Böyle bir 
kadının bikr sayılması, bikr olarak bili
nen ve zinası ceza uygulanmasını gerek
tirecek şekilde alenilik kazanmayan bir 
kadını topluma teşhir etmemek gayesi
ni gütmektedir. Hanefiler hiçbir şekilde 
cinsi münasebette bulunmamış kadına 
bikr-i hakiki. bu ikincisine de bikr-i hük
mf demişlerdir. Bikrin karşıtı seyyib (dul ) 
olup sahih veya fasid nikahla veya nikah 
şüphesiyle yapılan cinsi münasebetle be
kareti bozulan kadın demektir. Zina se
bebiyle bekareti bozulan kadının seyyib 
hükmünde kabul edilip edilmeyeceği ko
nusunda ise mezhepler farklı görüşler 
ileri sürmüşlerdir (yk bk.) 

Bakirelik İslam hukukunda özellikle 
evlenme ehliyeti ve evlenmede kadının 
yahut velisinin rızasının gerekli olup ol
maması bakımından önem kazanmak
tadır. Evlenme hususunda bakire ka
dının tecrübesizliğinden hareket eden 
ve konuyla ilgili hadisler (bk Şevka ni, VI, 
134- 140) üzerinde farklı yorumlarda bu
lunan fıkıh alimleri muhtelif görüşler 

ileri sürmüşlerdir. Hanefiler evlenme eh
liyeti bakımından bekarete önem ver
mezler. Onlara göre bu ehliyetin ölçüsü 
buiOğa ermektir. BuiOğa eren kadın , ba
kire olsun veya olmasın , velisinin rızası
na gerek kalmadan evlenebilir. Henüz 
ergenlik çağına gelmemiş olanlar ise ye
r ine göre ya ehliyetsiz veya noksan eh
liyetli olacaklarından onlar üzerinde ve
lilerinin icbar yetkisi vardır ve veliler inin 
rızası olmadan evlenemezler. Hanbeli 
mezhebinde de bir görüş bu yöndedir. 
Şafifler' e göre icbar vetayetinin esası ba
kirelik olduğundan , buiOğa ersin veya 
ermesin. bakire bir kadın ancak velisinin 
rızasıyla ve onun tarafından evlendirile
bilir. Bakire olmayan kadın buiOğa er
mişse izni olmadan e_vlendirilemez. He
nüz ergenliğe ulaşmamışsa çocuğun iz
ni muteber olmayacağından yine bula
ğa ermedikçe evlendirilemez. Malikfler'e 
göre ise icbar velayetinin esası küçük
lük ve bekaret olduğundan. ister bakire 
olsun ister olmasın, henüz buiOğa erme
miş kadın ile bulOğa ermiş bulunan ba
kire ancak velisinin rızasıyla ve onun ta
rafından evlendirilebilir. Hanbeli mez
hebindeki diğer görüş de böyledir. Yine 
Malikfler'e göre ergenlik çağına gelmiş 
bakire babası tarafından reşfd kılınırsa. 
yani üzerindeki hacir* kaldırıla rak tam 
ehliyetli duruma getirilirse buiOğa ermiş 
dulda olduğu gibi ancak kendi rızası ile 
evlendirilebilir. 

BilAD-ı SELASE 

Evlenme konusunda icbar velayetine 
sahip olan veliler Hanefiler'e göre asa
be*, Şafifler'e göre yalnız baba ve baba 
tarafından dede, Maliki ve Hanbelfler' e 
göre ise yalnız baba ve onun vasisidir 
(bk. VElAYET). 
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. ~ ÜRH AN ÇEKER 

BilAD - ı SEıASE 
( ;C~~~ ) 

İstanbul ile 
kullanıldığında Galata, Üsküdar ve Eyüp, 

bazan tek başına kullanıldığında ise 
İstanbul, Bursa ve Edirne kadılıklarını 

L 
ifade eden bir tabir. _j 

Bilad-ı selase, gerek istant?ul'a bağlı 
üç kazaya (Galata, Üsküdar. Eyüp), gerek
se, istanbul, Edirne. Bursa gibi birbirine 
yakın üç büyük şehir kadılığına mahsus 
olmak üzere benzer özellik taşıyan ka
dılıklar için kullanılmış özel bir ilmiye ta
biridir. Buna benzer şekilde Mısır, Şam , 

Edirne, Bursa, Filibe kadılıkları için "bi
lad-ı hamse mevleviyeti" tabirinin kulla
nıldığı bilinmektedir. Bilad-ı selase kap
samına giren kadılıklar mevleviyet * de
recesinde sayılır ve bunlara belirli kaza 
tecrübesine sahip yüksek seviyeli ule
ma tayin edilirdi. 

istanbul 'un asayişi , sosyal ve ekono
mik düzeni için bilad-ı selase kadıları is
tanbul kadısı ile sıkı iş b irliği yaparlar ve 
zaman zaman ortak toplantılar düzen
leyerek çeşitli meseleleri görüşürlerdi. 
Ayrıca çarşamba günleri istanbul ve bi
tad-ı selase kadıları veziriazam divanına 
katılırlar ve burada şehirle ilgili mesele
leri konuşurlardı. Bu arada veziriazam 
selimi kavuk ve erkan kürkü ile divan
hanesinde oturur, dava ve şikayetleri 

dinler, karara bağlar ; eğer müracaat sa
hipleri fazla olursa dava dinlernede o sı
rada divanda bulunan kadılar da yar
dımcı olurlardı. Narh tesbiti ve fiyatla
rın kontrolü hususunda da istanbul ile 
bilad-ı selase kadıları arasında iş birliği 

mevcuttu. istanbul kadıları ve yardımcı
ları tarafından tesbit edilen narh der
hal bilad-ı selase kadılarına bildirilir ve 
siciliere kaydedilirdi. 

~ 5~ 


