BAHT
rı m haniıkiarında

ve Babürlü ler ·de de
"katip" manasında geçmişti r. Hazar ötesi Türkmenler'i arasında " koşukla r, yani
şiirle r okuyan şair" manasını taşıyan ke lime, Hfve ve Buhara'da "halk şair çalgı
cısı " nı ifade etmektedir. Bahşı kelimesine müslüman Kı rgız - Kazakla r arasında
bahsı, bahşı ve bahsa şekillerinde hala
rastlanma ktadı r. Bunla rın kullandıkları

müzik aleti (kopuz) bir çeşit viyolonsel
olup yay ile çalınmaktad ır.
Bahşı kelimesi Azerbaycan ve Anadolu Türkleri arasında ise yaygın olarak
kullanılmamıştır.
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kamına geçti. Bir süre irşad faaliyetinde bulunduktan sonra yerine oğlu Muhammed'i bırakarak hacca gitti. Hac sonrası Halep'e dönmeyip Mekke'ye yerleş
ti. 5 Rebfülahir 1098 ·de ( 18 Şubat 1687)
burada vefat etti ve Hz. Hatice'nin kabri yakınlarına defnedildi.
Tarikat silsilesi Halvetiyye'nin Cemaliyye koluna ulaşan Şeyh Bahşf'ye, tasavvuf tarihi kaynaklarında Bahşiyye adlı
bir tarikat nisbet edilmektedir. Harfrizade'nin tövbe, iman. İslam. evract ve ibadete dayalı beş esası old u ğunu söylediği bu ta rikatın yaygınlık derecesi hakkında bilgi yoktur.

Eserleri. 1. Şemsü'l-meiô.l].ir. Muhammed b. Yahya et- Tazeff'nin (ö 963 / 1556)
Abdülkadir -i Geylani'nin menakıbına dair
Kalô.'idü'l -cevô.hir (Kahire 1303) ad lı
eserinin zeylidir (Kahire 1326). z. Reşe

hô.tü'l-meddô.d iimô. yete 'alleku bi'ssô.iinô.ti'l -ciyô.d. At yetiştirilmesiyle ilgili olan bu eser

zam Kara Mustafa Paşa'ya ithaf
tir (Brockelmann , GAL, ll, 397) .
Şeyh Bahşf'nin

bu eserleri

edilmiş

dışında

kay-

ŞerJ:ıu'l - Bürde, Şô.iiye

nazmü'lKô.iiye, Hô.şiye 'ale'J - j'rô.bi'l-J(iiri adlı

naklarda

Muhammed b. Muhammed

üç eseri daha zikredilmektedir.

el- Bahşl el -Halvetl
(ö. 1098/ 1687)

L

et-Tabbah tara(Halep 1930) 3. Ri-

sô.le ii teisiri Sebbilıi.'sme rabbike'la 'lô.. A'la süresinin tefsiri olup Sadra-

BAHŞİ

( c:.~ )

Halvetiyye tarikatının
Bahşiyye kolunun kurucusu.

Ragıb

fından neşredilmiştir

BİBLİYOGRAFYA:
!julasatü 'l-eşer,

1038'de ( 1628) Halep yakınlarındaki
Bekfelün köyünde doğdu. Bazı kaynaklarda doğduğu köye nisbetle Bekfelünl diye anılır (Brockelmann, GAL, ll, 397).
Amasya' dan Suriye'ye göç eden büyük
dedesi Ahmed el - Bahşf tanınmış bir süff, tefsir ve fıkı h alimi idi (Taşköprizade,
s. 413) Bahşf ilk dini bilgileri çocuklu ğunu geçirdiği Halep'te babasından öğ
rendi. Daha sonra Şam'a giderek devrin
tanınmış alimlerinden dini ilimleri tahsil
ettikten sonra Halep'e döndü ve oraya
yerleşti. Halep'te müftü Muhammed Hasan el-Kevakibf'den fıkıh ve hadis dersleri aldı. Bir süre sonra talebe okutmaya başladı ve bazı risaleler telif etti. Bu
arada Halvetf-Cemalf şeyhlerinden İhlas
b. Nasruddin'e intisap ederek sülük* ünü tamamladı. 1675'te Anadolu'ya gitmek üzere Halep'ten ayrıldı. Anadolu'yu
dolaşarak İstanbul 'a kadar gitti. Burada Köprülü Fazı! Mustafa Paşa'nın ilgi
veteveccühünü kazandı. Halep'e döndüğünde vefat etmi ş bulunan şeyh i nin ma-

N , 208-211 ; Harfrfzade. Tibyan, 1, vr. 107b·108b; Tomar-Halvetiyye, s. 8990; Ragıb et-Tabbah, i'lamü 'n-nübela' bi-tarfhi Halebi 'ş - ş ehba' , Hale b 1342, VI, 402-406;
S;rkf~. Mu' cem, 1, 583; Brockelmann, GAL, ll,
397; Suppl., ll, 490; Ziriklf. e l-A' lam, VII, 65.
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Türk-İslam devletlerinde
hükümdarların, çeşidi

vesilelerle
ma iyed erinde hizmet edenlere;
yeni ta hta geçtiklerinde
devlet hazinesinden maaş alanlara;
ilk sefere çıkışları müna sebetiyle de
askerlere dağıttıkları para
(bk. CÜLÜS; İN'AM; PİŞKEŞ).
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Halvetiyye tarikatının
Muhammed b. Muhammed el-Bahşi'ye
(ö. 1098/ 1687)
nisbet edilen bir kolu
L

(~)

İlahi iradenin insanlar için çizdiği

hayat
L

programı anlamında

kullanılan

bir terim.

_j

Semavf dinler başta olmak üzere köklü inanç ve düşünce sistemleri kainatı
yaratan ve yöneten Tanrı ' nın sınırsız bir
ilim, irade ve kudrete sahip olduğunu
genellikle kabul etmişle rdir. Kainatın bütün nesne ve olayları O'nun bu yetkin sı
fatlarının ilgi alanı içindedir. Dolayı sıyla
tek başına her bir insanın . ayrıca insanların oluşturduğu toplumların hayat programı kaçın ıl maz bir şekilde ilahi ilim ve
iradenin belirlediği çizgi üzerinde yürümek durumundadı r. Şüphe yok ki Allah
dilediğini yapan, her halükarda iradesini yürütendir (bk. Al-i imran 3/ 40; el-Maide 51 ı). Öte yandan beşe rf a rzuların
sınırsız denecek kadar çok olmasının yanında hayatta gerçekleşme imkanlarının
sınırlı olduğu da gözlenmekte ve bilinmektedir. Bu sebepledir ki insanlar fii len
gerçekleştiremedikleri veya ge rçekleş
mesinin zor olduğunu sandıkları önemli
işleri kader denen ilahi pr ograma bağ
lamışla rdır. Türkçe'de bu duygu ve düşü n celeri dile getiren baht, talih, kısmet,
nasip ve kader gibi kelimeler yer almış ,
bu kelimelerle oluşan çeşitli deyimler
doğmuştur.

Taşköprizade, eş-Şeka'i~, s. 413 ; Muhibbf.
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(bk. BAHŞİ) .
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Tercih edilen görüşe göre Farsça'dan
Arapça'ya da geçmiş bulunan baht, "iyi
ve kötü olayların bağlı bulunduğu insan
üstü program" anlamına geliyorsa da
daha çok sevindirici olaylar için kullanıl
maktadır. Aynı manaya gelen talih ise
Arapça tali' ( ~ lkll ) kelimesinin Türkçe'de aldığı şekildir. Tali' "yükselen, ortaya çıkan" , güneş ve ay için kullanıldı
ğında "doğa n. tecelli eden" gibi anlamlara gelir. Astroloji ile m eş gul olanlar,
belli yıldızların görünmesine bağ lı olar ak
vuku bulacağını tahmin ettikleri olaylara da tali' demişlerdir. Buna göre talih, "insan ir ade ve kudretinin ötesinde
gelecekte gerçekleşecek olan bir program"dır; başka bir deyişle. "kaderin daha çok iyi yönde olmak üzere bir tecellisi"dir. Arapça'da "pay, hisse, bölüşülen
şeyin belli bir kısmı" anlamına gelen kıs
met ile nasip kelimeleri de Türkçe'de
aynı maksatla kullanılmaktadı r. Kısmet
"bölmek. bölüşmek" anlamındaki kasm
ve iktisam kelimeleriyle bağlantılıdır. Bir
ayette. "Dünya hayatında onla rı n geçimliklerini biz taksim ettik" (ez-Zuhruf 43 /
32) denilmektedir . Buna göre k.ısmet,
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