
BAHA ZÜHEYR 

üzerine valinin katibi oldu ve on yıl ka
dar bu görevde kaldı. Bu sırada Kahire'
ye giderek oraya yerleşti (1227). Eyyübf 
sultanlarından el-Melikü'l-Adil, ei-Meli
kü'I-Kamil ve el-Melikü'I-Mes'üd'a ka
sideler yazdı. Daha sonra ei-Melikü'I-Ka
mil'in oğlu el-Melikü's-Salih'in hizmeti
ne girdi (1232). Onunla Yukarı Mezopo
tamya ve Suriye seferlerine katıldı. ei
Melikü's-Salih Dımaşk'ı ele geçirince ka
tibi sıfatıyla onunla birlikte Dımaşk'a git
ti. Melik, Nablus'ta askerlerinin ihaneti
ne uğrayarak el-Melikü'n-Nasır Davüd 
tarafından hapsedildiğinde Saha Züheyr 

· hükümdara sadık kalarak başkasının hiz
metine girmeyi kabul etmedi. el-Meli
kü's-Salih hapisten kurtulup tekrar Mı
sır hükümdan olunca şair onun maiye
tinde Kahire'ye döndü ( 1239) Sadakati
nin bedeli olarak hükümdar onu Divan-ı 
inşa'nın başına getirerek kendisine ih
sanlarda bulundu. Şairin İbn Hallikan'la 
tanışması ve dostluğu bu tarihe rastla
maktadır. Saha Züheyr 1247'de el-Me
likü'n-Nasır'a elçi olarak gönderildi. el
Melikü'n-Nasır'a gönderilen bir mektup 
hususundaki dikkatsizliği yüzünden gö
revinden uzaklaştırıldı. el-Melikü's-Sa
lih'in ölümünden sonra Suriye'ye gide
rek en güzel kasidelerinden birini Şam 
Hükümdan ei-Melikü'n-Nasır'a sundu; 
ancak umduğu ilgiyi göremeyince tek
rar Kahire'ye döndü ve son yıllarını mün
zevi olarak burada geçirdi. Kahire'de çı
kan bir salgın hastalığa yakalanarak 4 
Zilkade 656 (2 Kasım 1258) tarihinde ve
fat etti ve imam Şafii'nin türbesinin bu
lunduğu yere defnedildi. 

Baha Züheyr üstün şahsiyeti , güzel ah
laki, ibadete düşkünlüğü ve bulunduğu 
makamda insanlara iyilik yapmasıyla ta
nınmıştır. İbn Hallikan onun selıl-i müm
teni* derecesinde güzel ve mükemmel 
şiirleri olduğunu söylemektedir. Sami
rniyet ve zarafeti adeta sanatına da yan
sımıştı. Klasik Arap kasidesi kalıbını dai
ma sultanların ve önemli şahısların met
hinde kullanmıştır. Onun sanattaki kud
retini. daha ziyade bestelenmiş olan çok 
sayıdaki kısa kasidelerinde ve yine bazı 
lugazları (bilmece) ihtiva eden mizahi ka
sidelerinde aramak gerekir. Ayrıca keli
me. vezin ve '1afiye seçmedeki titizliği, 
şiirinde ritim ve ahenk açısından mü
kemmelliği sağlamıştır. Onun eski şiirin 
kayıtlarından azade serbest şiiri, bu yö
nüyle eski şairterinkinden üstündür. Şi
irlerinde sık sık işlediği temalardan bi
ri de vatan sevgisidir. Bu sebeple Amid'
deki ikametini ömründen kaybeditmiş 

günler olarak daima nefretle anar (bk. 
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GAL Suppl., ı. 465) Şiirindeki bu özellik 
her Mısırlı'nın kalbinde devamlı bir yan
kı bulur. Onun şiirlerinin birçoğu halkın 
dilinde z~man zaman darbımesel olarak 
kullanılır. Bazıları da latife türünden şiir- . 

lerdir. 
Yaşadığı dönemde büyük bir şöhrete 

sahip olan şairin divanının yazma nüsha
ları çeşitli kütüphanelerde bulunmakta
dır. Eser ilk defa taş basması olarak ya
yımlanmıştır (Kahire 1277). Daha sonra 
da çeşitli baskıları yapılmıştır (Kahire 
1278, 1297, 1300, 1305, 1311 , 1314, 1322, 
1934, 1354/ 1935 ; Beyrut 1964 ve Matba
atü'l-umümiyye, ts.) Muhammed Ebü'l
Fazl İbrahim ile Muhammed Tahir el
Cüblavi, divan ın muhtelif yazmalarına da
yanarak Kahire'de ( 1977) yeni bir neşri
ni yapmışlardır. Ayrıca divanının Palmer 
tarafından ingilizce'ye manzum bir ter
cümesi yapılmış olup bazı şerhlerle 1876 
yılında iki cilt halinde Cambridge'de ya
yımlanmıştır. 

Şairin hayatına dair Ahmed Saib'in el
BaM' Züheyr: Tiiri.l].uhı1 ve müleJıuh 
(İskenderiye 1926), Mustafa es-Sekka 'nın 
Tercem e tü Baha, Züheyr (Kahire 134 71 
1929), Mustafa Abdürrazık'ın el-Baha' 
Züheyr (Kahire 1928, 1935). Abdülfettah 
Şelebfnin el-Bahd' Züheyr (Kahire 1960) 
adlı çalışmaları neşredilmiştir. 
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Iii HüsEYiN ELMALILI 

BAHADIR 

Altay dillerinde 
"yiğit, kahraman, cengaver" anlamında 

kullanılan bir isim ve unvan. 
L _j 

Moğolca'da bagatur veya ba'atur; Fars-
ça ve Urdu dilinde bahadır; Çağatay, Kır-
gız. Kaza!< ve Başkırt lehçelerinde biitur. 
batır, matur; Çuvaşça'da pattar, Uygur-
ca'da patir şeklinde geçmektedir. Kal-
muklar kelimeyi batr biçiminde telaffuz 
ederler. Macarca'da bator (Xl yüzyıl) ola-
rak görülen bu kelime Anadolu Türkçe-

si'nde "yiğit" manasında bahadır şeklin
de kullanılmaktadır. 

Kelimenin aslının nereden geldiği ke
sin olarak belli değilse de Türkçe ve Mo
ğolca'da birlikte kullanıldığı görülmekte
dir. Pelliot kelimenin Türkler' e Avarlar'dan 
geçtiğini ileri sürerken A. Stein ·in Tun
Huang'dan getirdiği Orhun alfabesiyle ya
zılı bir parçada da bu isme rastlanmıştır. 

Çin tarihinde unvan olarak VII. yüzyıl
da mo-ho-to şeklinde görülen bu keli
meye 927'de Prota Bulgarlar'da aloboga
tur biçiminde rastlanır. Marguart'a gö
re Alobogatur adlı reis Alp Bagatur'dan 
başkası değildir. Kelime Moğolca ·dan 
Rusça'ya bagatur, buradan da Leh dili
ne bahatır şeklinde geçmiştir. 

Moğol Hükümdan Cengiz Han'ın mai
yetinde bahadır unvanını taşıyan bir seç
me kahraman grubunun varlığı bilinmek
tedir. Bahadırı resmr unvan olarak kul
lanan ilk hükümdar İlhanlı Ebü Safd Sa
hadır Han'dır. Ebu Safd, Moğol emirleri
nin çıkardığı büyük bir isyanı bizzat sa
vaşarak bastırdığı için bu unvanı almış 
ve daha sonraki bütün resmi vesikalar
da Sahadır unvanıyla z i kredilmiştir. Cen
giz geleneklerini sürdüren Celayirliler, 
Timurlular. Karakoyunlular, Akkoyunlu
lar, Safevfler, Babürlüler ve Hindistan'da 
hüküm süren diğer Türk devletleri ile Ha
rizm, Maveraünnehir. Doğu Türkistan'da
ki çeşitli Türk hanedanları ve Moğol kül
türünün etkisinde kalan Memlüklü emir
leri de bahadır unvanını kullanmışlardır. 
Kazak - Kırgızlar'da son zamanlara ka
dar bu kelime unvan olarak batır şeklin
de geçmiştir. Anadolu Türkleri'nde ise 
bu kelimeye unvan olarak değil sadece 
şahıs adı olarak rastlanmaktadır. 
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