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Sühreverdiyye tarikatının 
Bahiieddin Zekeriyya el-Mülti'ini'ye 

(ö. 661/1262 [?]) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. BAHAEDDiN ZEKERİYYA). 
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Divan edebiyatında 
en çok sözü edilen mevsimlerden 

biri. 
L _j 

Erbai'n ve hamsinden sonra güneşin 
Hamel, Sevr ve Cevza burcunda bulun
duğu 22 Mart ile 21 Haziran günleri ara
sında hüküm süren bahar, divan ede
biyatında daha çok havaların ısınması, 
ağaçların yeşermesi. çiçeklerin açması, 
kuşların ötmesi, bahçelerde gezintiye çı
kılması, sohbet, eğlence ve işret mevsi
mi olması gibi özellikleriyle ele alınır. Bu 
sebeple fasl - ı bahar, nev-bahar, mev
sim-i gül, mevsim-i gülşen. mevsim-i 
gülzar. mevsim-i sahra, mevsim -i sefer. 
vakt-i gül. zaman-ı ferah, devr-i gül. 
devr-i cam. eyyam-ı adl gibi isimlerle de 
anılır. 

İlk açılan çiçekler olmaları sebebiyle 
benefşe ve gül baharın habercisi sayılır. 
Bunların açılmasıyla bağlara bahçelere 
gezintiye çıkılır. işret ve sohbet meclis
Ieri kurulur. 

Baharda havalar ılımandır. Aynı za
manda geceyle gündüzün eşit olduğu 

nevruz da bu mevsim içindedir. Bu mü
nasebetle bahar adi ve itidal ile vasıf

Iandırılmıştır. Ayrıca dünyaya ve ahire
te aynı değeri veren . .insanlar arasında 
eşitliği emreden, özellikle rahmet dini 
olan Müslümanlığın da sembolüdür. Sev
gilinin yüzü ölçülü ve mükemmel güzel
liği sebebiyle bahara benzetildiğinden 

kendisinin de adil bir sultan oluşu söz 
konusu edilir. 

Halkın " acı bahar" dediği baharın baş
langıcında (ewel bahar) havalar biraz se
rin olur. Rakip de soğuktur. Onun ba
hara benzeyen sevgilinin yanında bulu
nuşu, "Olur soğuk havalar ewel bahara 
karşı" mısraında ifadesini bulmaktadır. 

Baharda hafif, tatlı veya serin esen 
rüzgardan söz edilir. Bu bazan neslm, 
bazan da sabadır. O Hz. Isa'nın nefesi 
gibi ölü tabiatı canlandırır, etrafa "arz - ı 

i'tidal" eyler. Gökteki bulutları dağıtır. 

Nevruzda güneşin önünde bulut olma
ması bundandır. 

Bahar aynı zamanda rahmet mevsi
midir. Yağmurlar bolluk ve bereket ge
tirir. Bulutlar (ebr-i bahar) tabiatı canlan
dırmak için yağmur indirir, her taraftan 
seller akar. Hava ların ısınmasıyla karlar 
erir, ırmakların suyu coşkun ve bulanık 
olur. Bu sebeple ebr-i bahar kelimesi 
aşığın durmadan akan kanlı gözyaşları 
manasında da kullanılır. 

Kışı geçirip bahara erişen hastanın 

ölüm tehlikesini atiartığına inanılır. "Ba
har-ı dil" tabiri bunu ifade ettiği gibi 
gönül hoşluğundan kinaye olarak da kul
lanılır. Baharda delilerin derdi gibi aşık
ların sevdası da artar. Kıvrım kıvrım, ça
ğı! çağı! akan ırmakların ses ve şekil yö
nünden zinciri hatırlatması bu ilginin ku
rulmasında rol oynar. Zira bilindiği gibi 
delileri zincire vururlar. Baharda kan al
dırmak da eski bir adettir. 

Havalar uygun olduğu için bahar se
fer mevsimi olarak da anılır. Nitekim 
Osmanlı İmparatorluğu'nda da genellik
le bu mevsimde sefere çıkılırdı. 

"Bahar- ı hüsn" tabiri ile güzellik ve 
bilhassa ilk gençlik çağındaki güzellik 
(tazelik) kastedilmektediL Devlet, baht. 
saltanat gibi ömür, çocukluk veya genç
lik de bahara benzetilir (bahar-ı ömr). Bu 
benzetmede baharın güzelliği kadar kı-

Nizami'nin /jamse 'sinden. Hüsrev'in baharda tertip edi· 
len ziyafet ve eğlenceye katıldığını gösteren bir minyatür 
(NiZilmi-i Gencevi, Khamsa Miniatures, Bakü 1983, nr. 24) 



sa süreli oluşu da rol oynar. Bundan do
layı bahar-hazan tezadı hatırlanır. "Ba
har-endain" sözü ise güzel, hoş endam
lı demektir. 

Tasawufi bir terim olarak bahar, sa
likin vecd ve istiğrak halinde ruhani ına

naları kavraması ve ruhaniyetin zuhur 
etmesini ifade eder. 

Bahar tek tek beyitlerde ele alındığı 
gibi geniş olarak "bahariyye" adı verilen 
kasidelerin nesib kısımlarında da işle

nir. Halk edebiyatında da adından en 
çok söz edilen ve çeşitli özellikleriyle di
le getirilen mevsim bahardır. 
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Eski bir ağırlık ölçüsü. 
_j 

Baharın özellikle Basra körfezi ve Hint 
Okyanusu milletlerarası baharat ticare
tinde büyük bir önem taşıdığı bilinmek
tedir. Ortaçağ'a ait çeşitli Avrupa kay
naklarında bahar, bhar. bhaar, baer, baar 
ve bar olarak geçen, Arapça'da ise bu
har şeklinde telaffuz edilen kelimenin 
aslının Hintçe, Kıptfce veya Arapça oldu
ğu ileri sürülmüştür. Arapça'da "yük" 
(Şam lehçesinde "deve yükü") veya "ya
rım yük" anlamına geldiği gibi ağırlık 

birimi olarak da çeşitli yer ve zamanlar
da yük (deve yükü, hıml) veya yarım yük 
(idi) ile eş değerli kabul edilmiştir. 

Arap müellifleri baharın değeriyle il
gili olarak farklı bilgiler vermektedirler. 
Eserinin bir yerinde buhar ile kıntar*ın 
eş anlamlı olduğunu söyleyen Muham
med b. Ahmed el-Makdisi bir başka ye
rinde de 300 rıtl*a (Arap Yarımadası'nda), 
İbn Hurdazbih 333 men*e (Mültan'da). 
Şehabeddin ei-Hafaci ise 300 rıtl ve
ya 3 kıntara eşit olduğunu söylemekte
dir. Makdisf'nin rıtldan maksadının 260 

dirhemlik Mekke rıtlı olduğu düşünülür

se 1 bahar ( ~ 78.000 dirhem ~) 243,75 
kg. eder. İbn Hurdazbih ise men ile 260 
dirhemlik Bağdat mennini kastetmiş 

olsa gerektir ki buna göre de 1 bahar 
( ~ 86.580 dirhem ~) 270,S62S kilogram
dır. Kahire kadılığı ve Mısır kazaskerli
ği görevlerinde bulunan Hafacf ise özel
likle İskenderiye civarında baharat ve 
benzeri maddelerin ölçümünde kullanı
lan 1 00 rıtllık kıntan kastetmiş olmalı
dır ki burada 1 rıtlın 144 dirhem oldu
ğu düşünüldüğünde 1 bahar ( ~ 43.200 
dirhem ~) 13S kg. eder. 

Bunlardan başka baharın 400 rıtl. 600 
rıtl ve hatta 1000 rıtl (?) olduğunu ileri 
sürenler de bulunmaktadır. Ayrıca Suri
ye lehçesinde 400 rıtllık yarım yüke eşit 
olduğu söylenmekte ise de 1 Suriye nt
lı 600 dirhem olduğuna göre 400 rıtl 

( ~ 240.000 dirhem ~) 7SO kg. demektir 
ki yük için bile fazla olan bu rakam ya
rım yük için ihtimal dışı görünmektedir. 
Makrizi ise baharın 2 Mısır irdeb*i hac
mindeki boğa derisinin alacağı ağırlığa 
eşit olduğunu söylemektedir. Hasan b. 
İbrahim ei-Cebertf'ye göre XVIII. yüzyıl
da 1 Mısır irdebi, her biri 442 6/7 dir
hemlik, İbn Abidin'e göre ise 44S S/7 
dirhemlik 96 kadehe eşittir. Birinci he
saba göre 1 bahar 265,7143 kg., ikinci
sine göre ise 267.4286 kg. eder. 

Baharın ağırlığındaki farklılıklar, müş

teri lehinde olmak üzere, adet gereği 
asıl ağırlığa, tartılan maddenin cinsi ve 
fiyatına göre değişen oranda muayyen 
bir fire bedeli (Portek.izce'de picota) ila
vesinden kaynaklanmaktadır. Portekiz 
maliyecisi Goalı Antonio Nunez'in Lyvro 
dos pesos da Ymdia adlı eserinde muh
telif bahar ağırlıkları ile ilgili ayrıntılı bil
giler yer almaktadır. Buna göre XVI. yüz
yılda esas itibariyle -picotasız- 1 bahar: 
Hürmüz'de 207.4 kg. (ancak malın cinsi
ne göre 422 kilograma kadar çıkmaktadır. 
W. Baret, 1 584'te Hürmüz' de biri 220 ve 
246,4 kilogramlık küçük, diğeri de 422 k.i
logramlık büyük iki bahar bulunduğunu 
söylemektedir); Hindistan liman şehirle
rinden Di u· da 235,008 kg.; Kalikut'ta 
208,1 S6S kg.; Saymür'da (veya Chaul) 
211,SOS76 kg.; Coçin ve Quilon'da (ve
ya Kavlam) 166,27275 kg.; Dabhol'da 
229,5 kg.; Seylan'da 176,256 kg.; Mala
ka'da büyük 210,222 kg., küçük 183,6 
kg.; Maldivler'de 229,5 kg.; Malindi'de 
(Kenya) 243,27 kg. ; Mombasa'da (Kenya) 
235,008 kg.; Mafia'da (Tanzanya) 195,075 
kg.; Mozambik'te 229,60279 kg.; Zen-
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gibar'da 235.008 kg.; Lar'da (Güney tran) 
218 kg.; XVII. yüzyılda Mekke'de 183,7 
kg. ; Meha'da (Yemen, pamuk için) 150,6-
1 S6 kilogramdır (diğer bazı bölgelerde 
kullanılan bahar değerleri için aynı esere 
bakılabilir) 

Sonuç olarak baharın zaman, zemin 
ve tartılan malın cinsindeki farklılıklara 
paralel olarak 1 SO kg. ile 7SO kg. arasın
da değişen değerler aldığı anlaşılmak

tadır. 
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Mirza Muhammed Tak! Melikü'ş·şuara' 
(1886· 1951) 

İranlı şair, edebiyat tarihçisi 
ve siyaset adamı. 

_j 

10 Aralık 1886'da Meşhed'de doğdu. 
Babası zamanın önde gelen bilgin ve 
şairlerinden olup, SabOri mahlası ile şiir 
yazan ve sonradan "melikü'ş-şuara" un
vanını kazanan Hac Muhammed Bakır-ı 
Kaşanf'dir. Bahar mahlasını. babasını zi
yarete geldiği sırada ( 1300/ 1882-83) ölen 
şair Mirza Nasrullah Bahar-ı Şirvanfden 
aldı. Annesi aslen Kafkasyalı müslüman 
bir Gürcü ailesine mensuptur. Bahar ilk 
öğrenimini babasının yanında tamamla
dı. 1904 yılında babası ölünce Meşhed'in 
tanınmış bilgini Edib-i NisabOrf'nin ders
lerine devam etti. Küçük yaştan itibaren 
şiirle ilgilendi ve eski büyük şairleri taklit 
ederek şiirler yazdı. Babasının ölümün
den sonra Kaçarlar'dan Muzafferüddin 
Şah tarafından kendisine melikü'ş-şuara 
unvanı verildi. Dünya aktüalitesini Mısır 
basınından takip eden ve Avrupa kültü
rüne aşina olan Bahar 1906' da devlet 
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