
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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hizmetinde çalışırken Meşrutiyet hare
ketlerine katıldı. Muzafferüddin Şah'ın 
ölümünün (I 907) ardından çıkardığı ljo
rasan gazetesinde ilk milliyetçi şiirlerini 
yayımladı. 1910 yılında İran Demokrat 
Partisi (Hizb-i Demokrat-i Tran) kurulun
ca bu partinin yayın organı niteliğindeki 
Nevbahar gazetesini neşretmeye baş
ladı. 1912'de meydana gelen siyası çal
kantılar sırasında gazete kapatılıp do
kuz arkadaşı ile beraber Tahran'a sürü
lünce gazeteyi buraya nakletti. Bu arada 
birkaç defa milletvekili seçildi. 1917' den 
itibaren üç yıl süreyle yarı resmi !ran ga
zetesinin müdürlüğünü yaptı. Ferhengis
tan-ı Tran'ın (iran Akademisi) daimi üyeli
ğine seçildi. 1918 yılında , aralarında Ab
bas İkbal-i Aştiyanf, Reşfd-i Yasemf, Ali 
Asgar Hikmet gibi edebiyatçtiarın da bu
lunduğu Danişkede (ilim evi, fakülte) adlı 
edebi bir dernek kurdu. Bu dernek, eski 
nesir ve nazım kalıpları içinde yeni konu
ların işlenınesin i savunan aynı adlı ede
bi bir dergi çıkarmaya başladı. Bu dergi, 
onun ölümünden sonra Mecelle-i Da
nişkede-i Edebiyyat adıyla yıllarca ya
yın hayatını sürdürdü. Bahar bir ara hü
kümet aleyhindeki sert yazılarından do
layı hapsedildL Pehlevi hanedanının iş 

. başına geçmesinden sonra siyasi hayat
tan çekilen Bahar bir taraftan Tahran 
Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapar
ken diğer taraftan da kendini il mf çalış
malara verdi. Tahran'da vefat etti. 

Bahar günlük olayları, yeni meseleleri 
dilde aşırılığa kaçmadan, klasik şiir kalı
bında anlatan bir şairdir. Melikü'ş-şuara 
unvanını aldığı yıllarda yazdığı Horasan 
büyükleri ile din adamlarını öven kasi
delerinde eski büyük kaside şairlerini 

taklit etmiş, Meşrutiyet hareketlerine 
katıldığı yıllardan sonraki şiirlerinde ise, 
eski şiirin kurallarından ayrıimamakla 

birlikte inkılap, hürriyet, meşrutiyet ve 
vatan konularını işlemiştir. Genellikle ka
side tarzında ve Horasan üslQbu (sebk-i 
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Horasanl) ile şiirler yazmakla bir likte ye
niliğe açık bir şair olan Bahar yenilik ta
raftarı genç şairlerle de iş birliği yaptı. 
Mersiye, kahramanlık ve aşk şiirleriyle 
hiciv ve mizah tarzındaki şiirlerinde X
Xl. yüzyıl şairlerinin üslı1bundan fayda
lanmıştır. 

Eserleri. Telif, tercüme, tenkitli basım 
ve derleme türünden çalışmaları bulunan 
Bahar'ın belli başlı eserleri şunlardır : 1. 
Divan (l-11, Tahran 1335 -1336 hş./ 1956-
195 7) 2. Sebkşinasi ya Tari{ı - i Tetav
vur-i Nesr-i Farisi (I-lli. Tahran 1321 hş/ 
1942). 3. Tari{J. -i Tetavvur-i Şi cr-i Fari
si (IV!eşhed 1334 hş. 1 1955; Tahran 1342 
hş ./ 1963). Farsça nesir dilinin gelişim 
tarihinden başlayarak dönemler halinde 
dil ve edebiyatta meydana gelen değiş
me ve gelişmelerin örneklerle açıklandı
ğı bu eser. edebiyat fakültelerinde dok
tora safhasında okutulmak üzere kale
me alınmıştır. 4. Çehar ljifabe (Tahran 
1305 h$. 1 ı 926) Bazı şiirlerini ihtiva et
mektedir. s. Zindegani-yi Mani (Tah
ran ı 313 hş ./ ı 934) 6. Risale der AJıval-i 

Firdevsi (İsfahan 13 I 3 hş./ I 934) 7. Ri
sille der Tercemeve AJıvill-i Muham
med b. Cerir-i Taberi (Tahran, ts.) 8. 

Tari{J.-i Mu{J.tasar-ı Ahzab-ı Siyasi ve 
İnlp.rai-ı Kacariyye (Tahran 1323 -1325 
hş ./ 1944-1946). Bu eserde İran'da de
mokratik hareketlerin başlamasıyla bir-. 
likte kurulan siyası partilerin tarihçesi 
ile Kaçar hanedanının çöküş sebepleri 
anlatılır. 9. DestUr-i Zebiln-i Farisi (Tah
ran 1329 hş ./ 1950). Bedfüzzaman Firı1-

zanfer, Celal-i Hümaf ve Reşfd-i Yasemi 
ile birlikte hazırladığı iki ciltlik Farsça dil 
bilgisi kitabıdır. 

Bahar'ın bunların dışında Kenizan-ı 

Sefid adlı romanı, Mihr ve Peyam-i Ne
vfn dergilerinde yayımianmış makale
lerini ihtiva eden Şi cr der !ran (Tahran 
1333 hş. / 1954) adlı eseri ile "Nakkaşfve 
Tehzibkarf der Tran", "Hatt u Zeban-ı 
Pehlevi der cAsr-ı Firdev~r: ;,Edebiyyat-ı 
Hind" ve " Bazgeşt-i Edebi" gibi önemli 
makaleleri de vardır. Ayrıca Orta Fars
ça (Pehlevi) ile yazılmış birkaç metni de 
Terceme-i Çend Metn-i Pehlevi (nşr. 
M. Gulbun, Tahran 1347 hş . ) adıyla günü
müz Farsça'sına çevirmiştir. 

Metin Neşirleri. Melikü'ş - şuara Feth Ali 
Saba-yi Kaşanf, Gülşen - i Şabil (Tahran 
1313 hş . / 1934); Tari{J.-i Sistan (Tahran 
1314 hş. / 1935); Baba Efdal, Terceme-i 
Risille-i Nefs (Tahran 1316 hş./ 1937); 
Mücmelü't-tevarih ve1-kısas (Tahran 
1317 hş 1 1939); Avfr, Cevd~/u'l-hikil
yat ve levami cu'r-rivayat (Tahran ı 324 

hş ./ ı945); Bel'amf, Tari{]. Bu eser Ba
har'ın vefatından sonra M. Pervin Guna
badf tarafından neşredilmiştir (Tahran 
ı34ı hş. / ı962). 
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Abdurrahman-ı Cami'nin 
(ö. 898/1492) 

Farsça ahlaki ve edebi eseri. 
_j 

Cami'nin 892'de (1478) Sa'df'nin Gü
listiln 'ını örnek alarak yazdığı ve Sultan 
Hüseyin Baykara'ya ithaf ettiği Bahil
ristiln tertip ve üslı1p bakımından Gü
listiln'a benzerse de muhteva açısından 
farklılıklar gösterir. Dil ve anlatım yö
nüyle daha sade olmakla birlikte onun 
kadar başarılı değildir. Raviatü'l -a{J.yar 
ve tulıfetü1-ebrar adıyla da anılan Ba
haristiln, yine Gülistan gibi nesir-nazım 
karışım ı bir eser olup bir mukaddime, se
kiz bölüm (ravza) ve bir hatimeden mey
dana gelir. Her bölümün başında konu 
tarif edildikten sonra bölümün özelliği
ne göre bu konular "hikayet", "hikmet" 
veya "mütayebe" alt başlıkları şeklinde 


