
BAHAR 

Bahar 

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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BAHARİST AN 
( ..:ıt:.....J~ ) 

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 



Baharistlin'ın 

XVI. yüzyıld a 
istinsah 
edilen bir 
nüshasından 

minyatürlü 
bir sayfa 
{Oxford 

Bodleian Ktp. , 

nr. 254, vr. 42") 

işlenir. Bu sekiz bölümde sırasıyla ün
lü süfilerin çeşitli konulardaki düşünce, 
söz ve davranışlarına, yöneticilerde bu
lunması gereken adalet ve insaf duygu
Jarına, cömertlik ve cömert kişilerin hal
lerine, aşk ve aşıkların vasıflarına, latife 
ve nüktelere, şiir ve şairlere. hayvan ağ
zından anlatılan hikayelere ve onlardan 
alınması gerekli olan derslere yer veri
lir. Eğitici, öğretici ve eğlendirici özellik
ler taşıyan Bahô.ristô.n Osmanlı döne
minde çok okunan birkaç Farsça eser
den biridir. 

Şiir hakkındaki kısa bir girişten sonra 
Rüdeki ile başlayıp Ali Şir Nevai ile sona 
eren yedinci bölümde belli başlı otuz 
dokuz Fars şairi hakkında verilen bilgi
ler bazan kısa da olsa çok değerlidir. 

Eserin alt başlıklarında yer alan konu
ları özetleyen ve şairi belirtilmeyen be
yitler Cami'ye aittir. 

Bahô.ristô.n 'ın Cami'nin külliyatı içeri
sinde veya ayrı olarak çok sayıda yazma 
nüshası bulunmaktadır. Eser ilk defa 
Mehmed Şakir'in Hediyyetü1-irfô.n adlı 
şerhiyle birlikte istanbul' da basılmıştır 
(1252) Ayrıca başta istanbul (1275, 1285) 
olmak üzere Viyana (metin ve Almanca 

Bahariye Mevlevihanesi Mescidi ve Haziresi- Eyüp 1 istanbul 

tercüme, ı 846). LekneV> ( 1870), Cavnpür 
(1914). Tahran (1308 hş) ve diğer bazı 
yerlerde birçok defa basılmıştır. Son ola
rak Tahran Üniversitesi Merkez Kütüp
hanesi'nde bulunan minyatürlü ve tez
hipli bir nüshasından intişarat-i Yasa
vali (Ferhengsera) yayınları arasında bir 
baskısı daha yapılmıştır (Tahran 1360 hş ./ 

1982). Bazı Batı dillerine de çevrilen Ba
hô.ristô.n 'ın şerhleri dışında ilk Türkçe 
tercümesi Mehmed Fevzi tarafından ya
pılmıştır {istanbul 1327) . Ayrıca eseri M. 
Nuri Gençosman (Ankara 1945) ve Rifat 
Bilge de (İstanbul 1970) tercüme etmiş
lerdir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Cami. Bahiiristan, İstanbul 1275 ; a.mlf.. Df· 
viin-ı Kamil-i Camf (nşr. Haşim Razi), Tahran 
1341 hş. /1962, s. 297-298; A. J. Arberry. Cata
logue of the Library of the lndia Office, London 
1937, 11 /6, s. 65 vd.; a.mlf., Classical Persian 
Literature, London 1958, s. 430-432; Rypka. 
HIL, s. 287, 788 ; Ali Asgar Hikmet. Ciimf, Ha
yatı ve Eserleri (tre. M. Nuri Gençosman), An

kara 1963, s. 228-229; Ahmed Gülçin-i Meanf, 
Tarfl]-i Te!Ckirehii-yı Fiirsf, Tahran 1350 hş./ 
1971, ll , 485-486; CL Huart, "Bahfuistfuı", İA, 
ll, 222; DMF, I, 476; M. Nazif Şahinoğlu, "Ba
hfıristan", İBA, ı, 301-302; G. M. Wickens, "Ba
harestiin", Elr., lll, 479-480. 

~ ÖMER ÜKUMUŞ 

BAHARiYE MEVLEVİiiANESİ 

İstanbul Eyüp'te Haliç kıyısında 
1874-1877 yılları arasında 

inşa edilmiş ve günümüzde ortadan 
kalkmış bulunan bir Mevlevi tekkesi. 

L ~ 

Eyüp'te XX. yüzyıl başlarına kadar, ya
lılar ve sahilsaraylar ile dolu olan Baha
riye kıyısında yer almaktaydı. istanbul'
daki Mevlevi asitanelerinden biri olan 
tekke, Beşiktaş Mevlevihanesi'nin yıkıl
ması üzerine yaptırılmıştır. Çırağan Sa
rayı'nın inşası yüzünden 1867-1868'de 

BAHARiYE MEVLEVTHANESi 

yıktırılan Beşiktaş Mevlevınanesi önce 
geçici olarak Fındıklı'da Karacehennem 
İbrahim Paşa Konağı'na , 1870'te de Maç
ka sırtlarında yaptırılan ve Maçka Mev
Jevihanesi olarak anılan yeni binaya ta
şındı. Burası da 1874'te bugün istanbul 
Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ola
rak kullanılan kışianın yapımı için tekırar 
yıktırılınca. mevlevihanenin son postni
şini Şeyh Hüseyin Fahreddin Dede, bu 
defa Eyüp'te 187 4-1877 yılları arasında. 
Hatap Emini Mustafa ve Hüseyin efen
dilerin yalılarının bahçesine daha sonra 
Bahariye Mevlevınanesi adı verilen bina
yı tesis etti. Kuruluş safhasında Hüse
yin Fahreddin Dede'nin mensup ve mu
hiblerinden birçok kimsenin, ayrıca in
şaat devam ederken tahta çıkan II. Ab
dülhamid'in katkıları olduğu bilinmekte
dir. II. Abdülhamid mevlevihanenin ku
ruluşundan bir müddet sonra ayrıca ilk 
iki katı harem. üçüncü katı da selamlık 
olarak kullanılmak üzere yirmi sekiz oda
lı bir meşrutahane de yaptırmıştır. De
degan hücreleri, somathane, matbah - ı 

şerif, hamam, helalar ve harem mutfa
ğının da bu sırada inşa edildiği anlaşıl
maktadır. 

İnşasının üzerinden çeyrek yüzyıl gibi 
oldukça kısa bir süre geçmiş olmasına 
rağmen Haliç kıyısının yoğun rutubeti 
yüzünden harap olan mevlevihane. Mev
levi muhibbi Sultan Mehmed Reşad 'ın 
delaletiyle Evkaf Nezareti'nce 1910'da 
esaslı bir tamir ve tadilata tabi tutul
muştur. Bu sırada semahane-türbe bi
nası bütünüyle elden geçirilerek içinde 
birtakım değişiklikler yapılmış, Haliç'e 
bakan üst kat çıkmalarının ahşap payan
daları iptal edilerek yerlerine aynı mal
zemeden sütunlar konmuş, zemin kat
ta batı yönünde bulunan kadınlar mah
fili üst kata taşınarak yeri "züwar mak
süresi"ne katılmıştır. öte yandan selam
lık - harem binasının selamlığa ayrılan 

üçüncü katı iptal edilerek semahane -
türbenin batısında tek katlı müstakil bir 
selamlık inşa edilmiştir. Bu arada hare
min de elden geçirilmiş olduğu ve Ha
liç'e bakan pencerelerinin büyütüldüğü 
anlaşılmaktadır. Ayrıca cümle kapısı ile 
yakınındaki mescid de bu tarihte inşa 
edilmiştir. Mevlevihanenin tamamını içi
ne alan bu ihya ameliyesinin, dönemin 
Evkaf Nezareti inşaat ve tamirat müdü
rü olan Mimar Kemaleddin Bey tarafın
dan idare edildiği, cümle kapısı ile mes
cidin bizzat kendisi tarafından tasarian
dığı tahmin edilmektedir. 
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