
BAHARiYYE 

marifet göstermeye vesile olmaktan iba
rettir. Şair tabiatı gerçek manzarası ve 
kendi gözüyle görmekten çok kendin
den önce ifade edilmiş kalıplarla ve ken
di uslübuyla yeniden anlatmaya çalışır. 

Bu noktadan hareket eden şair için yapı
lacak iş, tabiatı özellikle baharı tasvir ve
silesiyle sanatına yeni bir zemin bulmak 
ve bu hususta üstünlük göstermektir. 

Divan şiirinde tabiat kasidelerin teş
bib kısmında ve mesneviler arasında ele 
alınır. Buralarda en çok bahar veya kış 
mevsiminden söz edilir. Kasidelerin bu 
bölümü "der vasf-ı bahar" başlığını ta
şıyorsa bahardan, "der vasf-ı şita " baş

lığını taşıyorsa kıştan bahseder. 

Bahariyye bir edebi tür olmadığı gibi 
müstakil bir bahar manzumesi ve bir 
tarz da Uanr) değildir. Daha çok kaside
de kendisinden bahsedilecek olan bir 
din veya devlet büyüğünün methine ze
min hazırlamak maksadıyla kaleme alı
narak baharın birçok özelliği dile geti
rilir. Divan şairine göre bahar hayattır, 

isa'nın nefesi gibi ölülere can, gönüllere 
ferahlık verir. Bahar mevsiminde orta
lık yeşillenir; gülşende güller açar, bül
büllerin sesi her tarafı doldurur. Servi 
boylu dHberler gül bahçesinde salınır. 

Bunları seyretmek insana safa verir; do
layısıyla gam dağılır. kişide keder kal
maz. Bahar gülüp eğlenme mevsimi ve 
felekten kam alma zamanıdır. 

Nef'i'nin Sultan IV. Murad için yazdığı 
ve "Esti nesim-i nevbahar açıldı güller 
subh-dem" mısraıyla başlayan ünlü ka
sidesi bahariyyeye güzel bir örnektir. 
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Nişabur ile Herat arasında bulunan Ba
harz bölgesinin merkezi Ma lin· de doğ
du. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ken
di ailesi arasında iyi bir öğrenim gördük-
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ten sonra Nişabur, Herat. Merv. Belh, 
Rey, İsfahan. Hemedan, Bağdat, Basra ve 
Vasıt'ı dolaşarak o devrin tanınmış alim
lerinden tahsilini tamamladı. Nişabur'da 

Şafii fakihi ve İmamü'l-Haremeyn'in ba
bası Ebu Muhammed Abdullah b. Yusuf 
ei-Cüveynfden fıkıh tahsil etti ve Şafii 
fakihleri arasındaki yerini aldı. Daha son
ra duyduğu büyük ilgi sebebiyle edebi
yatla meşgul oldu ve bu sahada isim 
yaptı. Cüveyni'nin fıkıh derslerine devam 
ederken, ileride Selçuklu Sultanı Tuğrul 
Bey'in vezirliğini yapacak olan Muham
med b: Mansur ei-Kündüri ile tanıştı. 

Kündüri vezir olunca onu yanına aldı ve 
Divan-ı Resail'in başına getiı:di. Tuğrul 

Bey'le Bağdat'a giden Kündüri Bahar
zfyi de beraberinde götürdü. Orada Ha
life Kaim-Biemrillah'a yazdığı kasideyi 
Bağdatlılar, "Şiirinde Acem soğukluğu 

var" diyerek beğenmedilerse de bir müd
det Basra ve civarında kaldıktan sonra 
yazdığı şiirler Bağdatlılar'ca takdir edil
di. Nitekim Kündüri'nin hadım edilme
si üzerine kaleme aldığı tesliyetnamesi 
onun en güzel şiirlerinden biri olarak ka
bul edilmektedir. 

Divan-ı Resail'den başka bazı devlet 
görevlerinde de bulunan ve uzun bir ay
rılık ve seyahatten sonra memleketine 
dönen Baharzi, Zilkade 467'de (Haziran 
1 075) bir toplantı sırasında öldürüldü. 

Eserleri. Hem şair hem münşi (divan 
katibi) olan Baharzi'nin başlıca eserleri 
şunlardır: 1. Divan. Arapça şiirlerinin 

toplandığı divanı Muhammed Altunci ta
rafından tahkik edilerek 1973'te Binga
zi'de yayımlanmıştır. Bazı Farsça kıtaları

nı da Avfi LübCıbü'l-elbCıb'a almıştır. 2. 
Dümyetü'l-~aşr* ve cWJratü ehli'l- casr. 
Sealibi'nin Yetfmetü 'd-dehr adlı anto
lojisinin zeyli olan bu kitap Baharzi'nin en 
önemli eseridir. İlk defa Ragıb et-Tab
bah tarafından tahkik edilen eserin an
cak bir kısmı 1930'da Halep'te yayım
lanmıştır. Daha sonra ise Muhammed 
Abdülfettah ei -Hulv tarafından tahkik 
edilerek iki cilt halinde (Ka hi re 1968-1971 ). 
Sami Mekki ei-Ani'nin tahkikli neşri yi
ne iki cilthalinde (Bağdat 1971-1973), son 
olarak da Muhammed Altunci tarafın
dan üç cilthalinde (Dımaşk 1974-1976) 
neşredilmiştir. Ali b. Zeydel-Beyhaki (ö 

565 / 1169) bu esere VişaJ:ıu Dümyeti 'l
~aşr adıyla bir zeyil yazmış, daha sonra 
da Dürretü'l- VişaJ:ı adıyla ikinci bir zeyil 
kaleme almıştır (Yaküt, xııı. 226) 3. Ili
saletü't-tard. Zevzen hakimi Ebü'l-Ka
sım Abdülhamid b. Yahya ile birlikte çık
tıkları iki günlük av yolculuğunu konu 
edinen bu eseri Muhammed Kasım Mus-

tafa tahkik ederek Mecelletü Ma che
di'l-ma{J.tutati'l - cArabiyye'de (s. 256-
285) yayımlamıştır. 
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Baharziyye kolunun kurucusu. 
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586 'da (1190) Baharz'da doğdu . İlk 
öğrenimini burada yaptı. Ardından tahsil 
maksadıyla küçük yaşta seyahate çıktı. 
Buhara, Bağdat ve Nişabur gibi ilim mer
kezlerini dolaştıktan sonra hacca gitti. 
Bağdat'ta Şehabeddin es-Sühreverdi'
nin, Horasan'da Ali et-Tusi'nin dersleri
ne devam etti. Celaleddin ei-MergYna
ni'den babasının el-Hidaye adlı eserini 
okudu. Buhara'da Cemaleddin ei-Mah
bubi ve Şemsüleimme ei-Kerderi gibi 
alimlerden faydalandı. Daha sonra He
rat'a giderek Taceddin Mahmud ei-Üş
nühi'den hırka giydi. Şeyhi Necmeddin-i 
Kübra'ya Hire'de intisap etti. Daha son
ra şeyhinin halifesi sıfatıyla o sırada Mo
ğollar tarafından yağma ve tahrip edi
len Buhara'ya giderek şehrin dış mahal
lelerinden Fethabact'a yerleşti. Orada va
azlar verdi: ŞaJ:ıfİI.-i Bu{J.arf okuttu ve 
hadis şerhetti. Kısa zamanda bir hayli 


