BAHARiYYE
marifet göstermeye vesile olmaktan ibarettir. Şair tabiatı gerçek manzarası ve
kendi gözüyle görmekten çok kendinden önce ifade edilmiş kalıplarla ve kendi uslübuyla yeniden anlatmaya çalışır.
Bu noktadan hareket eden şair için yapı
lacak iş, tabiatı özellikle baharı tasvir vesilesiyle 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 taşıyorsa 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 kasidede kendisinden bahsedilecek olan bir
din veya devlet büyüğünün methine zemin hazırlama k maksadıyla kaleme alı
narak baharın birçok özelliği dile getirilir. Divan şairine göre bahar hayattır,
isa'nın nefesi gibi ölülere can, gönüllere
fe ra hlık verir. Bahar mevsiminde ortalık yeşillenir; gülşende güller açar, bülbüllerin sesi her tarafı doldurur. Servi
boylu dHberler gül bahçesinde salınır.
Bunları seyretmek insana safa verir; dolayısıyla gam dağ ı lır. kişide keder kalmaz. 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 kasidesi bahariyyeye güzel bir örnektir.
BİBLİYOGRAFYA:

Levend, Divan Edebiyatı, s. 566, 570, 571,
573; Tahir'ül-mevlevi, Edebiyat Lügatt, istan·
bul 1973, s. 25; Cem Dilçin, Örneklerle Türk
Şiir Bilgisi, Ankara 1983, s. 124; L. Sami Akalın, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, istanbul 1984,
s. 156; İskender Pala, Ansiklopedik Dfuan Şii·
ri Sözlüğü, Ankara 1989, I, 119-120; Necla Pekolcay, "Bahariye", TDEA, 1, 292·293; Harun Tolasa- Mustafa isen, "Kaside", a.e., V, 205·212.
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Nişabur ile Herat arasında bulunan Baharz bölgesinin merkezi Ma lin·de doğ
du. Doğum tarihi bilinmemektedir. Kendi 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 alimlerinden tahsilini tamamladı. Nişabur' da
Şafii fakihi ve İmamü'l-Haremeyn'in babası Ebu Muhammed Abdullah b. Yusuf
ei-Cüveynfden fıkıh tahsil etti ve Şafii
fakihleri arasındaki yerini aldı. Daha sonra duyduğu büyük ilgi sebebiyle edebiyatla meşgul oldu ve bu sahada isim
yaptı. Cüveyni'nin fıkıh derslerine devam
ederken, ileride Selçuklu Sultanı Tuğrul
Bey'in vezirliğini yapacak olan Muhammed 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 Baharzfyi de beraberinde götürdü. Orada Halife Kaim-Biemrillah'a yazdığı kasideyi
Bağdatlılar, "Şiirinde Acem soğukluğu
var" diyerek beğenmedilerse de bir müddet Basra ve civarında kaldıktan sonra
yazdığı şiirler Bağdatlılar'ca takdir edildi. Nitekim Kündüri'nin hadım edilmesi üzerine kaleme aldığı tesliyetnamesi
onun en güzel şiirlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Divan-ı Resail'den başka bazı devlet
görevlerinde de bulunan ve uzun bir ayrılık ve seyahatten sonra memleketine
dönen Baharzi, Zilkade 467'de (Haziran
1075) 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 tarafından tahkik edilerek 1973'te Bingazi'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 antolojisinin zeyli olan bu kitap Baharzi'nin en
önemli eseridir. İlk defa Ragıb et-Tabbah tarafından tahkik edilen eserin ancak 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 yine iki cilthalinde (Bağdat 1971-1973), son
olarak da Muhammed Altunci tarafın
dan üç cilthalinde (D ımaş k 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. Ilisaletü't-tard. Zevzen hakimi Ebü'l-Kasım Abdülhamid b. Yahya ile birlikte çık
tıkları iki günlük av yolculuğunu konu
edinen bu eseri Muhammed Kasım Mus-

tafa tahkik ederek Mecelletü Ma chedi'l-ma{J.tutati'l - cArabiyye'de (s. 256285) yayımlamıştır.
BİBLİYOGRAFYA:

Sem'ani, el·Ensab, ll, ll, 21; Yakut. Mu'ce·
mü'l·üdeba', Xlll, 33 ·48, 226; ibnü"I-Esir, el·
Bidaye, Xlll, 12; Avfi, Lübab (nşr . Muhammed
Abbas!), Tahran 1361 h ş . , s. 68·71; ibnü'n-Neccar el-Bağdadi, el·Müstefad min ?.ey/i Tarrtıi
Bagdad (TarTbu Bagdad içinde, nşr. Kayser EbO
Ferah). Haydarabad 1399 / 1978- Beyrut, ts.
(Darü'l-Kütübi'l-ilmiyye), XIX, 185·186; İbn Hallikan, Ve{eyat, lll, 387·389; Zehebi, A'lamü'n·
nübela', xvııı, 363 ; Safedi, el· Va{t, xıı, 26; Yafii, M ir' atü'l·cinan, Haydarabiid 1334·39, lll, 95;
Sübki, Taba(cat, V, 256; is nevi. Tabakatü 'ş·Şa·
{i'iyye, 1, 41·42; ibn Tağriberdi, en·i'lücumü'z·
zahire, V, 99; Taş köprizade, Mi{taf:tu 's·sa 'ade,
I, 263; Keş{ü '?·?unan, ı, 761, 778; ll, 1105,
2049; ibnü'I-imad, Şe?erat, lll, 328·329; Müneccid, Mu'cem, lll, 57; V, 54; VI, 58 ; Brockelmann, GAL, 1, 252; Suppl., ı, 446; Hediyyetü 'l·
'ari{fn, ı , 692; Zirikli, el·A'lam, IV, 272·273; C.
Zeydan, Adab, lll, 26 ; Şevl5i Dayf, Taril]u'l·edeb,
V, 615·617; ömer Ferrüh, Tarrtıu 'l·edeb, lll,
170·174; Muhammed Kasım Mustafa, "Risaletü't-tard !'İbn Ebi't- Tayyib el -Biil].arzi",
MMMA (I<ahire). XXI (1975), s. 256·285; Ma hmüd Abdullah el-Cadir, "Mesadirü'l-Biiharzi f1
kitabihi Dümyeti'1-kaşr ve 'uşreti ehli'l- 'asr",
MMMA (Küveyt), XXVI (1982), s. 107·112; D. S.
Margoliouth, "Baharzi", İA, ll, 222·223; a.mlf.,
"Biikharzi", E/ 2 (Fr.), 1, 981·982 ; a.mlf., "BaJ:ı.arzi", UDMi, lll, 862·863; Z. Safa, "B~arzi",
Elr., lll, 534.
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Baharziyye kolunun kurucusu.
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586 'da (1190) Baharz'da doğdu . İlk
burada yaptı. Ardından tahsil
maksadıyla küçük yaşta seyahate çıktı.
Buhara, Bağdat ve Nişabur gibi ilim merkezlerini dolaştıktan sonra hacca gitti.
Bağdat'ta Şehabeddin es-Sühreverdi'nin, Horasan'da Ali et-Tusi'nin derslerine devam etti. Celaleddin ei-MergYnani'den babasının el-Hidaye adlı eserini
okudu. Buhara'da Cemaleddin ei-Mahbubi ve Şemsüleimme ei-Kerderi gibi
alimlerden faydalandı. Daha sonra Herat'a giderek Taceddin Mahmud ei-Üş
nühi'den hırka giydi. Şeyhi Necmeddin-i
Kübra'ya Hire'de intisap etti. Daha sonra şeyhinin halifesi sıfatıyla o sırada Moğollar tarafından yağma ve tahrip edilen Buhara'ya giderek şehrin dış mahallelerinden Fethabact'a yerleşti. Orada vaazlar verdi: ŞaJ:ıfİI.-i Bu{J.arf okuttu ve
hadis şerhetti. Kısa zamanda bir hayli
öğrenimini

BAHAÜDDEVLE
taraftar kazanan Baharzi

"şeyh-i

alem"
Sema meclislerine devam etmesi ve tesbih namazlarını cemaatle kıldırması , hakkında birtakım dedikoduların çıkmasına ve inançlarının tenkit konusu yapılmasına yol açtı.
unvanıyla anılmaya başlandı.

Baharzi pek çok vezir, devlet

adamı

ve
hükümdarın saygısını kazandı. Cuci'nin
oğlu Berke kendisini Buhara'da ziyaret
etmiş ve onun telkiniyle müslüman olmuştu. Mengü Kaan ' ın annesi Sirkutay
Bigi Buhara'da yaptırdığı medresenin
idaresini Şeyh Baharzi'ye bıraktı. ayrı
ca birkaç köyün gelirini buraya vakfetti. 1257-1282 yılları arasında Kirman'da
hüküm süren Terken Sultan Baharzi'ye
değerli hediyeler göndererek oğlunu Kirman'a yollamasını rica etti, bunun üzerine Baharzi oğlu Burhaneddin Ahmed 'i
oraya gönderdi. Menkıbelere göre Halife Mu'tasım - Billah, Hz. Ali'nin hattıyla
yazılmış bir mushaf da dahil olmak üzere kendisine birtakım hediyeler yollamıştır. Azerbaycan hakimi Melike'nin Hz.
Peygamber'in Uhud'da kırılan dişini ona
hediye ettiği rivayet edilir. Şiraz hakimi
Muzafferüddin de kendisine her yıl 1000
dinar göndermekteydi. Hint Sultanı Nasırüddin Aybeg ile Sind ve Mültan hakimi Gıyaseddin onunla mektuplaşırlar
dı. Men gü Kaan ·ın veziri Burhaneddin
Mes'üd b. Mahmud Yalvaç da şeyh i çok
sevip sayardı. Menkıbeler. Baharzi'nin
gördüğü bu saygıyı şeyhi Necmeddin-i
Kübra'nın bu hususta ona ettiği duaya
bağlar.
Moğollar'ın "ulu şeyh" unvanını verdikleri Baharzi onlar arasında İslamiyet'in
yayıl masında çok tesirli oldu. Altın Orda Hükümdan Batu Han, kendisi müslüman olmadığı halde kardeşi Emir Berke'nin şeyhin irşadıyla müslüman ve ona
mürid olmasından memnun kalmıştı.
Bazı menkıbelere göre Batu Han ile HüIagü Han da onun vasıtasıyla müslüman
olmuşlar, ancak bunu gizli tutmuşlardı.
Bütün bunlar. şeyhi Necmeddin-i Kübra'yı öldürmüş olan Moğollar'ın Baharzi'ye büyük bir saygı duyduklarını göstermektedir. Sağlığında şöh reti ve tesiri geniş sahalara yayılan Baharzi'ye Baharziyye adlı bir tarikat nisbet edilmektedir. Halifelerinden Bedreddin-i Semerkandi'nin müridierinden Şeyh Necibüddin vasıtasıyla tesiri Hindistan'da da ya-

yı lmıştır.

imam Buhari'nin Hartenk'teki kabrini
sık sık ziyaret edip türbesini tamir ettiren, içini örtü ve kandillerle süslettiren
Baharzi, 25 Zilkade 659'da (2 1 Ekim
126 1) Fethabad ·daki hankahında vefat

etti. Ardında büyük bir servet, çok
da mürid ve halife bıraktı.

sayı

Baharzi'nin Fethabad'daki kabri ve tekkesi uzun müddet halkın ve devlet adamlarının ziyaret ettikleri bir yer olmuştur.
İbn Battüta VII. (XIII.) yüzyılın ilk yarı
sında burayı ziyaret ettiğ i zaman hankah Baharzi'nin tarunu Şeyh Yahya tarafından idare edilmekteydi. Yahya İbn
BatlOta'yı evinde ağırlamıştı; şehrin ileri
gelenleri burada toplanmış, vaazlar verilm i ş, hafızlar tarafından Kur'an tilavet
edilmiş , makamla Farsça ve Türkçe şi
irler okunmuştu. İbn Battüta hankahın
zengin vakıfları bulunduğunu özellikle
belirtir. Bu tekke son asırlarda Tara, iku'l-J:ıakii'il~ müellifi Ma'süm Ali Şah
ta rafından da ziyaret edilmiştir. Baharzi'nin tekkesiyle ilgili vakfiye yayımlan
mıştır (bk. Teheschevitch, O D. Bukhskiye
Dokumenti XIV. veka, Tashkent 1956).
Eserleri. Aynı zamanda şair olan Baharzi' nin Arapça ve Farsça eserlerinin
başlıcaları şun lardır: 1. ŞerJ:ıu esma 'i'lhüsna (Süleymaniye Ktp., Fatih; nr. 534 ı)
Risale der 'Iş~ (nşr irec Afşar, Mecelle-i Danişkede-i Edebiyyat, Vlll/ 4, Tahran
1340 hş., s. ı ı -24) 3. Rubô 'iyyôt. Baharzi'nin rubaileri Ömer Hayyam, Ebü Said-i
Ebü'l-Hayr ve Baba Efdal'in rubaileriyle
karıştırılmıştır. Elli tanesi Hudabahş tarafından yayımlanan (ZDMG, LlX 119051.
s. 345 -354). bu rubailerin sayısın ı daha
sonra Said Nefisi daksana çıkarmıştı r

2.

rabi, Burhaneddin Ahmed'in soyundanBurhaneddin Ahmed'in oğlu Ebü'l Mefahir Yahya (ö 736 / 1335) Evradü'I ahbôb ve fusuşü'l-adab isimli eseriyle

dır.

tanınır.

BİBLİYOGRAFY A :

Baharzi, Euradü 'l-a(1bab ve'l-fusıisi'l-adab
1358 hş ., niişirin mukaddimesi, s. 3-39; Ebü'n - NecTb es-Sühreverdi, A.dabü'l-mürfdfn (nşr. NecTb Mayil HerevT).
Tahran 1404, na şiri n mukaddimesi, s. 29; Necmeddin -i Kübra. Die Fawa ' ih ai -Gamal waFawatih ai-Galal (nşr. Fritz Meier). Wiesbaden
1957, s. 42; ZehebT. A'lamü'n-nübela', XXIIl,
363-370; Müstevff. Tarfl]-i Güzide (Browne).
s. 791; Efli'ikT, Menalcıbü'l- 'a ri{fn (Yazıcı). s.
273 ; Safedi, ei-Va{f, )01, 262; Cami. Nefehat, s.
430; Handmir. Habfbü 's -siyer, lll, 36, 61, 64;
Emin Ahmed -i Razi, Heft İ/elim (nşr. Cevad Faz ı!) , Tahran 1341/1962, s. 165; ibnü'l-imad,
Şe?e rat, V, 298; Zeynelabidin-i ŞirvanT. Riyazü 's-seyaha, Tahran 1341 hş., s. 151; Rıza Kulı
Han Hidayet, Te?lc ire-i Riyazü'l- 'arifin, Tahran
1305 hş., s. 85; a.mlf., fvlecma'u'l-fusaha', 1,
244; Brockelmann. GAL SuppL, 1, 810 ; Ma'sum
Ali Şah , Tara, u~. ll, 342; Abdülhüseyin Zerrinküb, Cüstücü der Tasavvuf-i Tran, Tahra n 1367
hş . , s. 108-111; Köprülü, İlk fvlutasavv ı{lar (Anka ra 1976, 3. bs.). s. 29 -30; Hidayat Hosain,
"Saif -ud- Din Bakharzi and His Ruba'iyat",
/C, I (1927). s. 165-188; Said Nefisi. "Seyfüddin -i Bal].arzi", Mecelle-i Daniş/cede-i Edebiyyat, 11 /4, Tahran 1334 hş., s. 1-15; Ahmed Ateş.
"Seyfeddin B&lıerzi", İA, X, 534-536; DfvlF, 1/2,
1459
s.
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~ SüLEYMAN ULUDAG
(nşr. Trec Afşar). Tahran
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(Mecelle-i Danişkede-i Edebiyyat, Il / 4,

Tahran 1334 hş., s. 1-15) 4. Ve~iiyi 'u 'l
{ıalvet (b k. Brockelmann, ı, 81 0) s. Veşa
ya. Baharzi'nin vasiyetnamesi free Afşar tarafından yayımlanmıştır

(Ferheng-i
lran -zemfn, XX/ 1-2, Tahran 1353 hş., s.
3 16-323) 6. Rı1zname. Torun u Yahya'nın

göre Baharzi'nin karşılaştı
önemli hadiseleri günü gününe kaydettiği bu eser bugün mevcut değildir.
Evradı (Şehid Ali Paşa, nr. 1384 /6 ) ile
Sa'deddfn-i Hammüye'ye ya zdığı bir mektup (Bağdatlı Vehbi, nr. 2023/ ll, vr 8082) Süleymaniye Kütüphanesi'ndediL
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anlatlığına
ğı

Baharzi'nin soyundan gelenler uzun süre Fethabad'daki hankahın ve medresenin idaresini üstlenmişlerdir. Bunların
içinde meşhur olanlardan bazıları şun
lardır : Büyük oğlu Celaleddin Muhammed (ö 661/ 1263) Ortanca oğlu Burhaneddin Ahmed (ö 696/ 1297) Şeyhzade-i
Said diye tanınır. Terken Hatun'un ricası
üzerine Kirman'a gönderilmiştir. Üçüncü
oğlu Muzhirüddin Mutahhar Konya 'ya
giderek Mevlana ile görüşmüştür (Eflaki,
s. 273). Mezarat-ı Kirman (Te?kiretü'leuliya') adlı eserin müellifi Safd-i Mih-

Kübreviyye tarikatının
Seyfeddin Said b. Mutahhar'a
(ö. 659/1261)
nisbet edilen kollarından biri
(bk BAI-IARZİ, Seyfeddin).
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Mirza Ali Muhammed-i Şinizi
tarafından kurulan Babiliği
Babailik adıyla devam ettiren
Mirza Hüseyin Ali Nuri'nin lakabı
L
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(bk. BAHAh.İK).
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BAHAÜDDEVLE

( .ı__,J.JI. ~ )
Bahaüddevle ve Ziyaülmille
Ebu Nasr Firılz Harşaz b. Adudiddevle
(ö. 403/1012)
L

Büveyhi hükümdan
(989-1012).
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Adudüddevle'nin Samsamüddevle Merzüban ve Şerefüddevle'den sonra üçüncü
oğludur. Babasının ölümü üzerine (372/
983) ağabeyi Samsamüddevle emirü'l -
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