
BAHÇELiK KÖPRÜSÜ 

Bahçelik Köprüsü'nün XX. yüzyıl baş ı ndaki görünüşü -
i şkod ra 1 Arnavutluk (10 Ktp., Albüm, m. 90.444) 

tir. 114 m. uzunluğunda olan bı.i köprü 
hakkında başka bir bilgi edinmek müm
kün olmadığı gibi günümüzdeki dun.i
mu da bilinmemektedir. 
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BAHÇESARAY 

L 
Kırım Hanlığı'nın başşehri. 

_j 

Bugün Ukrayna Sovyet Sosyalist Cum
huriyeti'nin Kırım yarımadasında yakla
şık 30.000 nüfuslu bir şehir olan Bah
çesaray, Kırım dağlarının kuzey ve orta 
sırtları arasında Çürüksu nehrinin vadi
sinde, Akmescid (Simferepol)- Sivastapal 
anayolu üzerinde yer alır. Bahçesaray yö
resi XVI. yüzyıla kadar ormanlarla kaplı 
derelerin, pınarların bulunduğu yeşillik 
bir bölgeydi. Altın Orda Devleti'nin vali
leri ve daha sonra kurulan Kırım Hanlı
ğı'nın ilk hanları bu bölgeye yaz aylarını 
geçirmek, avianmak ve dinleornek için 
gelirlerdi. ı. Mengli Giray Han. bol sulu 
küçük bir ırmak olan Çürüksu'nun ke
narına, 1 503'te şimd i Han Sarayı adıyla 
bilinen sarayı yaptırarak Bahçesaray' ın 

temelini attı. Şehir bı.i sarayın etrafında 
ve dar Çürüksu vadisi boyunca gelişe-
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rek XVI. yüzyıl sonlarında marnur hale 
geldi ; Han Sarayı ' nın bağ ve bahçeler 
içinde olması sebebiyle de Bahçesaray 
adını aldı. Yine bu yüzyıldan itibaren, Sol
hat ve Kırk Yer'den (Kırker veya Çufut Ka
le) sonra Kırım Hanlığı ' nın idare mer
kezi oldu. Bahçesaray'ın kurulup geliş

mesiyle hemen güneyinde bulunan Kırk 
Yer ve kuzeybatı tarafında bulunan Eski 
Yurt önemini kaybetti. Hanlığın kurucu
su olan Hacı Giray ile daha sonra ı. Meh
med Giray, ı. Sahib Giray ve ı. Devlet Gi
ray ' ın Kırk Yer' de para bastırmalarına 
karşılık lll. İslam Giray (1644-1654) ken
di sikkesini Bahçesaray darphanesinde 
bastırmıştır. Mengli Giray'dan sonra ge
len Kırım hanları Han Sarayı 'na yeni bö
lümler ekiemişler ve bahçeler içerisin
deki tek veya çift katlı evlerin güzelleş
tird iği şehri yaptırdıkları camiler, selse
biller ve türbelerle devamlı şekilde imar 
etmişlerdir. 

1681 'de Bahçesaray'da Osmanlı Devle
ti ile Rusya arasında bir antlaşma imza
landı. Bahçesaray 1736'da General Mün
nich kumandasındaki Rus ordusu tara
fından işgal edildi. Bu sırada Han Sara
yı ile 2000 ev tahribat gördü ve Selim 
Giray'ın kurduğu zengin kütüphane yok 
oldu. Han Sarayı ve yıkılan diğer yerler 
ll. Selamet Giray zamanında kısmen ona
rılmış ve 1740'ta sarayın karşısında inşa 
edilen caminin kütüphanesine ı. Mahmud 
tarafından kitap gönderilmiştir. Çarlık 

Rusyası Kırım' ı 1783'te ilhak ettiğ inde 

Bahçesaray'da otuz bir cami, iki kilise 
(biri Rum, biri Ermeni), iki sinagog, iki ha
mam, on altı han ve 1561 ev mevcuttu; 
1854'te ise dokuz büyük cami, yirmi se
kiz mescid vardı. Bahçesaray, 1783'te Ak
mescid'in Rus Çarlığı'na bağlı Tavrida vi 
layetinin idare merkezi olmasından son
ra da Kırım Türkleri arasında önemini 
korumuştur. Ünlü mürşid Gaspıralı is
mail Bey 1883'te burada Tercüman ga
zetesinin neşrine başlamış ve ilk "usQI- i 
cedid" mekteplerini yine burada açmıştır. 

Gaspıralı İsmail Bey'in ölümüne (1 9 14) 

kadar Bahçesaray Rusya müslümanları
nın eğitim merkezi haline gelmiş ve on-
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ların uyanışında önemli bir yer tutmuş
tur. Çarlığın yıkılınası sırasında kurulan 
Kırım Tatar Cumhuriyeti'nin idare mer
kezi yine Bahçesaray olmuş ve Kırım 

Türk Kurultayı Han Sarayı'nda toplan
mıştır. Bu dönemde ve daha sonra Sov
yet döneminde Kırım Türkleri'nin ilk mil
li kültür ve sanat faaliyetlerini başlat
tıkları şehir Bahçesaray' dır . Hanlık dev
rinde bu yüzyılın başlarına kadar Bahçe
saray'da el sanatları, bakırcı lık ve özel
likle dericilik gelişmişti. 

Kırım'daki Türk- İslam eserleri Çarlık 
ve Sovyet dönemlerinde büyük tahribat 
görmüştür. Bu tahribattan kurtularak 
günüflilüze ulaşan eserlerin çoğu Bah
çesaray'da bulunur. Şehrin en önemli 
mimari eseri olan Han Sarayı'nın yapı
mında İtalyan Mimarı Alevizo Novi çalış
tığından saray Rönesans izleri taşımak
tadır. Mengli Giray'dan sonraki hanların 
yaptırdıkları ilaveler ve tamirlerden son
ra bu saray istanbul'daki eserlerden bi
ri gibi olmuştur. XVlll ve XIX. yüzyıllar
da Bahçesaray' a gelen birçok yabancı 
seyyah bu binayı Elhamra Sarayı'na ben
zetmiş ve güzelliğine hayran kalmışlar
dır. Çürüksu üzerinden bir taş köprüyle 
geçilen sarayın methalinde Demir Kapı 
ve buradan girilen Çeşmeli Avlu vardır. 

Avluda 1733 tarihli Altın Çeşme ile 1763 
tarihli Gözyaşı Çeşmesi yer almaktadır. 
Kırım Giray'ın, hanımı Dilara Bikeç için 
yaptırdığı Gözyaşı Çeşmesi ünlü Rus şai
ri Puşkin'in "Bahçesaray Çeşmesi" şiiriy
le ve librettosu bu şiirden uyarlanan Asa
fiyef'in aynı adı taşıyan balesiyle ölüm
süzleşmiş, daha sonra birçok Türk ve 
yabancı şaire de ilham kaynağı olmuş
tur. 19SO'den beri Doğu Müzesi adıyla 
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müze olarak kullanılan sarayın avlusun
da bulunan bazı Kırım hanlarının me
zarları da halen müze kurallarına gö
re ziyarete açıktır. Sarayın bitişiğinde 

ise Han Camii yer almaktadır. 1. Meng
li Giray şehrin güneyinde Salacık mev
kiinde 1SOO'de Zincirli Medrese'yi ve 
1 S01'de babası Hacı Giray'ın türbesini 
yaptırmıştır. Anadolu'daki medreseler 
gibi tek girişli olan Zincirli Medrese Kı
rım Türkleri'nin en önemli ilim merkez
lerinden biri olmuştur. Ayrıca Bahçe
saray'ın kuzeybatısında yer alan Eski 
Yurt'ta da yıkılmış halde bir türbe bu
lunmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Evliya Çelebi, Seyahatname, VIII, 32-37; A. 
Lady, The Crimea: !ts Towns, lnhabitants and 
Social Custorns, London 1855, s. 54-67; R. 
Schneider. Handbuch der Erdbeschreibung 
und Staaten Kunde, Leipzig 1857; G. Wert
heimer, Durch Ukraine und Krim, Stuttgart 
1918; P. Nikolskiy, Bahçesaray Medeni Tarihi 
Ekskursiyalan (tre. Arif Hakim), Akmescit 1924; 
Cafer Seydahmet Kırımer. Gaspıralı ismail Bey, 
İstanbul 1934; Ethem Feyzi Gözaydın, Kınm, 
İstanbul 1948, s. 47, 54-55, 61; M. Bronevskiy, 
Kırım (tre. Kemal Ortay!ı). Ankara 1970, s. 24-
27; Remmal Hoca. Tarih-i Sahib Giray Han 
(haz. Özalp Gökbilgi n). Ankara 1973; A. Y. Ya
kubovskiy, Altınordu ve Çöküşü (tre. Hasan 
Eren), Ankara 1976; V. E. Sroeckovsky, Mu
hammed Geray Han ve Vasalları (tre. Kemal 
Ortaylı). Ankara 1978; Oktay Aslanapa, Kırım 
ve Kuzey Azerbaycan'da Türk Eserleri, İstan 
bul 197!;1, s. 25-31, 109-111; a.mlf .• "Kırım' da 
-TÜrk· Eserleri", Emel, sy. 135, İstanbul 1983, 
s. 24-45; Crimea, Simferepol 1982; Nurettin 
Agat, "Kırım Paralarından Birkaç Örnek", Kı
nm, sy. 9-12, Ankara 1957; "Kırım'dan Man
zaralar, Bahçesaray", a.e., sy. 8,"Ankara 1957, 
s. 234-239; W. Barthold. "Bahçesaray", iA, ll, 
225-227; V. S. Bakulin. "Bakhcbisarai", GSE, 
nı , 14; B. Spuler. "Baghce Saray", E/2 (İng.). ı, 
893-894. Iii ZAFER KARATAY 

BAHiLT, Abdurrahman b. RebTa 

BAHDADİYYE 
ı BİBLİYOGRAFYA: 

( ~~\~\) 
Lisanü'l- 'Arab, "blıl" md.; İbn Sa'd, et- Ta

bal!:at, ı, 284, 307; İbn Hazm. Cemhere,ll, 244-
247; Sem'anf. el-Ensab, ll, s. 67-69; Kalkaşen
df, Nihayetü'l-ereb, Beyrut 140511984, s. 161-
162; İbn Hacer. el-işabe, lll, 423; Aıosı, Rü-

L 

Abdullah b. Bahdad'a 
nisbet edilen bir tarikat 

(bk. TARiKAT). 
_j J:ıu'l-me'anf, XXVI, 166; Kehhale, Mu'cemü 

kaba' ili'/- 'Ara b, Beyrut 140211982, 1, 60; M. 

BAHİLE (Beni Bahile) 
( :i.k4 __,:; ) 

Eski bir Arap kabilesi. 

ı Hamfdullah, el-Veşa'il!:u's-siyasiyye, Beyrut 
1405/1985, s. 292-293; J . Heıı, · "Bahile", iA, 
ll, 227; W. Caskel. "Biihila", E/2 (Fr.), ı, 948 -
949; a.mlf., "Bahile", UDMi, lll, 1019-1022. 

L _j Iii AHMET ÖNKAL 

Araplar'ın Adnan! soyundan Kays Ay
lan'a bağlı büyük bir kabile olup Kays 
Aylan'dan Malik b. A'sur ile evlenen Sa
hile bint Sa'b'ın adıyla anılır. Sahile ko
casının ölümünden sonra üvey oğlu Ma'n 
b. Malik ile evlenmiş ve her iki evliliğin
den birçok çocuğu olmuştur. Kendi ço
cukları ile Ma'n'ın diğer evliliklerinden 
olan çocuklarını Sahile büyütüp yetiştir
diği için bunlara Sahile oğulları (Beni Sa
hile) adı verilmiştir. 

Önceleri Arabistan'ın kuzeyinde Ye
mame çevresinde yaşayan Sahile kabi
lesi daha sonra Basra civarına göç etti 
ve Basra'ya S km. mesafede hac yolu 
üzerinde bulunan Hufeyr Kuyusu ile Av
sece denilen bir gümüş maden ocağına 
sahip oldu. 

Cahiliye döneminde Araplar Sahile ka
bilesini son derece hakir görürler, onla- · 
rın çöplüklerden yemek artıklarını top
layıp yiyen, hatta mezardan ölü kemik
lerini çıkartıp kaynatarak yağını alan 
aşağılık kimseler olduklarını kabul eder
ler ve "Bahill" kelimesini hakaret anla
mında kullanırlardı. 

Mekke'nin fethinden sonra Sahile ka
bilesini temsilen Medine'ye gelen Mu
tarrif İbnü'I -Kahin, İslamiyet'i kabul et
tiklerini söyleyerek Hz. Peygamber'den 
kabilesi adına bir emanname aldı. Hz. 
Peygamber ona ayrıca ölü toprakları ve
rimli hale getirenlerle ilgili bir ahidna
me* ile sığır, koyun ve deveden hangi 
oranda zekat tahsil edileceğine dair bir 
belge verdi. Daha sonra Sahile'nin Beni 
Vail koluna mensup Neşhel b. Malik de 
kabilesini temsilen Resülullah'ı . ziyaret 
etmiş ve kabilesinden müslüman olan
lar için bir emanname ile İslami hüküm
leri ihtiva eden bir yazı almıştır. 

İslam· dan önceki dönemde bu kabi
leden . şair A'şa Sahile, İslam dönemin- · 
de ise sahabi Ebü Ümame, Arap dil ali
mi Asma! ve Kuteybe b. Müslim, Abdur
rahman b. Rebla, Ahmed b. Hatim gibi 
önemli şahsiyetler yetişmiştir. 
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BAHILI, Abdurrahman b. Rebia 

( ~l:JI ~.J ı:r. ()<> )\~ ) 

Abdurrahman b. Reb!a b. Yez!d ei-Bahil! 
(ö. 32/652) 
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Hz. Ömer ve Hz. Osman zamanında 
valilik yapan sahabi. 

Kılıcının adından dolayı "Zü'n-nür" la
kabıyla anılır. İbn Abdülber, onun Hz. 
Peygamber'in zamanına yetişmekle be
raber hiçbir hadis duyup nakletmedi
ğini kaydederek sahabiliğine şüpheyle 
bakarsa da İbn Hacer, sahabi olmayan
ların fetihlerde kumandan tayin edilme
diklerine dikkat çekerek onun sahabi ol
duğunda şüphe bulunmadığını söyler. 
Herhalde Bahilf, İslamiyet'i geç kabul et
mesi ve Hz. Peygamber' in savaşiarına 

katılamaması sebebiyle ashap arasında 
fazla tanınmamıştı. O daha ziyade Hz. 
Ömer devrinden itibaren şöhret bulmuş
tur. Hz. Ömer Bahilfyi Sa'd b. Ebü Vak
kas kumandasında İran'a gönderdiği 
(14 / 635) orduya kadı tayin etmiş, ayrı
ca savaş sonunda elde edilecek gani
metierin muhafazası ve taksimiyle de 
görevlendirmişti. Onun bu görevlerinin 
yanı sıra Kadisiyye Savaşı'nda bir birliğe 
kumanda ettiği ve ileri gelen düşman 
kumandanlarından birini öldürdüğü bi
linmektedir. Hz. ömer tarafından Hazar 
denizi kıyısında bir liman şehri olan Der
bent'in (Babülebvab) fethiyle görevlendi
rilen Süraka b. Amr'ın öncü birliklerine 
kumandanlık etti. Süraka ·nın ölümün
den sonra da vali ve başkumandan ta
yin edilerek Hazar Türkleri'yle muhare
beye memur edildi (22/642). Hz. Osman 
devrinde de · aynı göreve devam eden 
Bahilf, Belencer çevresinde birçok mu
harebe ve fetihlerde bulundu. Hz. Os
man'ın halifeliğinin sekizinci yılında Ha
zarlar'la yaptığı bir savaş sırasında şe
hid düştü. Hz. Ömer devrinde Küfe ka
dısı olan kardeşi Selman b. Rebla' nın 
onun şahadetine rağmen savaşa devam 
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