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Kırım Hanlığı'nın başşehri.
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Bugün Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Kı rı m yarımadasında yaklaşık 30.000 nüfuslu bir şehir olan Bahçesaray, Kırım dağlarının kuzey ve orta
sı rtları arasında Çürüksu nehrinin vadisinde, Akmescid (Simferepol)- Sivastapal
anayolu üzerinde yer alır. Bahçesaray yöresi XVI. yüzyıla kadar ormanlarla kaplı
derelerin, pınarların bulunduğu yeşillik
bir bölgeydi. Altın Orda Devleti'nin valileri 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 kenarına, 1503'te şimd i Han Sarayı adıyla
bilinen sarayı yaptı rarak Bahçesaray' ın
temelini attı. Şehir bı.i sarayın etrafında
ve dar Çürüksu vadisi boyunca gelişe-

rek XVI. yüzyıl sonlarında marnur hale
geldi ; Han Sarayı ' nın bağ ve bahçeler
içinde olması sebebiyle de Bahçesaray
adını aldı. Yine bu yüzyıldan itibaren, Solhat ve Kırk Yer'den (Kırker veya Çufut Kale) sonra Kırım Hanlığı ' nın idare merkezi oldu. Bahçesaray'ın kurulup geliş
mesiyle hemen güneyinde bulunan Kırk
Yer ve kuzeybatı tarafında bulunan Eski
Yurt önemini kaybetti. Hanlığın kurucusu olan Hacı Giray ile daha sonra ı. Mehmed Giray, ı. Sahib Giray ve ı. Devlet Giray ' ın Kırk Yer' de para bastırmalarına
karşılık lll. İslam Giray (1644-1654) kendi sikkesini Bahçesaray darphanesinde
bastırmıştır. Mengli Giray'dan sonra gelen Kırım hanları Han Sarayı ' na yeni bölümler ekiemişler ve bahçeler içerisindeki tek veya çift katlı evlerin güzelleş
tird i ği şehri yaptı rdı kları camiler, selsebiller ve türbelerle devamlı şekilde imar

ların uyanışında

etmişlerdir.

tur.

1681 'de Bahçesaray'da Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bir antlaşma imzalandı. Bahçesaray 1736'da General Münnich kumandasındaki Rus ordusu tarafından işgal edildi. Bu sı rada Han Sarayı 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 onarılmış ve 1740'ta sarayın karşısında inşa
edilen caminin kütüphanesine ı. Mahmud
tarafından kitap gönderilmiştir. Çarlık
Rusyası Kırım ' ı 1783'te ilhak ettiğ i nde
Bahçesaray'da otuz bir cami, iki kilise
(biri Rum, biri Ermeni), iki sinagog, iki hamam, on altı han ve 1561 ev mevcuttu;
1854'te ise dokuz büyük cami, yirmi sekiz mescid vardı. Bahçesaray, 1783'te Akmescid'in Rus Çarlığı'na bağlı Tavrida vilayetinin idare merkezi olmasından sonra da Kırım Türkleri a rasında önemini
korumuştur. Ünlü mürşid Gaspıralı ismail Bey 1883'te burada Tercüman gazetesinin 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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kurulan
Tatar Cumhuriyeti'nin idare merkezi yine Bahçesaray olmuş ve Kırım
Türk Kurultayı Han Sarayı 'nda toplanmıştır. Bu dönemde ve daha sonra Sovyet döneminde Kırım Türkleri'nin ilk milli kültür ve sanat faaliyetlerini başlat
tıkları şehir Bahçesaray' dır . Hanlık devrinde bu yüzyılın başlarına kadar Bahçesaray'da el sanatları, bakırcı lık ve özellikle dericilik gelişmişti.
Kırım'daki Türk- İslam eserleri Çarlık
ve Sovyet dönemlerinde büyük tahribat
görmüştür. Bu tahribattan kurtularak
günüflilüze ulaşan eserlerin çoğu Bahçesaray'da bulunur. Şeh rin 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 sonra bu saray istanbul'daki eserlerden biri gibi olmuştur. XVlll ve XIX. yüzyıllar
da Bahçesaray' a gelen birçok yabancı
seyyah bu binayı Elhamra Sarayı ' na benzetmiş ve güzelliğine hayran kalmışlar
dır. Çürüksu üzerinden bir taş köpr üyle
geçilen sa rayın methalinde Demir Kapı
ve buradan girilen Çeşmeli Avlu va rdır.
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 Asafiyef'in aynı adı taşıyan balesiyle ölümsüzleşmiş, daha sonra birçok Türk ve
yabancı şaire de ilham kaynağı olmuş
tur. 19SO'den beri Doğu Müzesi adıyla
Kırım
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müze olarak kullanılan sarayın avlusunda bulunan bazı Kırım hanlarının mezarları da halen müze kurallarına göre ziyarete açıktır. Sarayın bitişiğinde
ise Han Camii yer almaktadır. 1. Mengli Giray şehrin güneyinde Salacık mevkiinde 1SOO'de Zincirli Medrese'yi ve
1S01'de babası Hacı Giray'ın türbesini
yaptırmıştır. Anadolu'daki medreseler
gibi tek girişli olan Zincirli Medrese Kı
rım Türkleri'nin en önemli ilim merkezlerinden biri olmuştur. Ayrıca Bahçesaray'ın kuzeybatısında yer alan Eski
Yurt'ta da yıkılmış halde bir türbe bulunmaktadır.
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Eski bir Arap kabilesi.
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Araplar'ın Adnan! soyundan Kays Aylan'a bağlı büyük bir kabile olup Kays
Aylan'dan Malik b. A'sur ile evlenen Sahile bint Sa'b'ın adıyla anılır. Sahile kocasının ölümünden sonra üvey oğlu Ma'n
b. Malik ile evlenmiş ve her iki evliliğin
den birçok çocuğu olmuştur. Kendi çocukları ile Ma'n'ın diğer evliliklerinden
olan çocuklarını Sahile büyütüp yetiştir
diği için bunlara Sahile oğulları (Beni Sa-

hile) adı verilmiştir.
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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 beraber hiçbir hadis duyup nakletmediğini kaydederek sahabiliğine şüpheyle
bakarsa da İbn Hacer, sahabi olmayanların fetihlerde kumandan tayin edilmediklerine dikkat çekerek onun sahabi olduğunda şüphe bulunmadığını söyler.
Herhalde Bahilf, İslamiyet'i geç kabul etmesi 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 Vakkas kumandasında İran'a gönderdiği
(14 / 635) orduya kadı tayin etmiş, ayrı
mında kullanırlardı.
ca savaş sonunda elde edilecek ganiMekke'nin fethinden sonra Sahile kametierin muhafazası ve taksimiyle de
bilesini temsilen Medine'ye gelen Mugörevlendirmişti. Onun bu görevlerinin
tarrif İbnü'I -Kahin, İslamiyet'i kabul etyanı sıra Kadisiyye Savaşı'nda bir birliğe
tiklerini söyleyerek Hz. Peygamber'den
kumanda ettiği ve ileri gelen düşman
kabilesi adına bir emanname aldı. Hz.
kumandanlarından birini öldürdüğü biPeygamber ona ayrıca ölü toprakları velinmektedir. Hz. ömer tarafından Hazar
rimli hale getirenlerle ilgili bir ahidnadenizi kıyısında bir liman şehri olan Derme* ile sığır, koyun ve deveden hangi
bent'in (Babülebvab) fethiyle görevlendioranda zekat tahsil edileceğine dair bir
rilen Süraka b. Amr'ın öncü birliklerine
belge verdi. Daha sonra Sahile'nin Beni
kumandanlık etti. Süraka ·nın ölümünVail koluna mensup Neşhel b. Malik de
den sonra da vali ve başkumandan takabilesini temsilen Resülullah'ı .ziyaret
yin edilerek Hazar Türkleri'yle muhareetmiş ve kabilesinden müslüman olanbeye memur edildi (22/642). Hz. Osman
lar için bir emanname ile İslami hükümdevrinde de · aynı göreve devam eden
leri ihtiva eden bir yazı almıştır.
Bahilf, Belencer çevresinde birçok muİslam· dan önceki dönemde bu kabiharebe ve fetihlerde bulundu. Hz. Osleden . şair A'şa Sahile, İslam dönemin- · man'ın halifeliğinin sekizinci yılında Hade ise sahabi Ebü Ümame, Arap dil alizarlar'la yaptığı bir savaş sırasında şe
mi Asma! ve Kuteybe b. Müslim, Abdurhid düştü. Hz. Ömer devrinde Küfe karahman b. Rebla, Ahmed b. Hatim gibi
dısı olan kardeşi Selman b. Rebla' nın
önemli şahsiyetler yetişmiştir.
onun şahadetine rağmen savaşa devam
Önceleri Arabistan'ın kuzeyinde Yemame çevresinde yaşayan Sahile kabilesi daha sonra Basra civarına göç etti
ve Basra'ya S km. mesafede hac yolu
üzerinde bulunan Hufeyr Kuyusu ile Avsece denilen bir gümüş maden ocağına
sahip oldu.
Cahiliye döneminde Araplar Sahile kabilesini son derece hakir görürler, onla- ·
rın çöplüklerden yemek artıklarını toplayıp yiyen, hatta mezardan ölü kemiklerini çıkartıp kaynatarak yağını alan
aşağılık kimseler olduklarını kabul ederler ve "Bahill" kelimesini hakaret anla-
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