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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. 
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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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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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