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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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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 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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ettigi ve Derbent' i fethettiği rivayet edilmektedir.
Cesareti ve daima muzaffer olması sebebiyle Bahilfnin bir veli olduğuna inanan Türkler onun kabrini itina ile korumuşlar, kuraklık yıllarında ve diğer sıkın
tılı zamanlarında manevi gücünden medet ummuşlardır.
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Hattiib, "'Abdurra~an :f:ü'n-nür b. Rebl'a
el-Babil!", MMİ/r., XXIV (!974), s. 83-92; D. M.
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Ebu Nasr Ahmed b. Hatim el-Bahill
(ö. 231/846)

Basra dil mektebine mensup
Arap edebiyatı, dil
ve lugat alimi.
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Basralı olduğu
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bilinmekte, ancak hayeterli bilgi bulunmamaktadır. Asmaf'nin kız kardeşinin oğlu olduğu söylenmekte ise de bu doğru değildir. Asmaf, Ebü Ubeyde ve Ebü Zeyd
el-Ensarrden ilim tahsil eden Bahilf, hocası Asmaf'nin lugat, edebiyat, şiir ve
nahve dair bütün eserlerini rivayet etmiş, ayrıca adı geçen diğer hocaların
dan da rivayette bu l unmuştur. Rivayetine ve ilmine güvenilir bir kimse idi. Bu
sebeple Asmai, onun kendisi hakkında
söyleyeceği her şeyin doğru olacağını
kabul ederdi. Kuwetli bir hafıza ve üstün bir zekaya sahip olduğu için kendisine sorulan sorulara. arzedilen meselelere çok yönlü ve ikna edici cevaplar verirdi. İbrahim el-Harbi ve Ebü'l-Abbas
Sa'leb onun talebeleri veravileri arasın
da yer almışlardır. Önce Bağdat'ta, bir
yatı hakkında

süre de İsfahan'da ikamet ettikten sonra tekrar Bağdat'a döndü. Yetmiş küsur yaşlarında burada vefat etti.
Eserleri. Bahilf kendisinden önceki müelliflerin geleneğine uyarak ağaç, nebat. deve, hurma, süt, at vb. konularda
müstakil eserler yazdı. Özellikle, çekirgeler hakkında ilk defa kitap yazanın o
olduğu sanılmaktadır. Başlıca eserleri
şunlardır : 1. Kitabü'l-İşü~ii~. Kitabü İş
ü~ii~i1-esma ' adıyla da anılmakta olup
onun zamanımıza kadar gelebilmiş yegane kitabıdır. 293 varak hacmindeki
eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi' nde bulunmaktadır (Esad Efendi, nr. 2357). 2. Kitabü Ebyaü1-me 'anL
Ebü Ali el-Kali'nin Endülüs'e getirttiği
ve el-Le' aif'sinde Kitabü1-Me 'ani diye söz ettiği (Sezgin, Il, 59, 67) bir eserdir. Bu ikisinden başka Kitabü'ş-Şecer
ve'n-nebat, Kitabü'l-Libe' ve1-leben,
Kitabü1 - İbil, Kitabü'z-Zer' ve'n-nal.]l,
Kitabü'l-ljayl, Kitabü't-Tayr, Kitabü
Ma yelJ:ıanü tihi'l- 'amme ve Kitabü'lCerad adlı eserleri kaynaklarda zikredilmektedir. Ayrıca Zirikli (el-A'lam, 1, 109)
Bahili'nin kitapları arasında matbu bir
ŞerJ:ıu Divani ?J'r-rumme 'den söz etmektedir ki bu eser hacası Asmarye ait
olup Bahilf onu sadece rivayet etmiştir
(Sezgin, ll, 395).
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el-Halil b. Ahmed'in
(ö. 175/791) artlz sisteminde
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dairelerdeki ideal vezinlerden,
ilel ve zihafat kaideleriyle türetilmiş
vezinler grubu.
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Bahir (bahr ve çağulu buhur) Arapça bir
kelime olup "deniz; büyük ırmak ve bol
miktarda su toplanan yer vb." demektir. lstılah manasını çok sayıda ve çeşitli
vezinleri ihtiva ve temsil ettiği için kazanmış olmalıdır. Bu manada ve ıstılah
olarak bahir için muhtelif müteradifler
kullanılmıştır. Mesela el-Halil ve onu takip edenler uzun zaman bunu nevi (çoğulu enva'), Cevheri (ö. 400/1009 I?J) bab
(çoğulu ebvab) diye ifade etmişlerdir.
el- Halil, eski şiirlerin tedkikiyle hala
olan arüz sistemini kurmuş,
arüzda mevcut bütün vezinleri önce beş
aslf şekle bağlamış, bu beş nazari vezinden de on beş nazari vezin türetmiş
tL Mütedarik'in eklenmesiyle on altıya
çıkan bu ideal vezinden, gene el-Halil' in
koyduğu birtakım ilel ve zihafat kaideleriyle, eski Arap şairlerinin eserlerini
takti' etmek (tef'ilelere ayırıp veznini bulmak) mümkündür.
yaşamakta

Bunlardan birinci daireye muhtelife denilir ve tavil, m edid ve basit bahirlerini;
ikinciye mü'telife denir ve vafir, kamil
bahirlerini; üçüneüye müctelibe denir ve
hezec, recez ve remel bahirlerini, dördüncüye müştebihe denir ve seri', münserih, hafif, muzari, muktedab ile müctes bahirlerini ihtiva eder. Beşinci daire
müttefika diye anılır, mütekarib ile elHalil'in sistemine sonradan ilave edilen
mütedarik bahirlerini içine alır. el-Halil
bu dairelerinde uzak bir mazide mevcut hatta mütedavil, ilk ve ibtidai şekil
leri elde etmek istiyordu. ei-Halil'in yaptıklarından çoğunu olduğu gibi bunu da
ne muasırları ne onları takip edenler
anlayabilmişlerdir. ei-Halil'in neler yapmak istediğini iyi bilen, ondan sonra bu
mevzuda en orijinal eseri veren ve onun
sistemini ıslah ve ikmal eden, esasa sadık kalarak herkesin anlayabileceği şe
kilde basitleştiren alim Cevherf'dir. elHalil bütün vezinleri beş dairedeki şatrla
ra. Cevheri de bab adını verdiği bahirlere irca ederken ilk ve ibtidai şekille
ri arıyorlardı. Bu hususu Cevherrnin basit ve mürekkep bahirlerin mahiyet ve
tasnifine ayırdığı satırlardan çıkarmak
mümkündür.

