
BAHiLl, Abdurrahman b. Rebla 

ettigi ve Derbent' i fethettiği rivayet edil
mektedir. 

Cesareti ve daima muzaffer olması se
bebiyle Bahilfnin bir veli olduğuna ina
nan Türkler onun kabrini itina ile koru
muşlar, kuraklık yıllarında ve diğer sıkın
tılı zamanlarında manevi gücünden me
det ummuşlardır. 
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Basra dil mektebine mensup 
Arap edebiyatı, dil 

L 
ve lugat alimi. 
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Basralı olduğu bilinmekte, ancak ha
yatı hakkında yeterli bilgi bulunmamak
tadır. Asmaf'nin kız kardeşinin oğlu ol
duğu söylenmekte ise de bu doğru de
ğildir. Asmaf, Ebü Ubeyde ve Ebü Zeyd 
el-Ensarrden ilim tahsil eden Bahilf, ho
cası Asmaf'nin lugat, edebiyat, şiir ve 
nahve dair bütün eserlerini rivayet et
miş, ayrıca adı geçen diğer hocaların
dan da rivayette bulunmuştur. Rivayeti
ne ve ilmine güvenilir bir kimse idi. Bu 
sebeple Asmai, onun kendisi hakkında 
söyleyeceği her şeyin doğru olacağını 

kabul ederdi. Kuwetli bir hafıza ve üs
tün bir zekaya sahip olduğu için kendi
sine sorulan sorulara. arzedilen mesele
lere çok yönlü ve ikna edici cevaplar ve
rirdi. İbrahim el-Harbi ve Ebü'l-Abbas 
Sa'leb onun talebeleri veravileri arasın

da yer almışlardır. Önce Bağdat'ta, bir 
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süre de İsfahan'da ikamet ettikten son
ra tekrar Bağdat'a döndü. Yetmiş kü
sur yaşlarında burada vefat etti. 

Eserleri. Bahilf kendisinden önceki mü
elliflerin geleneğine uyarak ağaç, ne
bat. deve, hurma, süt, at vb. konularda 
müstakil eserler yazdı. Özellikle, çekir
geler 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 ye
gane kitabıdır. 293 varak hacmindeki 
eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi' nde bulunmaktadır (Esad Efen
di, nr. 2357). 2. Kitabü Ebyaü1-me 'anL 
Ebü Ali el-Kali'nin Endülüs'e getirttiği 

ve el-Le' aif'sinde Kitabü1-Me 'ani di
ye söz ettiği (Sezgin, Il, 59, 67) bir eser
dir. 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'l
Cerad adlı eserleri kaynaklarda zikredil
mektedir. Ayrıca Zirikli (el-A'lam, 1, 109) 
Bahili'nin kitapları arasında matbu bir 
ŞerJ:ıu Divani ?J'r-rumme'den söz et
mektedir 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 
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." demek
tir. lstılah manasını çok sayıda ve çeşitli 
vezinleri ihtiva ve temsil ettiği için ka
zanmış olmalıdır. Bu manada ve ıstılah 
olarak bahir için muhtelif müteradifler 
kullanılmıştır. Mesela el-Halil ve onu ta
kip edenler uzun zaman bunu nevi (ço
ğulu enva'), Cevheri (ö. 400/1009 I?J) bab 
(çoğulu ebvab) diye ifade etmişlerdir. 

el- Halil, eski şiirlerin tedkikiyle hala 
yaşamakta olan arüz sistemini kurmuş, 
arüzda mevcut bütün vezinleri önce beş 
aslf şekle bağlamış, bu beş nazari ve
zinden 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 kaide
leriyle, eski Arap şairlerinin eserlerini 
takti' etmek (tef'ilelere ayırıp veznini bul
mak) mümkündür. 

Bunlardan birinci daireye muhtelife de
nilir ve tavil, m edi d ve basit bahirlerini; 
ikinciye mü'telife denir ve vafir, kamil 
bahirlerini; üçüneüye müctelibe denir ve 
hezec, recez ve remel bahirlerini, dör
düncüye müştebihe denir ve seri', mün
serih, hafif, muzari, muktedab ile müc
tes bahirlerini ihtiva eder. Beşinci daire 
müttefika diye anılır, mütekarib ile el
Halil'in sistemine sonradan ilave edilen 
mütedarik bahirlerini içine alır. el-Halil 
bu dairelerinde uzak bir mazide mev
cut hatta mütedavil, ilk ve ibtidai şekil
leri elde etmek istiyordu. ei-Halil'in yap
tıklarından çoğunu olduğu gibi bunu da 
ne muasırları ne onları takip edenler 
anlayabilmişlerdir. ei-Halil'in neler yap
mak istediğini iyi bilen, ondan sonra bu 
mevzuda en orijinal eseri veren ve onun 
sistemini ıslah ve ikmal eden, esasa sa
dık kalarak herkesin anlayabileceği şe
kilde basitleştiren alim Cevherf'dir. el
Halil bütün vezinleri beş dairedeki şatrla
ra. Cevheri de bab adını verdiği bahir
lere irca ederken ilk ve ibtidai şekille
ri arıyorlardı. Bu hususu Cevherrnin ba
sit ve mürekkep bahirlerin mahiyet ve 
tasnifine ayırdığı satırlardan çıkarmak 

mümkündür. 


