
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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Ebu Nasr Ahmed b. Hatim el-Bahill 
(ö. 231/846) 

Basra dil mektebine mensup 
Arap edebiyatı, dil 

L 
ve lugat alimi. 

_j 

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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B AHİR 
( ~ ) 

el-Halil b. Ahmed'in 
(ö. 175/791) artlz sisteminde 
dairelerdeki ideal vezinlerden, 

ilel ve zihafat kaideleriyle türetilmiş 
vezinler grubu. 

_j 

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. 



ei-Halfl'den beri eski müellifler umu
miyetle eserlerinde kadim şairlerce kul
lanılmış \rezinlere yer vermişlerdir. Hal
buki sanatkarlar sanatlarının hududunu 
genişletecek, orüinal eserler vermelerini 
sağlayacak yollar aramışlardır. Mesela 
Ebü'I-Beka er-Rundi (ö 684/ 1285). bun
lara "muhdes" olduklarını belirterek şu 
bahirleri ilave eder (ei·Vaff, vr. 111 b-11 2"): 

1. Vasit:

Bir şatrı 

~ ---/ ~ --/ ~ ---/ ~ --/1 dür. 

2. Vesim:-

Bir şatrı 

- ~ --1 ~ --/- ~ --/ ~ -- dür. 
Murabba' ve müsemmen şekilleri vardır. 

3. Mu'temed: -

Bir şatrı 

- ~ - ~ ~(faiıatüke) ;- ~ - ~ ~;- ~ - ~ ~;; 

4. Mütteid:-

- ~ --/-- ~ -/ ~- ~ -// 
s. Münserih: -

~ ---/ ~ ---/- ~ --/1 
6. Muttarid:-

- ~ --/ ~ ---/ ~ ---/1 
7. Habeb: -

- ~ -/- ~ -/- ~ -/- ~ -/1 
s. Ferid:-

-- ~ --/-- ~ -/-- ~ --/1 

Halimi-i Sirvani'nin manzum Risale·i Araz adlı eserinde 
bahirleri gösteren bir sayfa .(Süleymaniye Ktp.) Damad İbr~him 

Paşa , nr. 1151, vr. 69~) 

9.Amid:-

-- ~ --1-- ~ -/ ~~ -// 
Recez gibi meştür olarak kullanılır. 

10. Vecfz 

-- ~ -/- ~ -/--/1 
Arüz vezni İran edebiyatma ve İslami 

Türk edebiyatma Arap edebiyatından 

geçmiştir. Sebeplerine arüz maddesin
de kısaca temas edildiği üzere (bk. DİA, 
lll, 431-432), eski ve zengin bir kültü
rün hakim olduğu iran'da eskisinden çok 
farklı bir münewer tipi yetişti. Bu mü
newerin, Fars asıllı ise kültürünün ana 
unsurlarından biri olarak Kur'an-ı Kerim'in 
ve hakim topluluğun dili olan Arapça'yı, 
Türk asıllı ise din ve ilim dili olarak yine 
Arapça 'yı, ayrıca sanat dili olarak Fars
ça'yı iyi bilmesi, hatta kullanması gere
kiyordu. Bu münewerler içerisinde şair 
olanlar önce Arapça şiirlerinde, sonra 
mahalli dillerinde arüzu kullandılar. Bu 
edebiyatlarda milli zevk ve sanat an'a
nesinin, sanatkarların ve topluluğun alış
kanlıklarının tesiriyle, Arap edebiyatın

dakinden çok farklı bir arüz doğdu. Es
ki müellifler bu hususu bilhassa belirt
mişlerdir. Bu sahada çok beğenilip yayıl
mış bulunan eserlerden birinin müellifi 
olan Seyfi, on altısı klasik Arap nazmına 
mahsus bulunan on dokuz bahir saydık
tan sonra bunlardan beşinin "Arap kale
mi"ne mahsus olduğunu, dili "Türkçe ve 
Farsça Acem şairlerinin" bu bahirlerde 
pek az şiir söylediklerini, üç bahrin de 
"Acem"e tahsis edilmiş bulunduğunu an
latır. Yeni İran ve klasik Türk nazmına 
bağlı olarak değişen arazun en bariz ta
rafı, bunda beyit yerine mısraın geçme
si, ilk iki dairede yer alan bahirlerin be
ğenilmeyip terkedilişleri ve Arap naz
mında kullanılmayan bazı bahirlerin ih
dasıdır. İslami Türk edebiyatının vezin, 
nazım şekli ve mevzu gibi çeşitli husus
larda Fars edebiyatma benzemesi, zan
nedildiği gibi bir kopya veya taklit hadi
sesinin neticesi değildir. Şems-i Kays'ın 
eserinin adındaki ve Seyfi'nin yukarıda 
geçen ibaresindeki "Acem" sözleri, Arap'
tan gayri unsurlar demektir. Yeni Fars
ça'nın edebi eserlerine Türkler ve Fars
lar beraber yön ve şekil vermişlerdir. Bu 
sebeple mesela Kutadgu Bilig gibi is
lami Türk edebiyatının olgun eserlerini 
hazırlayan safhayı Türk edebiyatında de
ğil İran edebiyatında aramak lazımdır. 

BAHiR 

retmede kolaylık sağlayan bir hatırası 
olarak kaldı. İranlı arüz alim ve sanat
karlarının yeni vezinler arama teşebbüs

lerini iyi bildiği anlaşılan Şems-i Kays'ın 
topladığı dağınık bilgilere göre, Arap 
edebiyatında olduğu gibi Fars edebiya
tında da arazun edebi mahsullere tat
biki önce olup nazariyata dair eserlerin 
yazılışı ise daha sonradır. Yine bu bilgi
lere göre ilk dairelerde yer alan beş ba
hir denenmiş, beğenilmemiş ve terke
dilmiştir. Terkedilen bahirlerden açılan 
boşluğun giderilmesi ve arazun zengin
leştirilmesi için yeni daireler. bahirler 
ihdas edilmiştir. 

Nitekim Şems-i Kays'ın ilk arüz alim
leri arasında saydığı (ei·Muccem, s. 181) 
Behrami-i Serahsi ve Büzürcmihr ei-Arü
zi (Ebü Mansür Kasım b. İbrahim, ö. 433/ 
1041-42) gibi müellifler üç dairede yirmi 
bir bahir ihdas ettiler. Bunlar: 1. Daire-i 
mün'ak.ise: sarim, kebir, bedfl, kalib, ha
mid, sagir, esam, selim, hamim; 2. Dai
re-i mün'alika: masnü, müsta'mel, ah
res, mübhem, mühmel, ma'küs; 3. Dai
re-i müngalita: katı', müşterek, muam
men, müsetter, muayyen, bais bahirle
ridir. Bu arada tutunabilen üç yeni ba
hir eski dairelerden çıkarılmıştır. Bunlar 
şu bahirlerdir: Garfb (veya cedfd), karfb, 
müşakil. Nazari şekilleri ilk üç daireden 
türetilen beş bahir Arap şiirine mahsus 
olduğu için arüza dair Farsça ve Türk
çe eserlerde daireler ve bahirler şu sı

ra ile gösterildi: Birinci daire (mü'telife): 
hezec. recez. remel; ikinci daire (muhte
life): münserih, muzari, muktedab. müc
tes; üçüncü daire (müntezia): seri, ga
rib, karib, hafif ve müşakil; dördüncü 
daire (müttefika): mütekarib, müteda
rik. Üçüncü daireye ilave edilen bahirle
rin vezinleri de şöyledir : Yukarıda adı 

geçen Büzürcmihr'in icat etmiş olduğu 
rivayet edilen cedid (veya garib) bahrinin 
salim şekli, bir beyit için iki defa 

- ~ --/- ~ --/-- ~- dür. 
Fakat bunun mahbün şekli olan 

~~--/~~--/~-~ -ll kullanılır. 

Karib: Nazari şekli bir beyitte iki defa 

~ - --/ ~ ---/- ~ -- dür. Fakat 
bunun mekfüf şekli olan 

iki defa 

~ -- ~ 1 ~ - - ~ /- ~ =/ 1 (failan) esas 
kabul edilmiştir. 

Karili bahrinin şu şekilleri de kullanılır: 

Artık daireler ve bahirlerin salim ve- -- ~ 1 ~ - - ~ /- ~ --/1 
zinleri olan ideal şekillerle nereye varıl- ve 
mak istenildiği unutuldu. Bütün bunlar -- ~ 1 ~ - - ~ /- ~ =/ 1 
Arap arüzunun Fars ve Türk nazmına Bu bahir YusOf-i Arüzi-i Nisabüri ta-
tatbiki safhalarının tedkik. tasnif ve öğ- rafından ihdas edilmiştir. 
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Müşakil: Nazari şekli bir beyit için iki 
defa - ~ --/ ~ ---1 ~ --- dür. 
Bunun şu mekfQf şekli de kullanılmıştır: 
- ~- ~ / ~ -- ~ / ~ --- // (ayrıca 

bk.ARÜZ) . 
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BAHIRA 
( ı.S..r.f"'-1 ı 

Hz. Peygamber'in 
henüz çocukken Suriye'de 

görüştüğü rivayet edilen rahip. 
_j 

Arami dilinde "seçilmiş" manasma ge
len behira kelimesini unvan olarak alan 
bu rahibin asıl adı Sergius'tur. Kaynak
larda kendisinin Abdülkays kabilesine 
mensup olduğu zikredilmekte, Zührf'ye 
nisbet edilen bir rivayette ise Teyma ya
hudilerinden olduğu ve sonradan Hıris
tiyanlığı kabul ettiği nakledilmektedir. 

Bazı siyer ve islam tarihi kaynakların
da Hz. Peygamber' in henüz on iki (bir 
başka rivayete göre dokuz) yaşında iken 
amcası Ebü Talib tarafından bir Kureyş 
ticaret kervanı ile Suriye'ye götürüldü
ğü rivayet edilir. Kafile her zamanki gi
bi Busra'da, Bahira diye bilinen münzevi 
rahibin manastırı yanında konaklamıştı. 
Yine rivayete göre Bahira ' nın yaşadığı 

bu küçük manastırda eskiden beri bir 
kitap bulunuyor ve bunu okuyan her ra
hip hıristiyanların en bilgili din adamı 
oluyordu. İbnü'n-Nedim, Bahira'nın elin
deki dini metinlerin suhuf* tercümeleri 
olabileceğini söyler. Bu bilgin rahipler
den biri olan Bahira. daha önceki seya
hatlerde Kureyşliler buradan geçtikleri 
zaman onlarla hiç ilgilenmez ve kimse 
ile konuşmazdı. Ancak bu defa manas-
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tırdan dışarı bakarken kervanda bulu
nan Hz. Muhammed'i bir bulutun gölge
lendirdiğini, bir ağacın altında oturdu
ğu zaman dallarının onun üzerine eğil
diğini gördü. Bunun üzerine hemen bir 
sofra hazırlayıp kafile mensuplarını ye
meğe davet etti. Kureyşliler o güne ka
dar kendileriyle hiç ilgilenmeyen Bahi
ra ' nın bu davetini biraz da hayretle ka
bul ettiler ve yaşı küçük olduğu için Hz. 
Muhammed'i kervanın yanında bırakıp 
manastıra gittiler. Ancak Bahira yeme
ğe onun da gelmesini istedi ve kendisiy
le bizzat ilgilendi, ona çeşitli sorular sor
du, sırtına bakarak peygamberlik müh
rünü (hatm-i nübüwet*) gördü. Bahira 
daha sonra Ebü Talib'e Muhammed'in 
kimin oğlu olduğunu sordu. Yetim kal
dığını öğrenince ona iyi bakmasını ve ya
hudilerden korumasını tavsiye etti. Bu
nun üzerine Ebü Talib Suriye'deki işleri
ni hemen bitirip onu Mekke'ye götür
dü. Bu rivayetin sonunda, Ehl-i kitap'tan 
üç kişinin Hz. Muhammed'i görünce ona 
kötülük yapmak istedikleri. ancak Bahi
ra'nın buna engel olduğu da zikredilir. 

İbn Hacer, İbn Mende ve onu takip 
eden Ebü Nuaym el-İsfahanf'nin Bahi
ra ' yı sahabi kabul ettiklerini belirttikten 
sonra onun Hz. Muhammed'i peygam
ber olduktan sonra gördüğüne dair bil
gi bulunmadığını ileri sürerek bu görü
şe katılmadığını açıklar. Ayrıca Hz. Pey
gamber'in yirmi beş yaşlarında iken Hz. 
Hatice'nin ticaret kervanıyla Suriye 'ye 
yaptığı ikinci seyahatte Bahira 'yı bir da
ha ziyaret ettiğine dair rivayetler bu
lunduğunu zikreder. Halebi ise Hz. Mu
hammed 'in Ebü Bekir ile Bilal'in de bu
lunduğu bu ikinci seyahatte karşılaştı

ğı rahibin Bahira değil onun halefi Nes
türa olduğunu, bazı kaynakların bu iki 
hadiseyi karıştırıp bir vak'a gibi zikret
tiklerini, müslüman olmayan bu iki ra
hibin fetret* ehlinden sayılmaları gerek
tiğini belirtir. Halebi ayrıca, adı Bahira 
olan bir başka şahsın Ca'fer b. Ebü Ta
lib ile Habeşistan'dan gelip islamiyet'i 
kabul ettiğini bildirir. 

İslam kaynaklarında bu şekilde nak
ledilen Bahfra hadisesi hıristiyanlar ta
rafından çok değişik bir tarzda değer
lendirilmiştir. XI-XII. yüzyıllarda isö'yab 
adında birisinin yazdığı iddia edilen Ba
hira apokalipsinde bu olaya çok geniş 
bir şekilde yer verilmiştir. Bir nüshası 
Arapça, bir nüshası Süryanice olan bu 
kitabın asıl metni ile ingilizce tercüme
sini birlikte neşreden Gottheil, bu me
tinlerin, İslam dinine karşı düşmanlık 

maksadıyla tarihi rivayetlerin nasıl tah
rif edildiğini gösteren dikkat çekici bi
rer delil olduklarını söylemiştir. Ayrıca 

bunların, Hz. Muhammed'in güya yalan
cı peygamber olduğunu, Araplar'a teb
liğ ettiği hususların da keşiş Bahfra'nın 
telkinlerinden ibaret bulunduğunu ispat 
etmek için hıristiyanlar tarafından uy
durulduğunu açıkça ortaya koymuştur. 

Ortaçağ boyunca hıristiyanlar tara
fından istismar edilen Bahfra hadise
si etrafındaki tartışmalar ve bu vesile 
ile hıristiyan dünyasının Hz. Peygamber. 
Kur'an-ı Kerim ve bütün müslümanlar 
aleyhine yönlendirilmesi zamanımıza ka
dar devam etmiştir. Bazı müsteşrikler

de Ehl-i kitap'ın Hz. Muhammed'in pey
gamber olacağını daha önce kendi ki
taplarından öğrenmiş olduklarına dair 
rivayetleri Hıristiyanlık'tan dönen müs
lümanların uydurduklarını ve bunun bir 
efsaneden ibaret olduğunu iddia eder
ler. Caetani ise bu konuda Batı'da yapı
lan çalışmaları özetledikten, Hirschfeld'in 
Bahira hadisesinin bir Ahd-i Atfk fıkra
sının adaptasyonu (I. Samuel, ı6/2- 13) 

olduğu sonucuna ulaştığı çalışmasını zik
redip bu rivayetlerin uydurma olduğu
nu ısrarla belirttikten sonra. Hz. Pey
gamber'in ilham aldığı kaynağın Hıristi
yanlık'ta değil Arabistan'daki yahudiler 
arasında aranması gerektiğini ileri sü
rer (islam Tarihi, ı . 3 ı 2). 

Hıristiyan dünyasındaki bu haksız ve 
garazkarane iddialardan rahatsız olan 
bazı müslüman alimler Bahfra hadisesi
ne ait rivayetin sahih olmadığını, senedi
nin mürsel* olduğunu. ravilerinden hiç
bir isinin olayı görmediğini, bunlardan 
Abdurrahman b. Gazvan' ın "münker" ha
disler rivayet ettiğini, olayı naklettiği ile
ri sürülen sahabi Ebü Müsa el -Eş'arf'

nin bu olayı görmesine imkan bulunma
dığı gibi hadiseyi kimden duyduğunu 
da söylemediğini, ayrıca o sıralarda he
nüz çocuk yaşta olan Hz. Peygamber'in 
Bahira ile kısa görüşmesinden, hıristi

yanların iddia ettikleri gibi, İslam dininin 
esaslarına ait bazı şeyler öğrenmesinin 
akıl ve mantığa ters düştüğünü belirte
rek bu hadiseyi ya tamamen reddetmiş
ler veya üzerinde durmaya ve reddetme
ye bile değer bulmamışlardır. Bu arada 
Mustafa Asım Köksal, İbn Hişam 'ın es
Sfre'sinde yer almayan Hz. Peygamber'in 
amcası Ebü Talib'in Bahira hadisesi üze
rine inşad ettiği üç ayrı kasidesinin İbn 
İshak'ın -Hamidullah tarafından neşre
dilen- Kitdbü'l-Mübtede,inde bulunma
sını delil göstererek, bu hadisenin islam 


