BABADAGl
( 1043-44) kadar sürdüğüne göre bu tarih, onun Deylemliler döneminde yaşa
dığına dair verilen bilgilere uygundur.
Ayrıca onun İbn Sinil'nın (ö 428 / 1037)
çağdaşı olması da 101 O'da değil 1OSS'te
ölmüş olduğu ihtimalini kuwetlendirmektedir. Aynülkudat ei-Hemedanf'nin
idamına (ı 273) şahit olduğuna dair rivayet ise tamamıyla uydurmadır. Mezarı
Hemedan'ın kuzeyinde BOn-i Bazar mahallesinde küçük bir tepe üzerindedir.
Baba Tahir'in, şiirlerinde sık sık yersiz yurtsuz bir serseri hayatı sürdüğün
den, tuğlayı yastık yapıp uyuduğundan,
sürekli olarak sıkıntı içinde bulunduğun
dan söz etmesi bir kalender hayatı yaşadığını göstermektedir. "Uryan" takabını da bu sebeple almış olmalıdır . O bir
lehçe şairi olmakla birlikte bugün elimizde bulunan dübeyti adı verilen kıta
ları edebi Farsça'nın da özelliklerini taşımaktadır. Bu kıtaların başkaları tarafından sonradan bu hale getirilmiş olması da muhtemeldir. Ancak bu şiirler 
de rastlanan bazı özellikler, Baba Ta hir'in dilini doğrudan doğruya bir lehçeye bağlamayı zorlaştırmaktadır. Nitekim
Hemedan ile Hürremabad arasındaki
bölgede birçok lehçe varsa da onun şiir
lerindeki dili bunlardan herhangi birine
bağlamak güçtür. Baba Tahir'in dili bu
lehçeterin hepsiyle de ilgili görülmekte
ve onların bir karışımından ibaret olduğu sanılmaktadır. Nyberg, bu lehçenin
orta Farsça'nın (Pehlevi) bakiyesi olduğunu ileri sürer.
XVIII ve XIX. yüzyı l tezkirelerinde sı
için Baba Tahir yüzyılımızın ilk çeyreğine kadar
pek tanınmamıştır. 188S'ten itibaren
müsteşriklerin araştırmaları ve bu araş-

nırlı sayıda kıtalarma rastlandığı

Baba Tahir"in mezarı· Hemedan 1 iran

tırmaları takip eden iran'daki çalışmalar

sadece bu kıtaları arttırmakta kalmamış, aynı zamanda az da olsa bazı gazeUerinin bulunmasına yardımcı olmuş
tur. Nitekim Vahid-i Destgirdi araştır
maları ile o zamana kadar bilinen seksen yedi kıtayı 296'ya, gazel sayısını da
birden dörde çıkartmış ve bunları Divan-ı Kamil-i Babô Tahir 'Uryan adıy
la neşretmiştir (Tahran ı 306 hş.) Ancak
Ömer Hayyam'ın rubaflerinde görüldüğü gibi bu kıtaların hepsinin Baba Tahir'e ait olduğunu söylemek güçtür. Şek
ten rubafye benzemekle birlikte vezin
bakımından ondan ayrılan bu kıtalar aruzun hezec-i müseddes-i mahzüf bahrindedir. Halbuki rubai vezni hezec-i mekfüf-i maksOrdur. Bu sebeple bu kıtala
ra rubai değil dübeyti denilmiştir. Baba
Tahir gazellerinde de kıtalarındaki vezni kullanmıştır. Baba Tahir'in şiirlerinde
dünyevi aşkla ilahi aşkı birbirinden ayırt
etmek güçtür. Nitekim kıtalarının hemen büyük çoğunluğu dünyevi aşkla ilgilidir. Şiirlerindeki en büyük özellik, tasawufi eğitim görmediği için duygu ve
hayallerini herhangi bir abartmaya gerek duymadan vermiş olmasıdır. Ömer
Hayyam'ın yaşama zevkini ön plana almasına karşı lık Baba Tahir hayatın çilesini konu edinir ve bedbin bir şair olarak görünür.
Baba Tahir İran halkı arasında şair
den çok bir süfi olarak tanınır. el-Kelimatü'l-lpşar adlı yirmi ÜÇ baba ayrılmış
olan eserinde ilim, marifet, ilham gibi
tasawufi konularla ilgili 268 vecizesi
vardır . Bu eser sOnler arasında çok yaygın olup hakkında birçok şerh yazılmış 
tır . Bunlar arasında , Aynülkudat ei-Hemedani ile meçhul bir şahısa atfedilen
Arapça şerhlerle Molla Sultan Ali Gunabadf'nin Arapça ve Farsça şerhleri zikredilebilir. Bunlara. Baba Tahir'in veeizelerinin kısaltılmış bir nüshasının Gani
Beg el-Azizi tarafından yazılmış şe rhi
olan el-Fütı1hôtü'r-rabbôniyye ii İşara 
ti'l-Hemedaniyye adlı eseri de eklemek
gerekir (Bibliotheque Nationale, nr. ı 903)
Aynı

zamanda bir veli olarak tanınan
Baba Tahir'e birçok keramet isnat edilir. Mevlana ve Hacı Bektaş - ı Veli gibi
meşhur mutasawıfları inançlarına bağlı

ileri gelenler arasında göstermeye çalı
şan Ehl -i Hak fırkasının ana kitabı olan
Serencam'da ona da yer verilmiştir. UIOhiyyetin, her birinin yanında dört melek
bulunan yedi kişide göründüğüne inanan bu fırkaya göre Baba Tahir, bu yedi kişinin üçüncüsü olan Baba HOşin'in
yanında bulunan meleklerden biridir.
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BABADA<il
Romanya'da
Dobruca bölgesinin kuzeyinde
eski bir Türk yerleşim merkezi.
L

_j

Adını. RumelFnin Türkleştirilmesinde
büyük hizmetleri geçen ve civar tepelerden biri üzerinde türbesi bulunan Sarı
Saltuk Baba'dan almıştır. XIV. yüzyılın
başlarında Ece Halil Bey kumandasında
Anadolu'ya geçerek Karesi Bey'e iltica
eden Sarı Saltuk Türkmenleri'nin Dobruca bölgesinden göç ettiği göz önünde
bulundurulursa o tarihlerde Babadağı
ve yöresinin Türkmenler tarafından yurt
edinildiği anlaşılır. Babadağı ve çevresi,
Çelebi Sultan Mehmed'in Eflak Vayvadası Mircea ile oğlu Mihail'i mağ!Op et-
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mesinden sonra Osmanlı hakimiyetine
girdi 18191 1416) ; ancak )0.1, yüzyılın ortalarında Eflak Beyi Kazıklı Voyvoda bu
bölgede çok tahribat yapmıştır. ilk defa
Osmanlı padişahlarından ll. Bayezid, Saltuk Baba'nın türbesini tamir ertirmek
ve yanına bir cami yaptırıp geniş araziler vakfetmek suretiyle bu kasabayı ihya etti. Kanuni Sultan Süleyman, Bağ
dan seteri sırasında (15 38) burada birkaç gün kalmış ve türbeyi ziyaret etmiş
tir. )0.11. yüzyıl boyunca sakin bir hayat
yaşayan Babadağı ahatisi bu asrın sonlarına doğru Eflak Voyvodası Mihail Viteazul'un hücum ve yağmalarına uğradı
(1594- 1596). IV. Murad zamanında Kazaklar'ın baskınına karşı şehri koruyabilmek için Özi Valisi Koca Kenan Paşa ' 
ya burada bir kale inşa etmesi emri verildi. Fakat Koca Kenan Paşa ' nın şehrin
doğusundaki tepeler üzerinde başlattı
ğı kale inşaatı , daha sonra Melek Ahmed Paşa ve Siyavuş Paşa'nın Özi valilikleri sırasında da tamamlanamadı ve
Özi eyaletinde paşa hassı bir voyvodalık
olan şehir, Evliya Çelebi'ye göre bir süre savunmasız kaldı. Bununla beraber
Babadağı, Lehistan ve Rusya üzerine yapılan seferlerde Osmanlılar için yol üzerinde bulunan çok mühim bir kıştak kasabası haline gelmiştir. Evliya Çelebi'nin
Seyahatname'sinde anlatıldığına göre
300 akçe payeli bir kaza olan Babadağı'nın yedi nahiyesi ve 100 köyü vardı.
Kaza merkezinde 3000 kagir bina, sekiz
han, başta Bayezid ve Ali Paşa hamamları olmak üzere üç büyük hamam, 390
dükkan, sekiz kahve ve çoğunlukla okçu, yaycı ve çuhacı dükkaniarının yer aldığı bir çarşı bulunuyordu. II. Bayezid 'in
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Ulucami, Gazi Ali Paşa Camii
ve Defterdar Derviş Paşa Camii ' nden
başka birçok cami, mescid ve medresenin yanında on bir tekke ile yirmi kadar
sıbyan mektebi kazanın belli başlı binalarını teşkil ediyordu.

yaptırdığı

Mart 1672 tarihinde IV. Mehmed, Kazaklar arasındaki mücadeleden faydalanmak isteyen Lehistan Kralı Mihal'e
karşı Leh seferine çıktığı zaman yanın
da bulunan oğlu Şehzade Mustafa 'yı Babadağı ' nda bırakmıştı. Eylül 1678'de Çehrin Seteri'nden dönen Osmanlı vezirlerindem Kara Mehmed Paşa da Özi eyaleti serdan olarak burada kalmış ve kuzey
sınırlarının emniyetini sağlamak, Rusya
üzerine yap ılacak yeni bir sefer için hazırlıklarda bulunmak amacıyla faaliyete
geçmişti. 1684'te ise Lehistan Kralı Jan
Sobieski'nin Kamaniçe ve Bağdan harekatı sırasında Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa gibi değerli vezirler, Silistre valisi sıfatıyla Babadağı ' nda muhafızlık yapmışlardır. 1699 Karlofça Antiaşması ile
Rumeli'de büyük toprak kayıplarına uğ
rayan Osmanlı Devleti, Babadağı ' nı kuzeyden gelecek tehlikeye karşı bir üs haline getirerek buraya yeni kuwetler yerleştirdi. Eylül 1736'da Babadağı, Osmanlı- Rus savaşını sözde önlemek için ara
buluculuk yapmak isteyen Avusturya imparatorunun istanbul elçisi Tatman ile
Osmanlı ordusu ileri gelenleri ve bilhassa Kethüda Osman Halisa Efendi arasında siyasi müzakerelere sahne oldu;
bir ara Hollanda ve ingiltere elçileri de
bu görüşmeler dolayısıyla Babadağı ordugahına geldiler. Babadağı'nın 1768 Osmanlı- Rus savaşı sırasında da tam manasıyla bir kıştak ve Osmanlı- Kırım kuvvetleri için bir üs olarak kullanıldığı görülmektedir. 1771 'de Kırım'ın Ruslar tarafından işgali sırasında Kırım Ham lll.
Selim Giray kuwetleriyle birlikte sadrazamın yanında
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ordugahında

bulunuyordu. Osmanlı kuwetlerinin başında bulunan Veziriazam Silahtar Mehmed Paşa ' nın zaafında n istifade eden
Ruslar, ilk defa Kasım 1771 'de Babadağı'nı geçici bir zaman için işgal ettiler ;
daha sonra 1773 yazında meydana gelen
şiddetli muharebeler neticesinde ise civar şehirlerle birlikte burayı da yakıp yık
tılar. 1774 Küçük Kaynarca Antiaşması 'yla tekrar Osmanlılar ' ın eline geçen Babadağı, bu asrın sonuna kadar Osmanlı- Rus savaşları dolayısıyla daima ateş
hattında kaldı ve tahribata uğradı. 1809
Osmanlı - Rus savaşları sırasında yine
Ruslar'ın eline düşen Babadağı 1812'de
geri alındı ise de 1878 Berlin Antlaşma-

B a badağ ı' nda

Ali Paşa cam ii içinden bir g örü n üş

sı ile Dobruca bölgesinin Romanya 'ya
terkedilmesi üzerine Osmanlı imparatorluğu'ndan ayrıldı.
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MüNİR AKTEPE

BABAESKİ KÖPRÜSÜ

L

Babaeski ilçesinde
XVII. yüzyıla ait bir köprü.
_j

Babaeski kasabasının doğusundan geçen ve Ergene ırmağının kollarından biri
olan derenin üstünde bulunan bu köprü,
kitabe köşkündeki beş beyitlik manzum
kitabesinden öğrenildiğine göre, 1043'te ( 1633 -34) Sultan IV. Mu ra d zamanın
da inşa edilmiştir. istanbul'dan Rumeli
içlerine uzanan büyük kervan ve sefer
yolunun üstünde olan Babaeski Köprüsü'nün kimin tarafından yaptınldığı kesin olarak bilinmemektedir. Kitabede
sözü edilen Sultan Murad ' ın " cihad " ı ,
1043'te yapılan Lehistan seferi olmalı
dır. Ancak, "Bu cisri bir kulu yolunda
etti pay-endaz" mısraından anlaşıldığı
na göre köprü padişah tarafından değil
bir "kul"u tarafından yaptırılmıştır.
Köprünün yapıldığı yıllarda yaşamış
olan Evliya Çelebi, bu eserin Çoban Veli
Kasım Ağa ' nın hayratı olduğunu kaydetmektedir. Onun anlatlığına göre aslın
da bir hıristiyan olan Kasım Ağa bu civarda koyun güden bir çobanken müslüman olmuş ve Yeniçeri Ocağı'nda kul

