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çılık Meselesi adlı çalışmasının içinde 
(İ stanbul ı 983. s. 33-1 ı 7) yayımlanmıştır. 

9. Kırk Hadis (İ stanbul ı 341 r. / 1343). 
Nevevi'nin el-Erba c un adlı eserinin ter
cümesidir. 10. Sahih-i Buhôri Muhta
san Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şer
hi (İ stanbu l 1346, ilk üç cilt ; daha sonra
ki cil tler Kamil Miras tarafında n tercüme 
edilmiştir). Tecrid tercümesine giriş ma
hiyetindeki bir ciltlik mukaddimesi son 
derece önemli ve oldukça gen iş bir hadis 
usulü kitabıdır (bk. et-TECRİDÜ's -SARIH). 

Ayrıca çeşitli dergilerde, özellikle Sı 

dil-ı Müstakim ve Sebilürreşad :da bir
çok makalesi yayımlanmıştır. 
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BAB EK 
( ~~) 

(ö. 223 / 838) 

Me'mun ve Mu'tasım zamanında 
Azerbaycan'da 

ciddi bir tehlike teşkil eden 
dini-siyasi mahiyetieki 

Hürremiyye hareketinin lideri. 
_j 

Kaynaklarda Babek'in menşeine dair 
çeşitli rivayetler mevcuttur. Ancak bu 
rivayetlerden hangisinin doğru olduğu
nu tesbit etmek zordur.. isyan etmesin
den sonraki başarıları, hayatı hakkında 
çeşitli rivayet ve efsanelerin uydurulma
sına sebep olmuştur. 

Kadın ve mülkiyette ortaklığı savunan 
Mazdek'in islam'dan önce iran'da orta
ya atmış olduğu sapık fikirler İslami dö
nemde değişik adlar altında yeniden zu
hur etmiştir. Bunlardan biri, Babek'in 
mensup olduğu Hürremiyye hareketi idi. 
Bu hareketin bir kolu daha sonra ona 
nisbetle Babekiyye adıyla devam etmiş
tir. Faaliyetlerini gizlice sürdüren Hür
remiler'in reisi Babek isyan etmek için 
uygun bir zaman bekliyordu. Emin ile 
Me'mün arasındaki hilafet mücadelesi, 
Emin;in katli. Hz. Ali evladından Ali er
Rıza ' nın Me'mün tarafından veliaht gös
terilmesi sebebiyle Bağdat'ta karışıklık-
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ların çıkması. Herseme b. A'yen'in öldü
rü lmesinden sonra Azerbaycan valisi olan 
oğlu Hatim'in isyan hazırlıklarına baş

laması üzerine beklediği zamanın gel
diğine inanan Babek 816 yılında isyan 
etti. 

Babek. isyanının merkezi olan Bezz'in 
çevresindeki müslüman halka saldıra

rak kadın. çocuk demeden herkesi kılıç
tan geçirdiği gibi mallarını da gasbedi
yordu. Kendilerini müdafaadan aciz olan 
müslümanlar canlarını kurtarmak için 
Meraga·ya kaçıyorlardı. Durumun gittik
çe kötüleştiğini gören Halife Me'mün 
820 yılında Yahya b. Muaz' ı Azerbaycan 
valiliğine getirerek Babek ile mücadele
ye memur etti. Yahya başarılı alamayın

ca aziedildi ve aynı göreve birbiri arka
sından Tsa b. Muhammed, Zürayk b. Ali. 
Muhammed b. Humeyd et-TOsf, Abdul
lah b. Tahir, Uceyf b. Anbese ve Ali b. Hi
şam tayin edildiler. Ancak bunların hiç
birisi Babek tehlikesini ortadan kaldır

maya muvaffak olamadı. Me'mün'un bil
hassa son yıllarında Bizans seferleriyle 
uğraşması sebebiyle bu bölgeye gere
ken önemi verememesi, Babek'e daha 
rahat hareket imkanı sağlamıştır. Nite
kim Mu'tasım halife olduğu zaman Ci
bal, Hemedan ve İsfahan bölgelerindeki 
halkın büyük bir kısmı Hürremiyye'yi be
nimseyerek isyan etmiş, Mu ' tasım ' ın 

bunlar üzerine bir Türk kumandanının 
idaresinde gönderdiği ordunun mağlüp 
olması üzerine tehlike daha da büyü
müştü. 

Halife Mu'tasım , yirmi yıldan beri de
vam etmekte olan ve artık devleti teh
dit etmeye başlayan Babek isyanını bas
tırmak için, kendisinin Mısır valiliği sı

rasında yanında bulundurduğu, askeri 
bilgi ve kudretine şahit olduğu Türk asıl
lı kumandanı Afşin ·i 2 Cemaziyelahir 
220'de (3 Haziran 835) Cibal ve Azerbay
can bölgelerine vali olarak gönderdi ve 
isyanı bastırmaya memur etti. Afşin Ba
bek ile mücadeleye girmeden önce ka
rargahını kurduğu Berzend ile Bağdat 
arasındaki kalelere asker yerleştirerek 
hem merkezle olan irtibatını hem de er
zak ikmal yollarını emniyet altına almış 
oldu. Mu' tasım yine bir Türk kumanda
nı olan Boğa el- Kebir'i de Afşin 'e yardı

ma gönderdi. Afşin hazırlıklarını tamam
ladıktan sonra beklemediği bir anda Ba
bek'e saldırarak onu mağlüp ve Bezz'e 
çekilmeye mecbur etmiştir. 835 kışını 

Berzend'de geçiren Afşin ilkbaharda tek
rar Babek'e karşı yeniden harekete geç
ti. Boğa idaresindeki birlikleri Heştadser 

üzerine gönderirken kendisi de Bezz'e 
doğru ilerleyerek buraya 9.5 km. mesa
fede bulunan Dervez'de karargah kur
du. Fakat bu sırada Afşin ' in haberi ol
madan Boğa Bezz'e doğru yürüyüşe geç
miş ve şehre oldukça yaklaşmıştı. Bo
ğa ' nın ilerlediğini öğrenen Babek ansı
zın saldırarak onun birliklerine ağır za
yiat verdirdi. Canını güçlükle kurtarabi
len Boğa Afşin'den yardım istedi. Afşin 
de kardeşi Fazi kumandasında takviye 
kuwetleri gönderdi. 

Boğa· nın mağlübiyetinden sonra Ba
bek'e karşı 836 yazında tekrar bir umu
mi hücum yapıldı. Afşin kuwetlerini iki 
kısma ayırıp bir kısmını Boğa 'nın idare
sine verdi. diğer kısmının başında ise 
kendisi olduğu halde iki koldan Bezz'e 
doğru harekete geçti. Şiddetli bir fırtı
nanın başlaması üzerine Boğa Afşin' d€m 

habersiz karargaha döndü. Ertesi gün 
Afşin Babek'in karargahına hücum ede
rek çok miktarda esir ve ganimet ele 
geçirdi. Esirler arasında Babek'in karısı 
da bulunuyordu. Afşin bu başarısından 
sonra Dervez'deki karargahına döndü. 

Mu'tasım , 836 kışını Berzend 'de geçi
ren Afşin ' e ilkbaharda Ina k et -Türki ve 
Ca'fer b. Dinar idaresinde takviye kuv
vetleri, erzak ve para gönderdi. Bunu ha
ber alan ve durumunun gittikçe kötü
leştiğini farkeden Babek'in Bizans im
paratoru Theophilos'a mektup yazdığı
na vr~ onu Abbasr İmparatorluğu 'na kar
şı sefer yapmaya teşvik ettiğine dair 
kaynaklarda bazı r ivayetler vardır. Hali
feden aldığı kuwetlerle ordusunu tak
viye eden Afşin Berzend 'den ayrılarak 

Bez yakınlarında bulunan KelanrOz'da 
karargah kurdu. Babek de mukabil ha
rekete geçerek Azfn adlı kumandanını 
Afşin ' e karşı gönderdi ise de Afşin bir 
gece baskınında Azin'in kuwetlerini boz
guna uğrattı. 

İki yıldan beri Babek ile savaşan Af
şin, 837 yılı başlarında ağır kış . şartları c 

na rağmen Bez önünde ordugah kurdu 
ve şehri mu hasaraya başladı; bir süre 
sonra da kumandanianna şehrin etra
fında muhtelif kesimler tayin ederek ta
arruza geçti. Beşfr et-Türkf emrindeki 
bir birlik de şehrin karşı tarafında mev- . 
zi almış olan Azfn'in üzerine gönderildi. 
Beşfr ani bir hücumla Azrn 'i mağlüp ede
rek Bezz'i arkadan sıkıştırmaya başladı. 
Artık sonunun yaklaştığını anlayan Ba
bek Afşin 'den eman diledi. Bu teklifinin 
Afşin tarafından kabul edilmesine rağ
men o, zaman kazanmak için eman fer
manının bizzat halife tarafından imza 



edilmesi şartını ileri sürdü. Bu teklifi de 
kabul eden Afşin. kumandanianna sa
vaşı durdurma l arı için emir gönderdiği 
sırada Beşir et-Türki idaresindeki Fer
ganalılar'ın şehre girdiğini öğrendi. Bu
nun üzerine bütün ordu hücuma geçe
rek Bezz'e girdi. Şehir içinde şiddetli so
kak çarpışmaları başladı ve Babek'in sa
rayları yakıldı. Bu karışıklıklardan fay
dalanan Babek kaçmaya muvaffak ol
du. Bez üç gün süreyle yağma ve tahrip 
edildi. 

Bezz'in ele geçirilmesi tarihini kaynak
lar gün farkı ile vermektedirler. Taberi 
20 Ramazan 222 (26 Ağustos 837) tari
hini kaydetmekte. Ya'kübi umumi hücu
mun 9 Ramazan'da (15 Ağustos) başla
dığını yazmakta, Mes'Qdi ise gün belirt
meden Bezz'in Ramazan (Ağustos) ayın
da ele geçirildiğini bildirmektedir. 

Babek'in kaçtığı an laşılınca Afşin onu 
takibe 500 kişilik bir birlik gönderdiği 
gibi geçmesi muhtemel bölgelerin ida
recilerine mektuplar yazarak Babek'i ya
ka layanlara büyük mükafatlar verece
ğini bildirdi. Babek Bizans imparatoru
na sığınmak istiyordu. Kendisini takip 
eden birlikler onu bir yerde kıstırdılar
sa da ellerinden kaçırdılar. Nihayet Sehl 
b. Sımbat adlı bir Ermeni'nin yanına sı
ğınan Babek, Afşin'e gönderilen haber 
neticesinde bir av partisi sırasında ya
kalandı. Afşin Berzend'e döndüğü sıra
da Babek de oraya getirildi. Durum ha
lifeye bildirilip ondan alınan emir üzeri
ne Samerra 'ya hareket edildi. Babek 3 
Safer 223 (4 Ocak 838) tarihinde halife
nin huzurunda ve halkın önünde önce 
kol ve bacakları kesilmek suretiyle idam 
edildi. 

Babek'in yakalanıp idam edilmesi İs
lam aleminde umumi sevince vesile ol
muştur. Halife Mu'tasım müslüman hü
kümdarlara zafernameler göndererek 
(Ka lkaşendi, Vl, 387 vd ı bu büyük tehli
kenin bertaraf edildiğini bildirmiştir . Yir
mi yıldan beri devletin başına büyük ga
ileler açmış olan Babek'in yakalanma
sında gösterdiği büyük askeri kabiliyet 
Afşin'e halife nezdinde büyük itibar sağ
lamış ve kumandanlar arasında birinci 
sırayı almasına yardım etmiştir. 

Babek'ten önceki Hürremfler ve bun
ların devamı olan Babekfler'in inançları 
hakkında. bizzat kendilerince yazılmış 

eserler bulunmadığından. bu konudaki 
bilgiler İslami kaynaklara dayanmakta
dır. Bu kaynakların hepsinde bu kişinin 
"Babek el- Hürremi" şeklinde anılması. 

Babekiyye'nin. Hürremiyye'nin devamın 

dan ibaret olduğunu gösterir. İbnü ' n-Ne
dim'in. Hürremiyye'yi Muhammire ve Ba
bekiyye adlarıyla ikiye ayırması. itikadi 
farklılığa dayalı bir ayırımdan çok, lider 
değişikliğine göre yapılmış bir ayırım ol
malıdır. Nitekim el~Fihrist'te (s 406ı Ba
bek'in Hürremiyye'de ihdas ettiği şeyler 
diye gösterilenler. Babek'in ilahlık iddia
sı hariç (aş bk ı itikada taalluk etmeyip, 
şiddet yolunu benimseyen siyasi taktik 
değişikliklerinden ibarettir. Abdülkahir 
el-Bağdadi ise Muhammire diye de ad
landırdığı Hürremiyye'yi Babekiyye ve 
Mazyariyye adlarıyla iki kola ayırmış, an
cak bu iki kol arasında itikadi bir ayrılık 
olduğuna işaret etmemiş ; sadece Maz
yar'ın Muhammire'yi Cürcan'da ihdas et
tiğini belirtmiştir (el-Fark, s. 266-269) İb
nü'n-Nedim. Muhammire'nin ilk temsil
cisinin Mezdek olduğunu belirtirken (el· 
Fihrist, s. 406ı. İbn Hazm ve Kazvini gibi 
başka müellifler de Babek'in Mezdekiy
ye'yi ihya etmek için çalıştığın ı kaydet
mişlerdiL 

Babekfler'in itikad ve yaşayışları hak
kında İslami kaynaklarda verilen malü
mata göre bunlar tenasuh*a inanırlar
dı (MakdisT, IV, 30) Selefieri olan Hürre
mfler'in. yeryüzünde daima bir peygam
ber bulunacağı. peygamberliğin irsiyet 
ve hulül'' yoluyla intikal ettiği şeklindeki 
inançlarına uygun olarak Babek'in pey
gamber olduğunu da öne sürmüşlerdir. 

Osman Turan. Babekfler hakkındaki bu 
son bilgiyi (Makdisl, lll, 8; IV, 30-3 ı ı. İ b- · 
nü'n-Nedim'in. Babek'in ilahlık iddia
sında bulunduğu şeklindeki kaydına gö
re (el·Fihrist, s. 406ı gerçeğe daha yakın 
bulmaktadır (İA, Il, ı 73ı Bağdadi'nin ver
diği bilgiye bakılırsa Babekfler. çocukla
rına Kur'an'ı öğretmekle birlikte kendi 
aralarında namaz kılmaz, ramazan oru
cunu tutmaz, kafirlerle cihad etmeyi ge
rekli görmezlerdi (el-Fark, s. 269ı içki iç
meyi ve zora dayanmaması şartıyla gay
ri meşru cinsel ilişkiyi mubah gören Hür
remfler. bu ve benzeri uygulamalarıyla 
hedonist (kaba hazcı ) bir ahlak felsefesi 
benimsemişlerdi. Gerek Babek gerekse 
onun selefi olan Cavidan, birer Fars mil
Iiyetçisi olup, Arap ve İslam kültürünün 
iran'da yayılmasını önlemek için çalış
mışlardır. Bu sebeple müslümanlara kar
şı Bizans'la iş birliği yapmışlar. İslami 
fetihleri kin ve nefretle karşılamışlar, 

devleti içten çökertmek ve hakimiyeti 
ele geçirmek için, müslümanların gayri 
müslimlerle savaş durumunda olduğu 
zamanlardan daima yararlanmışlardır. 
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~ HAKKı DuRSUN YıLDIZ 

BABEKİYYE 

(~l,JI) 

İslam dışı bazı inançları benimseyen 
Babek el-Hürremi'nin 

görüşlerini benimseyenlere verilen ad 
(bk. BABEK). 

BABERTİ 
( ,;;_r.UI ) 

Ekmelüddin Muhammed 
b: Mahmud b. Ahmed el-Baberti 

er-Rumi el-Mısrf 

(ö. 786 / 1384) 

Tanınmış Hanefi fakihi. 

_j 

ı 

_j 

710'dan (1310) sonra doğdu . Memle
ket! olan Bayburt'a (Arapça kaynaklarda 
Babirt) nisbetle Babertf, Anadolu'ya nis
betle Rümf, Mısır'da (Kahire) vefat etmiş 
olması sebebiyle de Mısrf nisbeleriyle 
anılmaktadır . Süyüti ve ondan nakilde 
bulunan Şah Veliyyullah ed-Dihlevf ile 
Leknevf gibi alimierin onu Bağdat yakın
larındaki Baberta köyüne nisbet etme
leri, buradan yetişen alimierin de Baber
tr nisbesiyle anılmış olmalarından kay-
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