
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. 

BAB ERT] 
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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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naklanmaktadır. RümT nisbesi de onun 
Baberta'ya değil Bayburt'a nisbet edil
mesi gerektiğini teyit etmektedir. 

Tahsil hayatına Anadolu ' da başlayan 
BabertT daha sonra Halep'e, oradan (740'
tan [ 13 391 sonra) Kahire'ye giderek KakT, 
Ebu Hayyan el-EndelüsT, Mahmud b. Ab
durrahman el- İ sfahanT ve İ bn Kudame 
el-MakdisT gibi meşhur alimlerden ders 
okudu. Fıkıh ilminde hacası olan KakT 
kanalıyla Ebu Yusuf'a kadar uzanan bir 
zincir içinde yer almaktadır. 

Fıkıh, hadis, ketarn ilimlerine, ayrıca 

Arap dili ve edebiyatma bu alanlarda eser 
verecek kadar vakıf olan BabertT, arala
rında Seyyid Şerif el-CürcanT. Molla Fe
nar! ve Bedreddin Simavi gibi tanınmış 
alimierin de bulunduğu birçok talebe ye
tiştirmişti r. Hanefi mezhebinin muhak
kik alimleri arasında önemli bir yere sa
hip bulunan ve kaleme aldığı beş ayrı ri
salede bu mezhebin tercih ve taklit edil
mesi gereğini savunan BabertT (Şerhu 
'A~fdeti Ehli 's-sünne ve'l-cema 'a, s . 17), 
aynı zamanda MatürTdT itikad ekolünün 
de güçlü muhakkik ve şarihlerinden bi
ridir. 

Kendisine defalarca yapılan kadılık tek
liflerini reddetmesine rağmen devlet yö
neticileriyle iyi ilişkiler kurmuş , Sultan 
Berkuk ve Emir Şeyhu'dan büyük saygı 
görmüştür. Nitekim Emir Şeyhu tarafın

dan, yaptı rdığı hankahın (Şeyhün iyye) me
şihatlığına getirilmiş ve ömrünün sonu
na kadar burada öğretim faaliyetleriyle 
meşgul olmuştur. 19 Ramazan 786' da 
(4 Kasım 1384) öldüğünde de bu hanka
ha defnedilmiştir. Bununla birlikte Bay
burt yöresi halkı kabrinin Aşağıkırzı (Bay
burt) köyünde olduğuna inanmaktadır. 

Eserleri. Baberti'nin kırkı aşkın eseri 
bulunmaktadır. Bunlardan yayımlanan

lar şunlardır: 1. el - 'indye. MergınanT'
nin meşhur eseri el-Hi ddye'nin önemli 
şerhlerinden biri olup başta Siğnakl'nin 
en-Nihdye'si olmak üzere çeşitli el-Hi
ddye şerhlerinden faydalanılarak hazır

lanmıştır. Dil, gramer ve fı kıh usulü yö
nünden tahlilierin yapıldığı , deliller in de
ğerlendirildiği eserde yer yer diğer şa 

rihler tenkit edilmiştir. Şerhte zaman za
man diğer mezhepterin görüşlerine te
mas edildiği gibi Ebu Hanife ve talebe
lerinin ictihad ve delilleri değerlendiri
lİrken sonraki Hanefi alimierin tercihle
rine de yer ver ilmektedir. Sad! Çelebi ve 
Muhammed b. İbrahim ed-DürurT'ye ait 
iki haşiyesi bulunan eserin çeşitli baskı
larıyapılmıştır (Kalküta 1831,1837, 1840; 
Bulak 1315-1318; Kahire 1356 [İbnü'l - Hü
mam ' ın Fetf_ı.u 'l-~adfr'i, Kurtani'nin el-Ki-
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faye'si , Sadi Çelebi'nin haşiyesi ve Ahmed 
Şemseddin Kadızade'nin Fethu'l-kadfr tek
milesi f'leta' icü'l-efkar ile birlikte sekiz ci lt 
halinde[; Kahire 13 ı 9 [aynı eserleri e bir
likte dokuz cilt halindel; Kahire ı 970 [Fet
f_ı.u'l-~adfr, Sad! Çelebi haşiyesi ve Kadı
zade tekmilesi ile birlikte on cilt halinde[). 
2. Şerl).u 'Akideti Ehli's-sünne ve'l-ce
md 'a. Tahavi'nin el- 'AkJdetü't- Tahd
viyye diye de meşhur olan 'A~üİ.etü Eh
li's-sünne ve'l-cemd 'a adlı eserinin şer
hi olup ketarn ve akaidle ilgili dokuz te
lifinden en önemlisidir. Eser Arif Aytekin 
tarafından neşredilmiştir (Küveyt ı 409 / 
1989) 3. Şerl).u't-Tell]iş. Ebu Ya'kub es
SekkakT'nin belagatla ilgili meşhur eseri 
Miftdl).u'l- 'ulum'a Hatib el -KazvfnT'nin 
yaptığı Tell]işü'l-Miftdl). adlı hulasa ve 
şerhin şerhidir (nşr. M. Mustafa Ramazan, 
Trablus 1983). 4. Şerhu Vaşıyyeti'l - İmd
mi'l-A'~am. Ebu Hanife'ye ait el -Vasıy
ye adlı risalenin şerh i dir (İstanbul ı 289). 

Bunlardan başka fıkıh , usül- i fıkıh, ha
dis, tefsir ve kelamla ilgili önemli bazı 
eserleri de şunlardır : Şerl).u Tell]isi'l-Cd
mi ' i'l -kebir; Tell]fşü't-Tell]iş; Şerhu's
Sirdciyye; et- Ta~ir 'ald Usuli'l-Pezde
vi; en -N~ud ve'r-rüdud ii şerhi Mün-· 
tehe's-sı11 ve'l-emel fi 'ilmeyi'l-usı11 
ve'l-cedel; Şerl).u Mendri'l-envdr; Tul).
fetü'l-ebrdr ii şerl).i Meşdriki'l-envdr 
fi'l-cem' beyne's-Sal).ihayn; Ij.dşiye
tü'l-Keşşdf; el-İrşdd fi şerhi'l-Fıkhi'l 
ekber; Şerhu 'Umdeti'l- 'a~cı'id li'n 
Nesefi; el-Ma~şad fi'l-keldm (bu eser
lerin yazmaları için bk. Brockelmann, GAL, 
1, 443, 460, 466-467; ll , 97, 250; Suppl., 1, 
285 , 287, 508, 538, 637 ; ll, 89-90; Sezgin, 
l,'l38, 41 ı ; 4ı2 . 4ı7 , 427, 442; BabertT, Şer
f_ı.u 'Akfdeti Ehli 's-sünne ~e 'l-cema 'a, s . 
ı 5-ı 7) . 
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B ABIALi 
( Ji>:.y~) 

XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren 
Paşa Kapısı ve Sadaret Dairesi, 

nezaretlerin kurulmasından sonra da 
Osmanlı hükümeti manasında 

kullanılan bir tabir. 
_j 

D TARİH. "Yüce kapı" anlamında bir 
tamlama olan Bab-ı Ali, yaygınlığı sebe
biyle çok defa tek kelime halinde kulla
nılmıştır. Osmanlılar'da ve genel olarak 
Türkler'de üç dilde kapı , bab ve der ke
limeleri "padişah ve sadrazam sarayı, 

devlet ve hükümet dairesi" manasında 
kullanılmıştır. Bu anlamlarıyla Osmanlı 
öncesi Türk ve İslam devletlerinde de 
kullanıldığ ı görülmektedir. Osmanlılar'da 
Bab-ı Hümayun padişah kapısı ve sara
yı, Bab-ı Asan sadrazam kapısı ve sa
rayı , Bab - ı Meşihat şeyhOlislam daire
si, Bab-ı Seraskeri seraskerlik dairesi, 
Bab - ı Defteri defterdarlık dairesi anla
mında yaygın olarak kullanılmıştır. 

Babıali tabiri XVI ve xvıı. yüzyıl kay
naklarında nadiren Bab-ı Hümayun, DT
van-ı Hümayun manasında geçmekte 
olup o dönemde sadrazam dairesi anla
mında kullanılmamıştir. XVIII. yüzyılın 

özellikle ikinci yarısına ait kaynaklardan 
Subhl Mehmed, İzzi Süleyman Efendi ve 
Çeşmfzade Mustafa Reşld (o ı 770) tarih
lerinde Bab-ı Asafi tabirine rastlanmak
ta ise de Babıali ifadesi geçmemektedir. 

. Ancak yüzyılın sonlarına doğru "sadra
zam dairesi" ve " paşa kapısı " anlamında 

Babıali kullanılmaya başlanmıştır. Me
sela Halil Nuri (ö 1798) Fransız elçisinin 
kabulü münasebetiyle, Edib Mehmed 
Emin Efendi (ö. ı80l) lll. Selim'in cülüsu
nu anlatırken vekayi'namelerinde Babıa 

li tabirini zikretmişlerdir. Ahmed Vasıf 

Efendi ise (ö. ı806) Mehdsinü'l-dsdr'da 
paşa kapısı anlamında Babıali ' yi sıkça 

kullanmıştır. Aynı şekilde Şanizade Meh
med Ataullah (ö ı826) ve CabT tarihle
rinde de çeşitli vesilelerle Babıali'den 

bahsedilmektedir. Giderek Batı'daki ma
nasıyla Osmanlı hükümeti için kullanı

lan kelime, Avrupalı tarihçi ve seyyahla
rın eserlerinde de "yüce kapı" manasma 
Sublime Porte, Hohe Pforte şeklinde kul
lanılarak tanınmış bir isim haline gelmiş
tir. XIX. yüzyılda özellikle Abdülmecid 
ve Abdülaziz'in saltanatlarında ise tek 
başına Osmanlı hükümetini ifade eden 
bir tabtr olmuştur. 

Babıali'yi müştemilatı, çalışma düzeni 
ve devlet teşkilatındaki yeri bakımın-


