
miş taşlardan olan bu kuleler beş köşe
li olarak dışarıya taşmaktadır. Esas gi
riş ile daha ileride olan kuleler arasın
da, dışarıya yüksek bir kemerle açılan 
beşik tonozlu bir eyvan yapılarak bu ka
pının estetik bütünlüğü sağlanmıştır. 

Eyvanın iki yan duvarında karşılıklı ola
rak sivri kemerli birer nöbetçi hücresi 
görülür. Kulelerin gövdelerinde sadece 
dar mazgallar açılmıştır. Tepelerinde bir
birlerine yarım yuvarlak kemerlerle bağ
lanmış konsollar ile hafifçe dışarı taşan 
pencereli birer üst oda vardır. Kulelerin 
üstlerinde Kanünf devrinden beri kur
şun kaplanmış sivri külahlar bulunmak
tadır . Giriş eyvanının üstündeki duvar
da da yine konsollar yardımıyla dışarı 

taşan dendanlı bir korkuluk vardır. 

Giriş dehlizinin yanındaki ocaklı oda
lar kagir tonozlarla örtülüdür. Sonraları 
bunlara ahşap tavanlar yapılm ış, ayrıca 

içlerine asma katlar ilave edilmiştir. Deh
lizin işlemeli ahşap tavanı ise XIX. yüzyıl 
işidir. Kapının ikinci avluya açılan cep
hesinde methalin üstünde, "İ şte Adn 
cennetleri, oraya girecekler için bütün 
kapılar açılmıştır" mealindeki Sad süre
sinin SO. ayeti yazılmıştır. Burada ayrı
ca cephenin iki yanında ikişer metre ça
pındaki madalyanlar içinde dörtlü ola
rak istiflenmiş "Allahu rabbi" ve "Mu
hammed nebf" yazıları görülür. Son ta
mirlerde sıva altında bulunan bu yazıla
rın birer parçaları Sultan lll. Mustafa'nın 
kitabeleri yerleştirilirken tahribe uğra
dıklarına göre 1172 yılı tamirlerinden da
ha önce yazılmış olmalıdırlar; bunların 
XVII. yüzyıla ait oldukları tahmin edilir. 

Babüsselam'ın ikinci avluya açılan cep
hesine, herhalde lll. Mustafa devrinde 
sütunlara dayanan geniş bir sundurma 
eklenmişti r. Stalaktitli başlıklı on sütu
na oturan bu sundurmanın orta bölümü 
çatı içinde gizli ahşap kubbelidir. Bu kub
benin çok itinalı bir işçilikle yapılmış olan 
kabartma çiçekli göbeği bilhassa dikka
ti çekmektedir. Demir gergi kirişleriyle 
birbirlerine ve ana duvara bağlanmış 
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olan bu sütunlar ve başlıklarının daha 
eski bir Türk yapısından alınarak devşir
me malzeme olarak kullanıldıkları tah
min edilmektedir. Sivri kemerli olan sun
cturma XIX. yüzyıl başlarında (ll Mahmud 
devri l?ll geniş bir saçakla uzatılmış, ke
merlerin biçimleri değiştirilmiştir. Sun
cturmanın kubbeli orta tavanı, diğer böl
meleri ve saçağın tavanları XIX. yüzyılın 
zengin süslemesiyle kaplanmıştır. 
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wııil SEMAVİ EYİCE 

L 

Genel olarak vergi, 
özellikle pazar vergisi anlamında 

kullanılan bir terim. 
_j 

Kelimenin aslı Farsça olup "hisse, pay" 
anlamına gelmekte ve ilk defa eski Fars 
yazıtlarında biki şeklinde geçmektedir. 
Bu vergiyi toplayana da o dönemde ba
cikare denilmiştir. İran tarihinin orta dö
nemlerinde ı. Şapür yazıtlarında halkın 

hükümdarlarına ödedikleri vergi ve ha
raç anlamında baj terimi kullanılmış

tır. Daha sonra kelime aynı anlamda baj, 
baz, bac ve daha ziyade haraç veya sav 
kelimeleriyle birlikte ve onların eş an
lamlısı olarak bac u harac. bac u sav 
şeklinde kullanılagelmiştir. Bu vergiyi 
tahsil etmekle görevli memurlara da 
bajban, bajhah, bajdar veya bacdar ad
ları verilmiştir. 

Bac malf bir terim olarak hemen her 
çeşit vergi ve resim için kullanılmıştır: 

bunlar arasında uşür, haraç ve gümrük 
vergileri de vardır. Lugatndme'de bacın 
cizye ve meks anlamında da kullanıldı

ğı görülmektedir ki buradaki meks da
ha sonra belirtileceği gibi pazar vergisi
ne Cahiliye Arapları'nın verdiği isimdir. 

BAC 

Hükümdarların kendilerine tabi kıldık

ları veya mağlüp ettikleri diğer hüküm
darlardan aldıkları vergi için de bu terim 
kullanılmıştır. Fars kaynaklarında bacın 
bu anlamda kullanılışı oldukça yaygın
dır. Nitekim Bizans mağlübiyet dönem
lerinde İran'a bu adla (bac-1 Rum) bir ver
gi ve tazminat ödemiştir. Firdevsf de ke
limeyi bu anlamda ya tek başına veya 
baj u sav şeklinde kullanmakta, XVI. yüz
yıl İran tarihlerinden cAlem, drd - yı Şa
fevi'de de kelime bu anlamda geçmek
tedir (mesela bk. s. 137, 309, 343, 473 , 

487). Anadolu Selçuklu Hükümdan Sul
tan Mesud'un. bağlılığının bir ifadesi ola
rak Sultan Sencer'e bac adıyla bir vergi 
ödediği de bilinmektedir. 

Samanfler'den itibaren yolların mu
hafazasına harcanmak üzere bu adla bir 
vergi alındığı, aynı verginin (bac-ı mesa
lik) Selçuklular döneminde de tahsil edil
diği bilinmektedir. İlhanlılar zamanında 
yolların asayişini temin için yine bu isim
de bir vergi alınmıştır. Moğollar'da da 
sınır kapılarında insan ve hayvan başına 
miktarı belli bir "selamet akçesi" (bac
rahdarf) alınmakta ve bu vergiyi alan gö
revliye de bacdar adı verilmekteydi. Muh
temelen bunun için bazı kaynaklarda bac 
toprak bastı parası veya geçit resmi ola
rak gösterilmektedir. 

Osmanlılar'da bacın genel olarak ver
gi anlamında kullanıldığı görülmektedir. 
Şehirlerde alınıp satılan her çeşit mal
dan, dokunan kumaşlardan ve kesilen 
hayvanlardan alınan damga vergisine 
bac - ı tamga denmektedir. Gümrük res
minin adı ise bac-ı büzürgdür (büyük bac). 
Bu vergiye tabi mallar pazarda satılır

ken ayrıca damga (bac) vergisine tabi 
tutulmuşlardır. 

Pazar vergisi olarak bacın ilk defa ne 
zaman ve nerede ortaya çıktığı bilinme
mektedir. Bu terimin Fars menşeli olma
sı, bunun Sasanfler devrinden kalma bir 
uygulama olabileceğini akla getirmekte 
ise de Cahiliye döneminde Arap yarıma
dasında uşür ve meks kelimelerinin kıs
men de olsa bac yerine kullanılmış ol
maları bu ihtimali zayıf!atmaktadır. İsla
miyet'ten önce gerek Arap gerekse Arap 
olmayan hükümdarlar ticaret malların
dan uşür adı altında onda bir nisbetin
de bir vergi almaktaydılar. Mekke yöne
timini elinde tutan Kusayy'in Mekkeli ol
mayanların mallarından böyle bir vergi 
aldığı bilinmektedir libn Sa'd, ı . 70) 

Medine'ye hicret ettiğinde Hz. Pey
gamber'in yaptığı ilk işlerden biri çar
şı ve pazar faaliyetlerini düzenlemek ol-



BAC 

muştur. Bunu yaparken de buralarda uy
gulanmakta olan pazar vergisini kaldır
makla işe başlamıştır. İbn Mace ve Be
Iazürf'de geçen bir hadis bunu doğru
lamaktadır. İbn Mace'nin daha ayrıntı
lı olarak verdiği bilgiye göre ResOluilah 
Medine'de mevcut Neblt ve diğer bütün 
pazar yerlerini dolaşarak gayri müslim
lerin hakimiyetinde olmalarından dolayı 
buraların müslümanlar için pazar olama
yacağını görmüş ve tamamen ayrı bir 
pazar yeri kurdurarak şöyle demiştir : 

"Burası sizin pazarınızdır : burada eksilt
me yapılamaz ve haraç konulamaz" (ibn 
Mace, "Ticarat", 40) Belazürl ise. "Orada 
size hiçbir haraç yoktur" ifadesine yer 
vermiştir (Fütah, s. 28). Hz. Peygamber 
burada haraç tabiriyle eski bir uygula
ma olarak alınan pazar vergisini yani ba
cı kastetmiştir. Celaleddin es-Süyütl de 
bu hadisi şerhederken, "eksiltme yapı
lamaz" sözleriyle Resülullah'ın bu pazar
da ölçü ve tartıda hileye yer olamayaca
ğını belirttiğini söyler ve adı geçen haraç 
hakkında da şu açıklamayı yapar: Çarşı 
pazarlarda bütün halkın hakkı vardır. 
Devlet başkanının bu yerlerdeki alım sa
tımlar dolayısıyla zalim idarecilerin yap
tığı gibi haraç koymaya hakkı yoktur" 
(Mişba.hu 'z·zücace, s. 162). Burada haraç 
teriminin yukarıda sözü edilen yasaklan
mış vergiler ve bac anlamında kullanıl
dığı açıktır. Nitekim baca haraç denildi
ği de olmuştur {iA, ll, 187) 

Müslümanların Fars kültürüyle tema
sa geçmesinden sonra bac teriminin ya
vaş yavaş meks ve uşür terimlerinin ye
rini aldığı görülmektedir. Burada pazar 
yeri vergisi veya kirası ile bacı birbirine 
karıştırmamak gerekir. Devlete ait yer
Ierde kurulan pazarlardan. dükkaniar
dan ve diğer gayri menkullerden Erne
viler zamanından başlamak üzere bir 
nevi kira mahiyetinde bir vergi alınıyor
du ve bu gelirler ilk defa Velid b. Abdül
melik zamanında (705-7 ı 5) kurulan ve 
"müstegallat divanı" denilen beytülma
Ie bağlı bir daire tarafından tahsil edi
liyordu. 

Türk dünyasına gelince, Gazneliler ve 
Selçuklular'dan başlayarak birçok Türk 
devletinin İran sahasında kurulması ve 
Selçuklu idare teşkilatının Samanı-Gaz
nevi geleneğine dayanması, Türkler ara
sında bac kelimesinin mali bir terim ola
rak eskiden beri kullanılmasına sebep 
olmuştur. Aşıkpaşazade bu verginin Os
manlılar'ın ilk yıllarından itibaren alın-
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maya başlandığını kaydeder. Germiyan'
dan (Kütahya) gelen birinin Osman Ga
zi'ye, eskiden beri pazara getirilen mal
Iardan bac alınmasının adet olduğunu 
söylemesi ve kendisininin de böyle yap
masını ısrarla istemesi üzerine Osman 
Gazi. "Her kişi ki pazara bir yük getire 
sata, iki akçe versin ve satmasa hiç nes
ne vermesin" diyerek ilk pazar vergisini 
koymuştur (Aşıkpaşazade. s. ı 9-20). Baş

langıçta bilcın konulmasını tereddütle 
karşılayan Osman Gazi pazarı koruyan
ların emeklerini karşılamak için bac ko
nulmasının uygun olacağının söylenme
si üzerine buna razı olmuştur. Osmanlı
lar Uzun Hasan'ın idaresindeki yerlere 
hakim olunca buraların bileını bir süre 
Uzun Hasan kanununa göre almışlardır. 
Bu bilgiler adı geçen verginin Selçuklu
lar'dan sonra Beylikler döneminde de 
alınmaya devam ettiğini göstermekte
dir. Bac Fatih ve Kanünf kanunnamele
rinde de yer almıştır. 

Muhtelif kanunname metinlerinden ve 
diğer tarihi kaynakların ifadelerinden 
bac teriminin Osmanlılar döneminde özel
likle şehir pazarlarında tahsil edilen re
simler için kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu kanunnamelerde geçen, "Pazar olma
yan köylerde her ne satılsa bac yoktur": 
"Me'kOiat cinsi pazara getirilmeyip köy
lerde ve satanların evlerinde satılsa bac 
alınmaz" (Barkan, s. 48, md. 3) şeklinde
ki hükümlerden bilcın pazar vergisi an
lamında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu 
anlamda bazan tek başına, bazan da 
bac-ı bazar şeklinde geçmektedir. Paza
ra getirilip satılan bir iki istisnasıyla he
men her çeşit maldan alınan bu vergi
nin miktarı da satılan mala, miktarına 
ve bazı durumlarda satan kimsenin yer
li veya taşralı olmasına göre değişmek
tedir. Karaman vilayeti kanunnamesin
de taşradan koyun getirenden iki koyu
na 1 akçe, yerli kasaplardan dört koyu
na 1 akçe bac alınması gerektiği belir
tilmektedir (Barkan, s. 45-46, md. ı). Sa
cı genel olarak satıcı vermekle birlikte 
hayvan satışlarında her iki taraftan da 
alındığı görülmektedir. Bu arada mese
la 991 (1583) tarihli Sivas Iivası kanu
nunda görüldüğü gibi fülfül, karanfil, çi
vit, nışadır, çelik ve kalay gibi bazı mal
Iarda aynı şekilde her iki taraftan vergi 
alındığı da olurdu (Barkan, s. 46, 85, md. 
ı . 27). Hayvanlardan alınan bac miktar
Iarı ise her yerin örf ve tarifesine göre 
değişik olmuştur. Şu kadar var ki her 

çeşit mal için yük başına veya hayvan 
başına 2 akçe alınması genel bir uygu
lama gibi görünüyor. Osmanlılar köyler
de alınıp satılan mallardan bac almadık
Iarı gibi şehirlerdeki gayri menkul mal
ların alınıp satılmasından da böyle bir 
vergi almamışlardır. 

Bu özel anlamın·ın yanı sıra bilcın ge
nel olarak vergi anlamında kullanıldığı 

na da rastlanmaktadır. Sirem livası ka
nununda kişilerin içmek için kendi bağ
larından yaptıkları şıradan resm-i fıçı 

alınmayacağı, fazlasını satariarsa fıçı ba
şına 8 akçe, pazarda satariarsa 1 S ak
çe, şehirden taşraya giderse 4 akçe bac 
alınacağı belirtilmektedir (Barkan. s. 3 ı 2, 
md. 28). Burada 1 S akçelik bacın pazar 
vergisi olduğu açıksa da 8 ve 4 akçe ola
rak alınan bacın pazar vergisiyle bir ilgi
si yoktur ; kelime genel olarak vergi an
lamında kullanılmıştır. Aynı şekilde Os
manlı topraklarından geçip başka bir ye
re giden mallardan alınan transit resmi
ne bac-ı ubür denmektedir ki burada 
da bile genel olarak vergi anlamındadır 
(Barkan, s. 137, md. 31) Selçuklular ve 
Moğollar'daki uygulamaya benzer ola
rak bazı geçit yerlerinden geçen mallar
dan da bac ismiyle bir vergi alındığı gö
rülmektedir. 1 S 16 tarihli Erzincan ka
nununda bakır yükünden alınan Vartık 
Kalesi'nin bacından. 1 s 19 tarihli Sis Iiva
sı kanununda da kaldırılan bir kısım yol 
bilelarının yanı sıra yürürlükte bırakılan 
Gövülek yolunun bilcından bahsedilmek
tedir (Barkan, s. 183, 201). 

Gümrük vergisine Osmanlılar'da güm
rük dendiği gibi b~c-ı büzürg de denil
miştir. Nitekim 93S ( 1528) tarihli Aydın 
livası kanununda gümrük (Barkan, s. 16, 

md. 60), 1S18 tarihli Diyarbekir livası ka
nununda bac-ı büzürg (Barkan, s. 146, 

md. 12; keza bk. s. 183, md. 213). 1S48 
tarihli Şam vilayeti kanunnamesinde de 
gümrük bacından bahsedilmektedir (Bar
kan. s. 221, md . 10). 

Pazar vergilerinin belirli hizmetler veya 
belli bir akçe karşılığında iltizam* usulüy
le satıldığı anlaşılmaktadır. 1242 ( 1827) 
yılında yapılan bir düzenleme ile bile ge
lirleri Asakir-i Mansüre-i Muhammediy
ye masrafiarına karşılık olarak alınma
ya başlanmıştır (bk. MANSÜRE HAZİNESİ). 

Yürürlükten kalkış tarihi tesbit edile
meyen bac, tarihin çok eski devirlerinde 
ortaya çıkıp uzun asırlar uygulamada 
kalan en eski vergi çeşitlerinden biri ol
muştur. 
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Iii CELAL YENİÇERi 

BACE 
(~\;) 

Portekiz' de 
eski bir İslam şehri. 

Bugün Beja adını taşıyan ve Portekiz'in 
aşağı Alentejo bölgesinde, Lizbon'un gü
neydoğusunda bulunan Bace şehrinin 

tarihi çok eskilere gitmektedir. Romalı
lar devrindeki adı Pax Julia olup İslam 

Bace 

:0 

"' :0 

2; 

"" >o 

~ 

o 

"" ..ı 

... 
< 

fethinden sonra bu isim müslümanlar 
tarafından Bace şekline çevrilmişti r. 

Bace fethedildikten sonra Endülüs'ün 
askeri merkezlerinden biri haline ge
tirildi ve Tarık b. Ziyad buraya Mısır

lı askerleri yerleştirdi. Endülüs Emevi 
Hükümdan 1. Abdurrahman zamanında 
Ala b. Mugıs. Abbası Halifesi Mansür'la 
iş birliği yaparak Bace'de bir ayaklan
ma başlattıysa da Karmüne'de (Carmo
na) Abdurrahman'a yeniterek öldürüldü 
(146 / 763) ve Bace'ye de Filistinli asker
ler yerleştirildi. Tarihi boyunca birçok 
karışıklığa sahne olan Bace 844'te de
nizden gelen Vikingler'in hücumuna uğ 

radı. Daha sonra mahallf liderler mer
kezi yönetime karşı koymaya başladılar 
ve bölgenin önemli ailelerinden Tayfü
rfler bir süre burada hükümran oldular. 
Şehir 1 040'ta İşbfliye ' de (Sevi lla) hüküm 
süren Abbadfler'in eline geçti. 1161 ·de 
Portekizli ler tarafından zaptedilen Ba
ce'ye ardından Muvahhidler hakim ol
duysa da (ı 172) kısa bir süre sonra şe
hir tekrar ve son defa Portekizliler'in 
eline geçti. 

Bace bugün Portekiz'in en geniş idari 
biriminin merkezi olup nüfusu 19.643'
tür (1981) Bace'deki tarihi yapı lar ara
sında yer alan kalenin sağ tarafı ile ku
zeydeki Porta Maura kapısının ve buna 
bitişik surların Endülüs döneminden kal
dığı sanılmaktadır. Şehir müzesinde de 
İslami döneme ait bazı eserler bulun
maktadır. Abbadfler ' in son hükümdan 
Mu'temid b. Abbad burada doğmuş olup 
Endülüslü meşhur tarihçi İbn Sahibüssa
lat (Vl / XII yüzyıl) ile büyük hadis ve fıkıh 
alimi Ebü'I -Velid el-Bad (ö 474 / 1081) 
Bace asıll ıdırl ar. 
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Tunus'ta bir şehir. 

_j 

Tunus şehrinin 1 00 km. kadar batısın 

da ve burayı Cezayir'e bağlayan yol üze
rinde bulunmaktadır. Geniş ve verimli 
bir araziye sahip olan çevresinde fazla 
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buğday yetiştiğinden Bacelkamh adıyla 
tanınmış ve Endülüs 'teki Bace (bugün 
Beja). Mısır'daki Bacelfeyyüm ve yine Tu
nus'taki Bacezzeyt ile Bacelkadime'den 
ayrılmıştır. Zirai önemi dolayısıyla ta
rih boyunca daima dikkati çeken bir yer 
olmuştur. Kartaca şehri Vaga'nın bu
lunduğu yerde kurulan Bace, VI. yüzyı l 

da Bizans imparatoru Justinianos ta
rafından yeniden imar edildi. VII. yüz
yılda önce Emevfler'in İfrikıyye valisi 
Züheyr b. Kays ei-Belevi ve sonra Has
san b. Nu'man tarafından fethedildi ve 
Emevi ordusu için önemli stratejik bir 
merkez oldu. Bace ·nin eski surlarına 

dikkat çeken Ya'kubi, Abbasi ordusun
dan burada kal anların ve Arap olmayan 
diğer milletlerden bazı grupların bölge
de yerleştiklerini belirterek kendi dev
rinde Bace'nin büyük bir şehir o lduğu

nu anlatır. 

Ağiebiier zamanında (800-909) şehir 

Tunus'un kuzeybatısında önemli bir mer
kez haline geldi. Daha sonra Fatımfler' in 

idaresi altına girdi ve 946'da Ebü Yezid 
Mahled b. Keydad en -Nükkeri kuman
dasındaki Serberi ordularının hücumu
na uğrayarak yağmalandı: ancak zirai 
üretimi sayesinde kısa zamanda geliş

mesini tamamladı. Xl. yüzyılda coğrafya
cı Bekri, Bace'nin ziraata uygun verimli 
bir araziye sahip olduğunu. iktisadi ha
reketliliğini, hanlarının çokluğunu anlat
maktadır. O dönemde buradan Afrika'
nın diğer taraflarına çok miktarda zirai 
mahsül ihraç edilirdi. Xl. yüzyılda Hila
liler'den bir grubun idaresine giren Sa
ce. daha sonra sırasıyla Hammadfler ve 
Hafsfler tarafından ele geçirildi. Afrika
lı Leon (Hasan ei-Vezzan). XVI. yüzyılın 

başlarında Bace halkının sade bir hayat 

Bace 
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