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Iii CELAL YENİÇERi 

BACE 
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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 
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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Ya'klibi. Kitabü'/-Büldan, s. 106; İbn izari. el

Beyanü'l-mugrib, II, ı 4-15 , 15ı-ı52; III, 193; 
Himyeri. er-Raviü'l-mi'tar, s. 75; İbn Ebü Di
nar. el·Münis {f al)bari İ{rfkıyye ve Tanis (nşr. 
Muhammed Şemmam). Tunus ı387 1 1967, s. 
36 -42; el-Hulelü 's -sündüsiyye, I, 503, 505; M. 
Abdullah inan. el-Aşarü 'l-Endelüsiyyetü 'l-bakz. 
ye, Kah i re 1381 / 1961, s. 406-4 ı O; Al)bar M ec
ma 'a, s. 25·26, 93 ·94; Mu. M, (Mü lhak). II, 80 ; D. 
M. Dunlop. "BiiQ.ia", E/2 (Fr.l. I, 886; a.mlf .. "Bil

ce", UDMİ, III , 859-860. li] İBRAHiM HAREKAT 

BACE ı 

(~\;) 

L 
Tunus'ta bir şehir. 
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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 
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sürdüğünü ve ziraattan kalan vakitle
rinde dokumacılıkla uğraştığını kaydet
mektedir. 

Bölgenin Osmanlılar tarafından alın

masıyla (1534) Bace de Tunus Beyler
beyiliği'nin idaresine girmiş oldu. XVII. 
yüzyılda Tunus Beylerbeyi Murad Pa
şa Bace'de bir cami yaptırd ı ve kurdu
ğu bir vakıfla bu esere gelir tahsis et
ti. Hüseyniler devrinde Bace'de Bardu 
adıyla bilinen bir kale inşa edildi ve da
ha sonra burası Kasrü'l-ma' rQf olarak 
anıldı. 

1831'de Fransa'nın Tunus'u işgal et
mesi üzerine şehir Fransız yönetimine 
geçti. Bu dönemde teknolojik imkanlar 
sayesinde tarım alanında, hayvancılıkta 
ve madencilikte gelişmeler oldu. 

Tarih boyunca Bace'de pek çok alim 
ve edip yetişmiş olup en tanınmışları 

Ebu Hafs Ömer b. Mahmud ei-Makkarf 
ei-Bacf (ö 520 / ı ı26) Ebu Hafs ömer b. 
Muhammed ei-Baci (ö . 848/ ı444) ve 
Ebu Abdullah Muhammed b. Muham
med ei -Bacf'dir (ö . ı297 1 ı880) 
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BACI 
( ...r.- l:JI ) 

Ebü'I-Vel!d Süleyman b. Halef 
b. Sa'd et -Tücibl el -Bad 

(ö. 474 / 1081) 

Endülüs Maliki 
fakihlerinin önde gelenlerinden, 

muhaddis ve edip. 
_j 

Aslen Batalyevsli (Badajoz) olup Zilka
de 403'te (Mayıs 1 013) doğdu. Ailesi. İşbf
liye (Sevilla) yakınlarındaki Bace'ye (Po r

tekiz' in güneyinde bugünkü Beja) göçtü, 
sonra da Kurtuba'ya yerleşti. Doğum yeri 
ile ilgili farklı rivayetler nakledilen Bacf 
Kurtuba'da tahsil gördü; Mekkf b. Ebu 
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Talib, Yunus b. Muğis. İbn Ebü Dirhem 
ve daha birçok hocadan ders aldı . özel
likle edebiyatta meşhur oldu. 

1 03S'te Doğu İslam ülkelerine seyaha
te çıktı. bu arada hac farfzasını yerine 
getirdi. Üç yıl süre ile kaldığı Hicaz 'da 
Hafız Ebü Zer ei-Herevf'den hadis ve fı
kıh okudu. Daha sonra Bağdat ' a gide
rek üç yıl da orada kaldı. Geçimini sağ
lamak için gece bekçiliği yaptığı nakle
dilir. Ebü't-Tayyib et-Ta beri. E bO Abdul
lah Hüseyin es-Saymerf. Ebu İshak eş
Şfrazf, Ebu Abdullah Muhammed ed-Da
meganf gibi meşhur Şafii ve Hanefi alim
lerinden fıkıh. hafız Ebu Abdullah es-SO
rf ve başkalarından da hadis okudu. Ha
tfb ei-Bağdadf ile birbirlerinden hadis 
dinlediler. Musul'a giderek bir yıl kadar 
Ebu Ca'fer es-Simnanf'den kelam ve ak
If ilimler okudu. Dımaşk, Halep ve Mısır'a 
da giden Bacf. on iki yıl kaldığı Doğu'da 

hadis, fıkıh , kelam. cedel. usul ve edebi
yarta derin bir malumata sahip olarak 
1 047'de Endülüs'e döndü. 

Bacf. Endülüs 'te geçimini sağlamak 
maksadıyla bir süre altın varak dövme 
işinde çalıştı. noterlik (akdü'l-vesaik) yap
tı. Mayurka adasına yerleşip orada ta
raflar edinen ve kimsenin kendisiyle mü
nazaraya yanaşamadığı İbn Hazm ile tar
tışmalarda bulunarak ona üstünlük sağ
ladı. Bunun üzerine halkın gözünden dü
şen İbn Hazm Mayurka'dan ayrılıp inzi
vaya çekilmek zorunda kaldı. Kısa za
manda yayılan şöhretiyle birlikte Bacf' 
nin maddi durumu da düzeldi. Endülüs 
hükümdarlarıyla (mü!Okü 't-tavaif) iyi mü
nasebetler kurdu; aralarındaki anlaşmaz
lıkları hallederek birleşmelerini sağla 

mak için gayret gösterdi ve bu maksat
la elçilikte bulundu. Bu arada bazı taşra 
şehirlerinde kadılık görevi de yapan Sa
ci, 19 Receb 474'te (23 Aralık 1081 ) Me
riyye'de (Aimeria) vefat etti. 

Endülüs 'te Maliki mezhebinin önemli 
simalarından biri olan Bacf. aralarında 

İbn Abdülber en-Nemerf. İbn Maküla, 
Ebu Abdullah Muhammed b. Fettah ei 
Humeydf. Ebu Ali es-Sadefi (ibn Sükkere). 
Ebu Ali ei-Gassanf ei-Ceyyanf. Ebu Be
kir et-Turtüşf (ibn EbO Rendeka) ve ken
di oğlu Ebü'I-Kasım Ahmed ei-Baci gibi 
ünlü alimierin de bulunduğu birçok tate
be yetiştirdi. Baci ŞaJ:ıih-i BulyJ.ri'yi ri
vayet edenler arasında yer aldığı gibi bu 
eserin Batı İslam dünyasındaki sahih 
nüshalarının çoğu Bacf'nin veya talebesi 
Ebü Ali es-Sadefi'nin Ebu Zer ei-Here
vf'den rivayetlerine dayanıyordu . Nite-

kim o, ŞaJ:ıih 'in hadis senedierindeki ra
vilerin cerh ve ta'dil* iyle ilgili bir eser 
de kaleme almıştır (aş bk ). 

Eserleri. 1. el-Münteka•. el-Muvatta' 
şerhidir. Baci en önemli eseri olan bu 
kitabını , daha önce kaleme aldığı el-İs
tffô., adlı şerhten. fıkhf meseleleri azalt
mak, muhaliflerin delillerine yer verme
mek ve el -Muvatta, daki senedlerle ye
tinmek suretiyle özetteyerek meydana 
getirmiştir. Hadisler ve onlardan çıkarı
lan fıkhf hükümterin açıklandığı eserde 
öncelikle imam Malik ve talebeleriyle 
diğer önde gelen Maliki alimierin görüş
lerine yer verilmişti r. Bu görüşleri açık

layan ve yer yer kendi tercihlerini belir
ten Bacf diğer mezhepterin görüşlerine 
de temas etmektedir. el-Münteka yedi 
cilt halinde Kahire'de basılmıştır (ı 33 ı -

1332) 2. İhkdmü'l-fuşul ii ahkdmi'l
usul. Fıkıh usulüne dair yazdığı en muh
tevalı eseridir. Daha çok cedel metodu
nun hakim olduğu eserde Maliki mez
hebinin görüşleri yanında Şafii ve Hane
fi mezheplerinin görüşleri de mukaye
seli olarak ele alınmıştır. Eser önce Ab
dülmecfd Türki (Beyrut ı 4071 ı 987), daha 
sonra da Abdullah Muhammed ei- Ceb
bQrf tarafından (Beyrut 14091 ı 989) neş
redilmiştir. 3. el-Minhdc ii tertibi'l-J:ıi
cô.c. Sık sık atıfta bulunduğu bir önceki 
eserin özeti mahiyetindedir. Önceki eser-

Baci'nin Tah/ci/w '1 -me?heb ad lı risalesinin ilk sayfa sı 

(Süleymaniye Kıp., Yazma Ba!)ışlar, nr. 1985/4 . vr. 105b) 


