BACE
sürdüğünü

ve ziraattan kalan vakitlerinde dokumacılıkla uğraştığını kaydetmektedir.
Bölgenin Osmanlılar tarafından alın
masıyla (1534) Bace de Tunus Beylerbeyiliği'nin idaresine girmiş oldu. XVII.
yüzyılda Tunus Beylerbeyi Murad Paşa Bace'de bir cami yaptırd ı ve kurduğu bir vakıfla bu esere gelir tahsis etti. Hüseyniler devrinde Bace'de Bardu
adıyla bilinen bir kale inşa edildi ve daha sonra burası Kasrü'l-ma' rQf olarak
anıldı.

1831'de Fransa'nın Tunus'u işgal etmesi 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. Muhammed ei - Bacf'dir (ö . ı297 1 ı8 80)
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103S'te Doğu İslam ülkelerine seyahate 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 giderek üç yıl da orada kaldı. Geçimini sağ
lamak için gece bekçiliği yaptığı nakledilir. Ebü't-Tayyib et-Ta beri. EbO Abdullah Hüseyin es-Saymerf. Ebu İshak eş
Şfrazf, Ebu Abdullah Muhammed ed-Dameganf gibi meşhur Şafii ve Hanefi alimlerinden fıkıh. hafız Ebu Abdullah es-SOrf ve başkalarından da hadis okudu. Hatfb ei-Bağdadf ile birbirlerinden hadis
dinlediler. Musul'a giderek bir yıl kadar
Ebu Ca'fer es-Simnanf'den kelam ve akIf ilimler okudu. Dımaşk , Halep ve Mısır'a
da giden Bacf. on iki yıl kaldığı Doğu'da
hadis, fıkıh , kelam. cedel. usul ve edebiyarta derin bir malumata sahip olarak
1047'de Endülüs'e döndü.

Eserleri. 1. el-Münteka•. el-Muvatta'
Baci en önemli eseri olan bu
kitabını , daha önce kaleme aldığı el-İs
tffô., adlı şerhten. fıkhf meseleleri azaltmak, muhaliflerin delillerine yer vermemek ve el -Muvatta, daki senedlerle yetinmek 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 gö r üşleri açık
layan ve yer yer kendi tercihlerini belirten 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'lusul. Fıkıh usulüne dair yazdığı en muhtevalı eseridir. Daha çok cedel metodunun hakim olduğu eserde Maliki mezhebinin görüşleri yanında Şafii ve Hanefi mezheplerinin görüşleri de mukayeseli olarak ele alınmıştır. Eser önce Abdülmecfd Türki (Beyrut ı 407 1 ı 987), daha
sonra da Abdullah Muhammed ei- CebbQrf 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-

Bacf. Endülüs 'te geçimini sağlamak
bir süre altın varak dövme
işinde çalıştı. noterlik (akdü'l-vesaik) yaptı. Mayurka adasına yerleşip orada taraflar edinen ve kimsenin kendisiyle münazaraya yanaşamadığı İbn Hazm ile tartışmalarda bulunarak ona üstünlük sağ
ladı. Bunun üzerine halkın gözünden düşen İbn Hazm Mayurka'dan ayrılıp inzivaya çekilmek zorunda kaldı. Kısa zamanda yayılan şöhretiyle birlikte Bacf' nin maddi durumu da düzeldi. Endülüs
hükümdarlarıyla (mü!Okü 't-tavaif) iyi münasebetler kurdu; aralarındaki anlaşmaz
lıkları hallederek birleşmelerini sağla 
mak için gayret gösterdi ve bu maksatla elçilikte bulundu. Bu arada bazı taşra
şehirlerinde kadılık görevi de yapan Saci, 19 Receb 474'te (23 Aralık 1081 ) Meriyye'de (Aimeri a) vefat etti.
Endülüs 'te Maliki mezhebinin önemli
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 Bekir et- Turtüşf (ibn EbO Rendeka) ve kendi oğlu Eb ü'I-Kasım Ahmed ei-Baci gibi
ünlü alimierin de bulunduğu birçok tatebe yetiştirdi. Baci ŞaJ:ıih-i BulyJ.ri'yi rivayet edenler arasında yer a ldığı gibi bu
eserin Batı İslam dünyasındaki sahih
nüshalarının çoğu Bacf'nin veya talebesi
Ebü Ali es-Sadefi'nin Ebu Zer ei-Herevf'den rivayetlerine dayanıyordu . Nitesimalarından

(ö. 474 / 1081)

Endülüs Maliki
fakihlerinin önde gelenlerinden,
muhaddis ve edip.
_j

Aslen Batalyevsli (Badajoz) olup Zilkade 403'te (Mayıs 1013) doğdu. Ailesi. İşbf
liye (Sevilla ) yakınlarındaki Bace'ye (Po rtekiz' in güneyind e 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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kim o, ŞaJ:ıih 'in hadis senedierindeki ravilerin cerh ve ta'dil* iyle ilgili bir eser
de kaleme almıştır (aş bk ).

maksadıyla

Ya'kübf, Kitabü 'l -Büldan, s. 101 , 106 ; Bekrf,
el·Mesa/ik, s. 56; el-istibsar fi <aca 'ibi'l-em·
şa r (nşr. Sa'd Zağıül Abd ülhamid ). Darülbeyza
1985, s. 160·161; Yaküt, Mu <cemü 'l·bü ldan,
1, 314·315; ibn İziirf, el·Beyanü 'l-mugrib (Ketta nll. s. 128·134, 249, 271; Himyerf. er-Raviü'l·mi'tar, s. 75 ; ibn Ebü Dfnar. el·MQnis tr
aL1Mri f{rfkıyye ve Tunis (nşr. Muhammed
Şemmam), Tun us 1387 j1967, s. 33, 58, 149,
235·236; el-Hulelü's·s ündüsiyye {i 'l·aJ:.ıbari 't
Tunisiyye, s. 518, 524; J . Despois, l'A{rique
du /'lord, Paris 1949, s. 277 , 324, 373, 434,
475; L. L'Africain, Description de l'Afriqu e, Pa·
ri s 1957, s. 37 4; Hasan Hüsni Abdülvehhab,
Varal<:a(ani '/-hadareti 't· TQnusiyye ( n şr. Muhammed ei-Arüsl), Tunu s 1972, s. 3, 428-430;
a.mlf.. "Baclja", E/ 2 (Fr. ). ı , 886-887.
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Talib, Yunus b. Muğis. İbn Ebü Dirhem
ve daha birçok hocadan ders aldı . özellikle edebiyatta meşhur oldu.

şerhidir.

Baci'nin Tah/ci/w '1 -me?heb

ad lı

risalesinin ilk

sayfa sı

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

BACiVAN -I RÜM
de asıl konu fıkıh usulü olduğu halde
bunda cedel konusu ön plana çıkarılmış
tır. Bu eser de Abdülmecid Türki tarafından neşredilmiştir (Paris 1978 ; Beyrut
14071 1987) 4. el-İşarat. Fıkıh usulüne
dair olan bu özlü eser. Cüveyni'nin elVara](at'ına Şeyh Hattab tarafından yapılan şerhe Şeyh Hidde es-SQsi'nin yazdığı haşiyenin kenarında basılmıştır (Tunus 1351, 3. baskı) 5. Ta}ıki](u'l-me?heb
ii enne 'n-nebiyye ](ad keteb. Hz. Peygamber'in ümmiliğiyle ilgili olup EbQ Abdurrahman b. AkTI ez -Zahiri tarafından
neşredilmiştir (Riyad 1403/ 1983) Baci
bu risalede Hz. Peygamber'in Hudeybiye
Antiaşması sı ra sında , karşı tarafın itirazı üzerine antlaşma metninden "resOIullah" (AIIah ' ın elçisi) ifadesini silip kendi adını bizzat yazdığını, bunun da nübüwetten sonra gerçekleşmesi bakımın
dan "daha önce" hiç yazı yazmamış olduğuna dair ayete (ei-Ankebüt 29/ 48) aykırı olmadığını ve bir mucize sayılacağı
nı söyler. Risalenin başına konuyla ilgili
uzun bir giriş yazan naşir, Baci'nin çağ
ctaşı bazı alimierin leh ve aleyhteki görüşlerini kapsayan bazı risaleleri de eserin sonuna eklemiştir. 6. Risaletü'r-rahib min İfrense ile'l-Muktedir-Billah
Şahibi Sara](usta ve cevabü Ebi'l- Velid el-Baci 'aleyha. Bir Fransız rahibin
Sarakusta Hükümdan Muktedir - Billah'ı
Hıristiyanlığa davet eden mektubu ve
Bacf'nin buna verdiği cevaptır. Bu mektupları ilk defa Dunlop İngilizce tercümeleriyle birlikte neşretmiştir ("A Chris tian Mission to Muslim Spain in 11 th
Century", al·Andalus, XVI!, Madrid 1952,
s. 259-310) Baci'nin büyük bir diyalektik
ustalık sergilediği bu risale daha sonra
Abdülmecid Türki (al·Andalus, XXXI. Madrid 1966, s. 73-153) ve M. Abdullah eş-Şer
kavi tarafından (Risaletü rahibi Fransa
ile 'l·müslimfn ue ceuabü'l-f\adf Ebi'l·Velfd
el·Bacf 'aleyha, Kahire 1406/ 1986) neş
redilmiştir. Abdülmecid Türki bu risale
ile ilgili olarak yapılan çalışmaları değer
lendirmiş ve Escurial Kütüphanesi'ndeki tek nüshası ile Dunlop'un neşrini karşılaştırarak eseri yeniden yayımiarnıştır
(f!aiaya şekafiyye, s. 11-60; risale ile ilgili olarak ayrıca bk. a.mlf., Theologiens et
juristes de l'Espagne musulmane, s. 233243) 7. Risale fi'l-}ıudud. Fıkıh usulü kitaplarında geçen terimiere dair olup önce Cevdet Abdurrahman Hilal tarafından
(Reuista del lnstituto Egipcio de Estudois
lslamicos en Madrid: Mecel/etü'l·Ma 'he·
di'l·Mlşrf li'd·dirasati 'l·islamiyye, ll . Mad-

rid 1954. s. 1-37). daha sonra da Nezih
Hamade tarafından Kitabü '1 - Usw ti'lhudud (Beyrut 1392/ 1973) adıyla yayım
lanmıştır. B. el- Vaşıyye li-veledeyh. İki
çocuğuna yaptığı bu vasiyeti de Cevdet
Abdurrahman Hilal yayımiarnıştır (Reuis·
ta del lnstituto ... , lll , Madrid 1374/ 1955,
s. 17-46) 9. Füsulü'l-a}ık6m ve beyanü ma meda 'aleyhi'l- 'amel 'inde'lfukaha' ve'l-hükkam (nşr M. Ebü'I-Ecfan. Tunus 1985) 10. et-Ta'dil ve't-tecri}ı li- men l]arrece 1eh ü '1- B ul]ari fi'lCami 'i's-sa}ıih (nşr EbO Lübabe Hüseyin. 1-111. Riyad 1406 / 1986 ; bk. ei-CAMiU'sSAHIH)
Bacf'nin yazma

nüshaları

bulunan Sü1, 534). Şer}ıu's-Se
vadi'l-a'zam (GAL, 1. 183) ve Mul]tasaru Müşkili'l-aşar adlı eserleri de vardır.
Sonuncu kitap Ebü'I-Mehasin Yusuf b.
Musaei -Hanefi (ö 803/1400) tarafından
el-Mu 'taşar mine'l-Mul]tasar (Haydar§ bad 131 7 -ı 318) adıyla ihtisar edilmiş
tir (bk Brockelmann. GAL Suppl., I, 293;
SerkTs. 1, 344)
nenü'ş-sali}ıin (GAL,

Müellifin kaynaklarda

adları

geçen di-

ğer başlıca eserleri de şunlardır : el- !ma
(el-Münteka'nın muhtasarı). el-İntişar li-

a'raii'l -e'immeti'l-al]yar, et-Tebyin 'an
sebili'l-mühtedin, et- Tesdid ila ma 'rifeti turu](i't- tevhid, Şer}ı u '1-Müdevvene,
el-Mühe??eb (el·Müdeuuene'nin muhtasarı), Fira](u'l-fu](aha', en-Nasil] ve'lmensul], Tefsirü'l-Kur' an, Teh?ibü'zZahir li 'b ni '1- En bari.
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XIII.

yüzyılda

Anadolu'da
ileri sürülen

kadınların oluşturduğu

bir

L

teşkilat.

_j

Aşıkpaşazade'nin gaziyan-ı ROm, ahiyan-ı

ROm, abdalan-ı ROm ile birlikte
dini cemaat ve sosyal zümrelerden biri de baciyan-ı ROm'dur. Saciyan-ı ROm'un kadınlardan meydana gelen bir teşkilat olması ve başka hiçbir
kaynakta böyle bir zümreden söz edilmemesi araştırmacıların dikkatini çekmiş ve bu terkipteki kelimenin "baciyan"
şeklini alışının bir istinsah hatası olabileceği ileri sürülmüştür. Taeschner bunun aslının " haciyan- ı Rol-n" veya "bahşiyan-ı ROm" olabileceğini ileri sürmüş,
Z. Velidi Togan ikinci görüşü tercih etmiştir. Bu iki ismin delalet ettiği zümre
veya teşkilatların varlığına ihtimal vermeyen Fuad Köprülü ise baciyan -ı ROm
ifadesini takip eden cümlelerde Hacı Bektaş-ı Veli'nin onlarla münasebetinin anlatılması ve Bektaşi an'anesinde tarikattan olan kadınlara genellikle "bacı" lakabının verilmesini de göz önüne alarak
Anadolu'da baciyan-ı ROm adında bir teş
kilatın varlığını mümkün görmektedir.
Anadolu'da bazı tarikat mensupları da
şeyhlerinin hanımları hakkında "ana bacı" tabirini kullanmışlardır.
zikrettiği

Köprülü'nün böyle bir zümrenin mevcut olabileceğine dair görüşünü bir ölçüde de olsa teyit eden bir kayıt, yine
kendisinin de işaret ettiği gibi Sertrandon de la Broquiere'in seyahatnamesinde geçmektedir. ~- yüzyıl başında Ana dolu'dan geçen seyyahın, Dulkadır Beyliği'nin silahlı erkek ve kadınlardan oluşan bir Türkmen kuwetine sahip olduğunu söylemesi, Türkmen kabilelerinin
silah lı cengaver kadınlara sahip olduğunu
göstermektedir. Son zamanlarda yapılan
bazı araştırmalar da baciyan-ı ROm'un
varlığını kabul etmekle birlikte konuya
bir açıklık getirememiştir.
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