
de asıl konu fıkıh usulü olduğu halde 
bunda cedel konusu ön plana çıkarılmış
tır. Bu eser de Abdülmecid Türki tara
fından neşredilmiştir (Paris 1978 ; Beyrut 
14071 1987) 4. el-İşarat. Fıkıh usulüne 
dair olan bu özlü eser. Cüveyni'nin el
Vara](at'ına Şeyh Hattab tarafından ya
pılan şerhe Şeyh Hidde es-SQsi'nin yaz
dığı haşiyenin kenarında basılmıştır (Tu
nus 1351, 3. baskı) 5. Ta}ıki](u'l-me?heb 

ii enne 'n-nebiyye ](ad keteb. Hz. Pey
gamber'in ümmiliğiyle ilgili olup EbQ Ab
durrahman b. AkTI ez -Zahiri tarafından 
neşredilmiştir (Riyad 1403/ 1983) Baci 
bu risalede Hz. Peygamber'in Hudeybiye 
Antiaşması sırasında , karşı tarafın iti
razı üzerine antlaşma metninden "resO
Iullah" (AIIah ' ın elçisi) ifadesini silip ken
di adını bizzat yazdığını, bunun da nü
büwetten sonra gerçekleşmesi bakımın
dan "daha önce" hiç yazı yazmamış ol
duğuna dair ayete (ei-Ankebüt 29/ 48) ay
kırı 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 gö
rüşlerini kapsayan bazı risaleleri de ese
rin sonuna eklemiştir. 6. Risaletü'r-ra
hib min İfrense ile'l-Muktedir-Billah 
Şahibi Sara](usta ve cevabü Ebi'l- Ve
lid el-Baci 'aleyha. Bir Fransız rahibin 
Sarakusta Hükümdan Muktedir - Billah'ı 
Hıristiyanlığa davet eden mektubu ve 
Bacf'nin buna verdiği cevaptır. Bu mek
tupları ilk defa Dunlop İngilizce tercü
meleriyle 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. Mad
rid 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'nde
ki tek nüshası ile Dunlop'un neşrini kar
şılaştırarak eseri yeniden yayımiarnıştır 
(f!aiaya şekafiyye, s. 11-60; risale ile ilgi
li olarak ayrıca bk. a.mlf., Theologiens et 
juristes de l'Espagne musulmane, s. 233-
243) 7. Risale fi'l-}ıudud. Fıkıh usulü ki
taplarında geçen terimiere dair olup ön
ce 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'l

hudud (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 beya
nü ma meda 'aleyhi'l- 'amel 'inde'l
fukaha' ve'l-hükkam (nşr M. Ebü'I-Ec
fan. Tunus 1985) 10. et-Ta'dil ve't-tec

ri}ı li-men l]arrece 1 eh ü '1-B ul]ari fi'l
Cami 'i's-sa}ıih (nşr EbO Lübabe Hüse
yin. 1-111. Riyad 1406/ 1986 ; bk. ei-CAMiU's

SAHIH) 

Bacf'nin yazma nüshaları bulunan Sü

nenü'ş-sali}ıin (GAL, 1, 534). Şer}ıu's-Se

vadi'l-a'zam (GAL, 1. 183) ve Mul]tasa
ru 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 (Hayda
r§ bad 131 7 -ı 318) adıyla ihtisar edilmiş
tir (bk Brockelmann. GAL Suppl., I, 293; 

SerkTs. 1, 344) 

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 'ri
feti turu](i't- tevhid, Şer }ı u '1-Müdevvene, 
el-Mühe??eb (el·Müdeuuene'nin muhta
sarı), Fira](u'l-fu](aha', en-Nasil] ve'l
mensul], Tefsirü'l-Kur' an, Teh?ibü'z
Zahir li 'b ni '1-En bari. 
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BACiVAN -I RÜM 

HACiYAN-ı RÜM 

XIII. yüzyılda Anadolu'da 
kadınların oluşturduğu ileri sürülen 

bir teşkilat. _j 

Aşıkpaşazade'nin gaziyan-ı ROm, ahi
yan-ı ROm, abdalan-ı ROm ile birlikte 
zikrettiği dini cemaat ve sosyal zümre
lerden biri de baciyan-ı ROm'dur. Saci
yan-ı ROm'un kadınlardan meydana ge
len bir teşkilat olması ve başka hiçbir 
kaynakta böyle bir zümreden söz edil
memesi araştırmacıların dikkatini çek
miş ve bu terkipteki kelimenin "baciyan" 
şeklini alışının bir istinsah hatası olabi
leceği ileri sürülmüştür. Taeschner bu
nun aslının " haciyan- ı Rol-n" veya "bah
şiyan-ı ROm" olabileceğini ileri sürmüş, 
Z. Velidi Togan ikinci görüşü tercih et
miştir. Bu iki ismin delalet ettiği zümre 
veya teşkilatların varlığına ihtimal ver
meyen Fuad Köprülü ise baciyan -ı ROm 
ifadesini takip eden cümlelerde Hacı Bek
taş-ı Veli'nin onlarla münasebetinin an
latılması ve Bektaşi an'anesinde tarikat
tan olan kadınlara genellikle "bacı" la
kabının 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 ba
cı" tabirin i kullanmışlardır. 

Köprülü'nün böyle bir zümrenin mev
cut olabileceğine dair görüşünü bir öl
çüde de olsa teyit eden bir kayıt, yine 
kendisinin de işaret ettiği gibi Sertran
don de la Broquiere'in seyahatnamesin
de geçmektedir. ~- yüzyıl başında Ana
dolu'dan geçen seyyahın, Dulkadır Bey
liği'nin silahlı erkek ve kadınlardan olu
şan bir Türkmen kuwetine sahip oldu
ğunu söylemesi, Türkmen kabilelerinin 
silahlı 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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