
BAGlST ANT 

Şeyhi Hasan el-Bulgari'den hilafet al
dıktan sonra Türkistan'da uzun yıllar ir
şad faaliyetini sürdüren Bağıstani'nin 

ölüm tarihi tesbit edilememiştir. Ancak 
onun XN. yüzyılın ilk yarısında vefat et
tiği söylenebilir. Ölümünden sonra oğ
lu Havend Tahür ile tarunu Şeyh Davud 
onun yolundan yürümüşlerdir. 

Bağıstani'nin Moğollar arasında İslam'ı 
yaymak için büyük çaba gösterdiğini söy
leyen Mlr Abdülewel, Moğol hanların
dan birinin onun telkinleri sonucu do
muz eti yemeyi terkettiğini bildirir (Mel· 
f~at·ı/jace cUbeydullah A!)rtı.r, vr. 27•-b). 
Bazı tasawufT eserlerde nakledilen söz
lerinden Kitap ve Sünnet'i esas aldığı, 

mutasawıfların ve zahir ulemasının bir
çok usul ve adabını ise vesile* kabul et
tiği anlaşılmaktadır. Oğlu Havend Ta
hür'a söylediği. "Molla olma, şeyh olma, 
süfT olma, sadece müslüman ol" şeklin
deki sözü onun dini şahsiyet ve düşünce 
tarzını ortaya koyması açısından önem
lidir. İlk Nakşibendi şeyhleri Bağıstani'
nin tarikatı şeriatla uzlaştıran bu tavrı
nın etkisi altında kalmışlardır. BaMed
din Nakşibend' in onu beğenip övmesi de 
bu etkinin sonucu olarak değerlendiri
lebilir. 

Babasının yanı sıra Tenküz Şeyh adlı 
bir Yesevi şeyhinden de feyiz alan oğlu 
Havend Tahür'un (ö . 755 / 1354) bazı ta
savvufi risaleler kaleme aldığı bilinmek
teyse de bunlar günümüze ulaşmamış
tır. Fahreddin SafT ReşeJ:ıat'ta onun ba
zı beyitlerini nakletmiştir (s. 373) . Ha
vend Tahür'un oğlu Şeyh Davud, BaM
eddin · Nakşibend 'in en büyük halifele
rinden biri olan Hace Muhammed Par
sa'nın (ö. 822/1420) sohbetinde bulun
muştur. 
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Fahreddin Safi. Reşef:ıiit (nşr. A. A. Mulniyan). 
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(bk. HiBE). 

BAGLİ 

( J~) 
Müslüman Araplar'ın 

erken devirde kullandıkları 
bir çeşit dirhem 
(bk. DİRHEM). 
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BAGHAS 

İskenderun-Antakya yolu üzerindeki 
Amanos dağlarında 

Belen Geçidi girişinde konak yeri. 
L ~ 

Esl<i adı Pagrai ve Pagras olarak geç
mektedir. Osmanlı kaynaklarında ise Bak
ras şeklinde kaydedilmiştir (BA, TD, nr. 
617, s. 8). Bugün Hatay vilayetinin Belen 
ilçesine bağlı Ötençay adında bir köydür. 

Bağras Anadolu'dan Suriye'ye, oradan 
da Mısır'a uzanan yolun Amanos dağ
larında geçit yeri olduğundan özellikle 
Emevi- Bizans mücadelesinde ve Haçlı 

seferleri sırasında çok önemli bir mevki 
durumuna gelmiştir. Bağras' la birlikte İs
kenderun bölgesi kendisine ikta • olarak 
verilen Halife Abdülmelik b. Mervan'ın 
oğlu Mesleme burada kolaniler teşkil et
tiği gibi Hişam b. Adülmelik tarafından 
da bir kale inşa edilerek elli kişilik bir 
muhafız kuweti yerleştirildi (Belazürf, s. 
239) . Harünürreşid zamanında ise Ava
sım sınırları içine alınarak Sugür'a ve 
oradan Antakya'ya giden yolları koru
mak üzere teşkilatlandırıldı. Müslüman
lar Tarsus taraflarına yaptıkları askeri 
harekatta bu geçitlerde çok sayıda as
ker bırakarak yolları emniyet altına al
dılar. Burasının marnur hale gelmesi için 
çalıştılar. Hatta Harünürreşid'in zevcesi 
Zübeyde burada bir aşevi kurdu. 

Bağras. 358 (969) yılı başında Kilikya 
bölgesini ele geçiren Bizans imparatoru 
Nikephoros Phokas tarafından zaptedi
lerek tahkim edildi ve kumandanlığına 
Mikhael Burtzes getirildi. Surasım daha 
sonra Kutalmışoğlu Süleyman Bey geri 
aldı. Ardından Haçlılar'ın, XII. yüzyıldan 
sonra da Templier şövalyelerinin işgaline 
uğradı. Hittin Savaşı sonunda 12 Ağus
tos 1188'de Selahaddin-i Eyyübi'nin fet· 
hettiği Bağras, 1191 yılında Eyyübi ku
mandanlarından Alemüddin Süleyman b. 
Ca'fer tarafından yıktırıldı. Ancak müs
lümanlara karşı tabii bir savunma nok
tası olması dolayısıyla Kilikya Ermenileri 
tarafından yeniden yaptınlarak müstah
kem hale getirildi. Kale 1216'da Templier 
şövalyelerince tekrar alındı ise de bir sü
re sonra burayı Memlük Sultanı Baybars 
zaptetti. Memlükler devrinde naiblik ha
line getirilen Bağras, Çukurova'daki Üçok 
Türkmenleri'ne karşı bu devletin en müs
tahkem muhafaza noktası ve kuzey fe
tihlerinde önemli bir üssü .hüviyetine gir
di. Buna rağmen 1281'de Anadolu'yu is
tila eden Moğollar'dan Samagar Noyan 

tarafından alındı, fakat kısa bir süre 
sonra tekrar Memlükler'in eline geçti. 

Bağras, 1 S 1 S'te Osmanlılar tarafından 
fethine kadar Memlük Sultanlığı'nın elin
de kaldı. Kale Yavuz Sultan Selim'in Mı

sır seferi sırasında Tavaşf Sinan Paşa'ya 
teslim oldu. Kale kumandanlığına tayin 
edilen Yünus Paşa yolu kontrol altına 
alarak Osmanlı askerinin Mercidabık sah
rasına geçmesini sağladı. Fetihten son
ra ise Osmanlı idaresinde Adana vilaye
tine tabi Özer-ili sancağına bağlı bir na
hiye olarak teşkilatlandırıldı. Nitekim XVI. 
yüzyılın sonundan itibaren bu sancağın 
kazalarından Antakya'ya tabi bulunuyor
du. 928 ( 1522) tarihli Tahrir Defteri'nde 
kasabada yaklaşık 568, bağlı beş köyde 
de 1117 nüfus olduğu kaydedilmektedir 
(BA, TD, nr. 109, s. 7-9) Nahiye içinde ay
rıca Yeni İl Türkmenleri'nden Karagün
düzlü ve Receblü Afşarı 'ndan dokuz ce
maatleri yer atmaktaydı. Nahiyenin top
lam vergi geliri ise 66.916 akçe idi. 1585 
yılında ise geliri 22.500 akçeye düşmüş, 
bunun da 20.000 akçelik kısmı Mehmed 
b. Hızır adlı şahsa zeamet• olarak bağ
Ianmıştır (BA, TO, nr. 6 17, s. 8) 

Kati b Çelebi, 959 ( 1552) yılında Bağ
ras yakınlarında Kanüni Sultan Süleyman 
tarafından bir köy kurulduğunu, padişa
hın ayrıca bir cami, han ve bir imaret 
yaptırdığını, halkını da tekalif* - i örfiy
yeden muaf tuttuğunu yazmaktadır (Ci· 

hannüma, s. 597). Muhtemelen bugün
kü Belen olan bu köyün büyül< bir ka
saba haline geldiğini de belirtmektedir. 

· Öte yandan XVII. yüzyılda buradan ge
çen Evliya Çelebi ise Antakya'ya gider
ken Bağras'tan geçtiğini bildirmekte ve 
Bağras Kalesi'nin bir bayır üzerinde beş
gen şeklinde küçücük bir kale olduğu

nu yazmaktadır. Ayrıca kale içinde 150 
kadar asker hanesi bulunduğunu, kasa
bada bir cami, han ve hamam ile bir de 
pazar olduğunu kaydetmektedir. Halkı
nın ise bağ bahçe ziraatı ile meşgul ol
duğunu ve dağlardan çiçek soğanları çı
kartıp istanbul gibi bazı yerlere götü
rüp sattıklarını ifade etmektedir (Seya· 
hatname, lll, 48-49). 

Anadolu'nun sağ kol güzergahında Mı
sır ve Hicaz yolları üzerinde bulunan Bağ
ras'ın eski önemini kaybetmesi, 1 578 yı

lında burada çıkan bir salgın hastalık 

sebebiyle 180 derbend*cinin ölümüne 
bağlanabilir. Ancak bunda Bağras ya
kınlarında yer alan Kargasekmez, Akçay, 
Karamort ve Cisr-i Murad Paşa gibi ye
ni derbend noktalarının kurulması ve 
Belen'in bir kasaba şeklinde teşkilatlan-



dırılması ile yolun başka güzergaha kay
ması da rol oynamış olmalıdır. Ayrıca Ve
ziriazam Moralı Hasan Paşa'nın (ö !7!3) 
Karamort mevkiine bir han, cami ve ima
ret yaptırması, Bağras'a nisbetle bura
sının daha cazip hale gelmesine sebep 
olmuştur. Yine 1759 yılında , yakınlarda 

bulunan Cisr-i Cedid ve Eğri Geçit der
bendierine birer palanka • inşa edilme
si de Bağras'ın gelişememesine ve bir 
köy halinde kalmasına yol açmıştır. 
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Meşru devlet başkanına 
silahla karşı koyma, 

isyan etme anlamında 
bir fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "haktan ayrılmak, zulmet
mek, haddi aşmak" anlamına gelen bağy. 
fıkıh terimi olarak ifade ettiği siyasi an
lamın yanı sıra "Allah'a karşı gelme, di
nin çizdiği sınırları aşma" manasında di
ni- ahlaki bir terim olarak da kullanıl

maktadır. Kelime Kur 'an-ı Kerim'de ve 
hadis-i şeriflerde hem sözlük hem de 
terim manalarında geçmektedir (mese
la b k. el -Kasas 28/ 76; eş-Şüra 42/ 27; el
En'am 6/ 164; el -H ucurat 49/ 9; hadisle r~ 
deki kulla nışiarı için bk. BuharT, "Cihi'td", 
ı 08. "Ahkam", 4; Müslim. "Fiten", 70-73) 
Dini ve hukuki anlamlarda isyan eden 

Bağ ra s 
Ka lesi ve 

kalenin planı 

kimseye bagl veya asi denir. Ayrıca dev
lete isyan edenlerin işgal ve hakimiyeti 
altındaki bölgeye darülbağy, isyancılara 
ehl-i bağy, meşru idarenin hakim oldu
ğu bölgeye darüladl, burada yaşayanla
ra da ehl-i adi denilmektedir. İslam hu
kukçuları isyan suçunun oluşması ve bu
na verilecek ceza konusunda, "Eğer mü
minlerden iki grup birbirleriyle vuruşur
Iarsa aralarını bulup barıştırın. İçlerin
den biri ötekine saldırırsa Allah'ın buy
ruğuna dönünceye kadar saldıran taraf
la savaşın. Eğer vazgeçerse artık arala
rını adaletle düzeltin" (ei-Hucurat 49 / 9) 
ayetine, Hz. Ali'nin Cemel Vak'ası'nda, 
ayrıca Muaviye ve Hariciler'le olan savaş
larındaki uygulamalara dayanmaktadır
lar. 

Devlete karşı silahlı ayaklanmanın bağy 
suçu oluşturması için lazım gelen şartlar 
konusunda mezhepler tarafından farklı 
görüşler ileri sürülmüştür. Genellikle ka
bul edildiğine göre bağy suçunun birin
ci unsuru, isyanın meşru bir devlet baş
kanına veya devlet düzenine karşı yapıl
mış olmasıdır. Bu maksadı taşımayan 
karşı çıkmalar isyan suçu oluşturmaz. 

Prensip olarak devlet başkanının ada
let* vasfına sahip olması gerekir. Hu
kukçuların çoğunluğuna göre bu niteli
ğe sahip olmayan halifenin değiştiril

mesi gereklidir. Ancak hukukçular kan 
dökülmesine yol açacağı ve daha büyük 
bir fitne dağuracağı endişesiyle bu de
ğişimin silahla olması konusunda tered
dütlü davranmışlardır (bk. AZiL). İslam'ın 
ilk dönemlerindeki siyasi olayların, özel
likle Sünni hukukçuları fasık* halifenin 
güç kullanılarak değiştirilmesi konusun
da ihtiyatlı olmaya sevkettiği söylenebi
lir. Çağdaş araştırmacılardan Abctürrez
zak es-Senhuri, böyle bir güç kullanma 
sebebiyle milletin daha büyük bir musi
bete uğrarnaması için fasık halifenin an
cak kuwetli bir baş.arı şansı bulunduğu 
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takdirde değiştirilmesine teşebbüs et
menin uygun olduğu görüşünü savunur 
(Fıkhu'l·l]ila{e, s. 2 I 9) Böyle bir ha lifeye 
silahla karşı çıkmanın bağy suçu oluş

turmayacağı, bu yüzden de bunlara kar
şı devlet başkanının safında çarpışma

nın caiz olmayacağı hususu hukukçular 
tarafından kabul edilmektedir. Yine bu 
sebeple bir kısım Hanefi hukukçuları 

bağyi meşru devlet başkanına karşı gay
ri meşru ayaklanma şeklinde tarif et
mekte, böylece fasık ve zalim devlet baş

kanına karşı çıkmayı bu tarifin dışında 
tutmaktadırlar (Avva. s. !33) 

Bağyin ikinci unsuru isyanda kuwet 
kullanılmasıdır; kuwet kullanmadan dev
let başkanına muhalefet etmek veya bi
attan kaçınmak isyan sayılmaz. Nitekim 
Hz. Ali, Nehrevan'da kendisinden ayrılıp 
müstakil bir grup oluşturan Hariciler'le, 
bunlar tayin ettiği valiyi öldürüp silahlı 
isyana kalkışıncaya kadar savaşmamış
tır. Malikiler'in dışındaki Sünni mezhep 
alimleri, isyan suçunun oluşması için bu
nun kuwet kullanarak yapılmış olması
nı şart koşmuşlardır. Bunlara göre kuv
vet kullanmadan karşı çıkanların hare
ketleri yerine göre başka bir suç teşkil 
ederse de bu davranış bir isyan suçu 
oluşturmaz. Malikiler ise kuwet kullan
ma şartını aramaksızın devlet başkanı
na veya devletin meşru emirlerine kar
şı gelmeyi isyan kabul ederler. Zahiriler 
de aynı görüşü benimser. İki görüş ara
sındaki ayrılık suçun teşekkülünde ve 
verilecek cezada farklılıklar meydana ge
tirir. Devlet başkanının gayri meşru emir
Ierini yerine getirmemenin isyan suçu 
oluşturmadığında tereddüt yoktur. Ni
tekim Hz. Peygamber, "Allah'a isyan do
ğuracak yerde mahluka itaat etmek ge
rekmez" buyurmuştur (Buhari. "Alıkam", 
4, Müslim, "İmare", 39-40; Müsned, V, 66) 

Bağyin üçüncü unsuru isyanda devlet 
başkanının değiştirilmesi veya meşru 
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