BAGY
ile yolun başka güzergaha kayda rol oynamış olmalıdır. Ayrıca Veziriazam Moralı Hasan Paşa'nın (ö !7!3)
Karamort mevkiine bir han, cami ve imaret yaptırması, Bağras'a nisbetle burasının daha cazip hale gelmesine sebep
olmuştur. Yine 1759 yılında , yakınlarda
bulunan Cisr-i Cedid ve Eğri Geçit derbendierine birer palanka • inşa edilmesi de Bağras'ın gelişememesine ve bir
köy halinde kalmasına yol açmıştır.
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ması
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devlet başkanına
silahla karşı koyma,
isyan etme anlamında
bir fıkıh terimi.
_j

Sözlükte "haktan ayrılmak, zulmetmek, haddi aşmak" anlamına gelen bağy.
fıkıh terimi olarak ifade ettiği siyasi anlamın yanı sıra "Allah'a karşı gelme, dinin çizdiği sınırları aşma" manasında dini- ahlaki bir terim olarak da kullanıl
maktadır. Kelime Kur ' an-ı Kerim'de ve
hadis-i şeriflerde hem sözlük hem de
terim manalarında geçmektedir (mesela bk. el -Kasas 28/ 76; eş -Şüra 42/ 27; elEn'am 6/ 164; el -Hucurat 49/ 9; hadis le r~
deki kull a 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 devlete isyan edenlerin işgal ve hakimiyeti
altındaki bölgeye darülbağy, isyancılara
ehl-i bağy, meşru idarenin hakim olduğu bölgeye darüladl, burada yaşayanla
ra da ehl-i adi denilmektedir. İslam hukukçuları isyan suçunun oluşmas ı ve buna verilecek ceza konusunda, "Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşur
Iarsa aralarını bulup barıştırın. İçlerin
den biri ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer vazgeçerse artık aralarını 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
kon usunda mezhepler tarafından farklı
görüşler ileri sürülmüştür. Genellikle kabul edildiğine göre bağy suçunun birinci 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 adalet* vasfına sahip olması gerekir. Hukukçuların çoğunluğuna göre bu niteliğe sahip olmayan halifenin değiştiril
mesi gereklidir. Ancak hukukçular kan
dökülmesine yol açacağı ve daha büyük
bir fitne dağuracağı endişesiyle bu değişimin silahla olması konusunda tereddütlü davranmışlardır (bk. AZiL). İslam'ın
ilk dönemlerindeki siyasi olayların , özellikle Sünni hukukçuları fasık * halifenin
güç kullanılarak değiştirilmesi konusunda ihtiyatlı olmaya sevkettiği söylenebilir. Çağdaş araştırmacılardan Abctürrezzak es-Senhuri, böyle bir güç kullanma
sebebiyle milletin daha büyük bir musibete uğrarnaması için fasık halifenin ancak kuwetli bir baş.arı şansı bulunduğu

takdirde değiştirilmesine teşebbüs etmenin 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 karşı devlet başkanının safında çarpışma 
nın caiz olmayacağı hususu hukukçular
tarafından kabul edilmektedir. Yine bu
sebeple bir kısım Hanefi hukukçuları
bağyi meşru devlet başkanına karşı gayri meşru ayaklanma şeklinde tarif etmekte, böylece fasık ve zalim devlet baş 
kanına karşı çıkmayı bu tarifin dışında
tutmaktadırlar (Avva. s. !3 3)
Bağyin

ikinci unsuru isyanda kuwet
kuwet kullanmadan devlet başkanına muhalefet etmek veya biattan 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 bunun kuwet kullanarak yapılmış olması
nı şart koşmuşlardır. Bunlara göre kuvvet kullanmadan karşı çıkanların hareketleri yerine göre başka bir suç teşkil
ederse de bu davranış bir isyan suçu
oluşturmaz. Malikiler ise kuwet kullanma şartını aramaksızın devlet başkanı
na veya devletin meşru emirlerine karşı gelmeyi isyan kabul ederler. Zahiriler
de aynı görüşü benimser. İki görüş arasındaki ayrılık suçun teşekkülünde ve
verilecek cezada farklılıklar meydana getirir. Devlet başkanının gayri meşru emirIerini yerine getirmemenin isyan suçu
oluşturmadığında tereddüt yoktur. Nitekim Hz. Peygamber, "Allah'a isyan doğuracak yerde mahluka itaat etmek gerekmez " buyurmuştur (Buhari. "Alıkam",
4 , Müslim, "İmare", 39-40; Müsned, V, 66)
kullanılmasıdır;

Bağyin

üçüncü unsuru isyanda devlet
değiştirilmesi veya meşru

başkanının
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emirlerinin uygulanmaması kasdının bulunması ve isyancıların bu hususta kendilerince haklı bir sebebe (te'vil ) dayanmasıdır. Devlet başkanının gayri meşrü
usullerle bu makama geçtiğini söylemek
veya görevlerini yerine getirmediğini iddia etmek bu tür ha klı sebepler arasın
da sayılabilir. Bu şartın önemi, böyle bir
sebebe dayanmadan isyan edenlerin hagr değil. yol kesici sayılmaları ve ona göre cezalandırılmalarıdır. Hariciler böyle
bir te'vile dayanarak isyan etmiş kabul
edildiklerinden bagr sayılmışlar ve buna
göre haklarında hüküm verilmişti r.
Bağy

Ancak

barış

olunabileceği

yoluyla kendilerine engel
umuluyorsa bu yol tercih

edilmelidir.
Devlete isyan ve bu isyanın bastırılma
sı İslam hukukunda bir iç mesele olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan
yabancı bir devletin asilere yardım etmesi düşmanca davranışa teşebbüs kabul edilir.
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suçu sabit olan i syancılarla save bu sırada onları öldürmek hela! kabul edilmiştir. Yalnız onların müslüman olduğu ve suçlarının siyasi bir suç
teşkil ettiği gözden uzak tutulmamalı
dır. Bunun sonucu olarak sadece zaruret halinde ve isyanı bastıracak ölçüde
bir şiddete izin verilmiştir. Ele geçenlerin yaralıları öldürülmez. malları ganimet olarak dağıtılmaz ve telef edilmez,
aile fertleri esir alınmaz . Şafii ve Ahmed
b. Hanbel' e göre kaçan asiler takip edilmez; nitekim Hz. Ali Cemel Vak' ası'nda
kaçanları takip etmemiştir. Ebu Hanife
ise bu kaçış diğer isyancılara katılmayı
L.
sonuçlandıracak ve yeni bir isyana yol
~ ALi ŞAFAK
açacaksa onların takip edilip yakalanması, değilse takip edilmemesi görüşü - ,
ı
nü benimsemiştir. İsyanın bastırılmasın- : 1
BAHATEVFİK
dan sonra harp hukuku hükümleri uya- 1
(1884- 1914)
rınca asilerin isyan sırasındaki öldürme
Il. Meşrutiyet devri
ve yaralama gibi suçları ayrıca cezalanmateryalist fikir adamı ve yazarı.
dırılmaz; yine bu esnada yaptıkları za_j
L
rarlar tazmin ettirilmez. Sadece isyanlarıyla ilgili olarak ta'zir cezasına çarptı
İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimi
rılırlar. Ebu Hanife ta'zir olarak ölüm ceni burada tamamladı; ardından istanzasının da verilebileceğini ileri sürerken
bul'a giderek Mekteb-i Mülkiyye'yi bitirdiğer hukukçulara göre ölüm cezası dı
di ( 1907). ll. Meşrutiyet'ten sonra kısa
şında bir ceza uygulanır. isyan sırasında
bir süre vilayet maiyet memurluğu ile
işlenen zina, içki içmek vb. isyanla ilgisi
Meclis-i A'yan katipliğinde çalıştı. Daha
sonra ölümüne kadar Rehber-i ittihad-ı
olmayan suçlar ise ayrıca cezalandırılır.
Osmani Mektebi'nde felsefe hocalığı yapisyancıların işgal ettikleri bölgelerde idareci sıfatıyla yaptıkları icraatlar özel hütı. Zamanında müdahale edilemeyen bir
kümlere tabidir (bk. DARÜLBAGY).
apandisit yüzünden genç yaşta öldü ( 15
Mayıs 1914) . Mezarı Karacaahmet'tedir.
Hukukçuların bir kısmı isyan başlama
vaşmak

dan asilerle savaşılamayacağı kanaatinYazı hayatına 1907 yılında İzmir gadedir. Onlar bu görüşlerini HaricTier'e hizetesinde başlayan Saha Tevfik, Il. Meş
taben, "Siz başlamadıkça biz sizinle sarutiyet'in ilanını takip eden günlerde bavaşa girmeyiz" (Maverdi, s. 73) diyen Hz.
sma getirilen serbestliğin de etkisiyle,
Ali'nin uygulamasına dayandırmaktadır
31 Mart Vak'ası'ndan sonra istanbul'a
lar. Çoğunluğu teşkil eden hukUkçulara
gelerek gazeteciliğe başladı. 191 O yılın
da yakın arkadaşı Ahmed Nebil ile. gençgöre ise asiler hazırlık yapmakta ve isyan edeceklerine muhakkak nazarıyla , !erin fen ni ve felsefi bilgilerini arttırmak
bakılmakta ise savaşa başlamak için five bu şekilde "içtimai ve ilmi bir inkıla
ilen isyan etmeleri beklenmez, çünkü bu
bın esaslarını hazırlamak" maksadıyla
Teceddüd-i ilmi ve Felsefi Kütüphanesi
durum fitnenin büyümesine sebep olur.
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adlı yayınevini kurdu. Yayımladığı gazete, mecmua. telif ve tercüme eserlerle
kısa zamanda dikkatleri üzerine çekti.
1913'te Türkiye'deki ilk felsefe dergilerinden biri olan Felsefe Mecmuası ' nı çı
kardı. Bu dergide daha çok materyalizmi savunan yazılar yazdı. Bu anlayışın
dışında kalan veya buna karşı çıkan devrin tanınmış yazar ve fikir adamlarını
yazılarıyla tenkit etti.

:
1

!

Saha Tevfik bilhassa materyalizm anyayabilmek amacıyla cemiyette
yerleşmiş inançlara. gelenek ve görenekIere karşı adeta savaş açarak pervasız
yazıları ile aleyhtariarını da arttırmıştır.
İlm-i Ahlak (i stanbul 1330) adlı kitabı
yüzünden Ali Kemal'e, filozofluk iddiasında bulunduğu için Rıza Tevfik'e çatmış , Serab (İstanbul 1325) adlı eserinden
dolayı Mehmed Rauf'u hırpalayıp Raif
Necdet'in fikir ve duygularına hücum etmekten geri kalmamıştır. Maddeci anlayışı tenkit eden eserler yazdığı için Şeh
benderzade Ahmed Hilmi'ye, Türkçülük
konusunda Ziya Gökalp'e, edebiyatın faydasız ve lüzumsuzluğu hususunda Ah. med Haşim'e sataşmış, böylece bu isimlerin şahsında materyalist görüşün red dettiği bazı fikirleri yargılamak istemiş
tir. Saha Tevfik gayesine ulaşmak için
bir yandan da materyalizmin hararetli
savunucularından olan Ahmed Nebil ve
Memduh Süleyman ile birlikte telif ve
tercüme irili ufaklı birçok eser yayımla
layışını

mıştlr.

Baha Tevfık'e göre felsefe geleceğin
ilmidir. ilmin ve fennin geçerli olmadığı
saha faraziye ve nazariye sahasıdır ki
buna felsefe denir. Şu halde her zaman
dünün felsefesi bugünün ilim ve fenni,
yarının ilim ve fenni bugünün felsefesidir (Felsefe Mecmuası, 1326, sy. 1. s. 1)
Ayrıca dini olsun felsefi olsun eski ahlak anlayışının tamamen iflas ettiğini,
XX. yüzyılda ahiakın "insani" olması gerektiğini savunarak şu görüşleri ileri sürmüştür: Ahiakın esasını ne semalarda
ne de semavi kitaplarda aramak doğru
dur. Bu esas yine insanlardadır ; onların
hareketlerinde ve bu hareketin kaynağı
olan fikir, hassasiyet. adet, içgüdü gibi
ruhi ve fizyolojik hadiselerin iyi idaresindedir. Yani ahlak, iyi olduğu kesinleşen hareketlerin gerçekleşmes iyle uğ
raşır. Baha Tevfik'e göre affetme ve alicenaplık gibi insani özellikler de boş şey
lerdir (Piyano, 1326, sy . 2, s. 10); sanat ve
edebiyat zararlıdır (Tenkid, 1326, sy. ı,
s. 2) ; vatan ve millet gibi kelimeler tantanalı sözlerden başka bir şey değildir.

