
tığı bilinmeyen bazı kitapları da şunlar
dır: İkfarü'l-müte'evvilin (Nazzam ' ın ke
lam sisteminin tenkidi), Nakiü'l-füm1n li'l
Cajzi? (Cahiz'in i'caz görüşünün tenkidi), 
Na~iu Na~ii'l-Lüma' li'l-Eş'arf (Ali el
İskafi veya Kadi Abdülcebbar'ın Eş'arT'ye 
ait el-Lüma'a karşı yazdığı Na/(::i'ın tenki
di), el-İbône 'an me~hebi ehli'l-küfr 
ve'd-cj.alale, et-Ta'dfl ve't-tecvfr, Şer
jzu '1-Lüma' li'l-Eş 'ari, er-Red 'ale'l
Mu 'tezile If me 'ştebehe 'aleyhim min 
te 'vfli'l-Kur 'an, Ff Enne'l-ma 'dı1m 
leyse bi-şey', Şerjzu Edebi'l-cedel, 
Keyfiyyetü '1-istişhôd, Deka' ik u '1-ke
lam, İmametü Beni 'Abbds, ~1-Kera
mat, Taşarrufü1- 'ibôd ve1-fark bey
ne '1-l].al~ ve '1- iktisab, ed-D ima 'ü 'll e
ti ceret beyne'ş-şahabe, Keşfü'l-esrar 
ve hetkü'l-estar fi'r-red 'ale1-Batıniy
ye, el-Kesb, el-Bagdadiyyôt, el-Cür
caniyyat, el-İşbahôniyyat, Nihôyetü'l
icaz, el- lman, et-Tebşıra, el-Mu~addi
mat if uşı1li'd - diyanat, el-Mesa'ilü'l 
Kostantfniyye, er-Red 'ale'l-mütenasi
ly.fn, el-Mesa 'il ve'l-mücalesatü'l-men
şı1re, el-İmametü'l-kebfre, el-İmame
tü'ş-şagire, er-Rudı1d 'ala Ebi Tahir b. 
Kasım, Ecvibetü ehli Filistın, Mesa 'il 
~e' eleM İbn 'Abdilmü ';un, el- Uşı1-
lü'l-kebfr, el-Usı1lü's-sagfr, Mesa' ilü'l
uşı11, Failü1-cihôd, Emali, İcma 'u eh
li'l -M edfne, et-Ta~ib ve'l-irşad if uşı1-
li'l -fı~h (M Ramazan Abdullah, s. 196-
216) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Bakıllani, et· Temhfd (nşr. R. J. McCarthy), 
Beyrut 1957, s . 145, 214-215, 227-229, 258-
~.~-~~~-~~~-E~~-TI~ 
346 -350, ayrıca bk. naşirin girişi, s. 11 -13, 22 -
27, 30-32; a.e. (Ebü Ri de). naşirin girişi, s. 1-
31; a.mlf., el·Beyan (nşr. R. ). McCarthy). Bey· 
rut 1958, s. 8·9, 18, 79; a.mlf .. i'cazü'l-~ur'an, 
naşirin girişi, s. 16-30, 34 -35, 49-54, 63; a.mlf .. 
el-inşa{, s. 7, 13-14, 16, 22-27, 30-41, 51 , 54, 
57·58, 59, 63-64, 71, 105, 136, 172, 176 ; Bağ
dadi, Uşülü'd·dfn, s. 45, 67, 90, 109 ; a.mlf., 

el-Fark: (Kevseri). s. 221; Hatib, Tarfi].u Bag
dad, V, 379-380; İsferayini, et- Tebşir, s. 119; 
İbn Hazm, el-Faşl (Umeyre). ll, 303; lll , 286 ; 
IV, 5; V, 5, 6, 76, 80-99, 109, 142, 185, 202; 
Kadi İyaz, Tertfbü 'l-medarik, Kahire 1947, s. 
243, 247, 249, 256; Ebü Bekir İbnü'I-Arabf. 
el· 'Avasım (Tali bi). s. 119; a.mlf., Ahkamü'l
Kur' a~ lll, 457 ; Şehristani, el-Milel ivekil), 1, 
95, 98; İbn Asakir, Tebyfnü ke?ibi'l-mü{ter~ 
s. 119-120, 177, 178, 222-224, 398-399 ; Fah
reddin er-Razı. Levami'u 'l-beyyinat, s. 36 ; İb
nü'I-Esir, el-Kamil, IX, 11-12; İbn Hallikan, Ve
{eyat, IV, 269 ; Zehebi, A'lamü'n-nübela', XVII , 
190·193 ; İbn Teymiyye, Mecma 'u {e tava, IV, 

167; VI , 135; VII, 119, 154; Tci, Cevahirü'l-ke
lam (nşr. Ebü'l-Ula el-NifT, Mecel/etü Külliy
yeti'l-adab, ll, Kah i re I 934, içinde), s. 133, 156, 
170, 181 , 208, 210; Sübki, Tabakat, ııı , 352 ; 
İbn Ferhün, ed-Dibacü'l-mO?heb, ll, 228-229; 
İbn Haldun, Mukaddime, Kahire, ts. (Darü' ş
Şa'b). s. 429; İbnü'I-Vezir, işarü 'l-f:ıak 'ale'l
f].alk, Beyrut 1403/1983, s. 322; Keş{ü'z-zu

nün, 1, 173; ll, 1485, 2042; İbnü'I-İmad, Şe
zerat, lll, 160, 168; İiahu 'l·meknün, ı , 98; II, 
691 ; Arnmar Talibi, Ara; ü Ebi Bekr b. el- 'Ara
br el-Kelamiyye, Cezayir, ts. (eş-Şirketü' l-Vata

niyye), s. 10-11 , 127, 159 ; Abdurrahman Be
devi, Min Tarff].i'l-ilhad {l'l-islam, Kahire 1945, 
s. 138 ; a.mlf., Me?ahibü 'l·İslamiyyfn, Beyrut 
1971 , 1, 569·591 , 595-627; Sezgin, GAS, 1, 608-
609; Abdürraüf Mahlüf, el-Bakıllanf ve kita
bühü i'cazü 'l-Kur'an, Beyrut İ978, s. 77-78, 
88·90, 108·109, 534 ; Hüsni Zeyne, el-'Akl'in
de'l·Mu'tezile, Beyrut 1978, s. 25, 26-27, 144; 
Ömer Ferrüh, Tarfhu'l ·edeb, lll, 51; M. Rama
zan Abdullah, el-Btikıllanf ve ara' ühü 'l-kela
miyye, Bağdad 1986, s. 132 vd., 179-215, 224 
vd., 593·607; İzmirli İsmail Hakkı, "Ebu Bekir 
B&kıllani", DİFM, sy. 5·6 (1926). s. 137-172 ; F. 
Rosenthal, "A Tenthy Century, Document of 
Arabic Literary Theory and Criticism", Mw, 
XLII (1952), s. 58·61; Yusuf lbish, "Life and 

Works of al-Biiqilliini", IS, IV (ı 965). s. 225-
236; Halim Sabit Şibay, "Biiki11ani", iA, ıı , 253-
257 ; Abdülkayyüm, "B&kıllani", UDMİ, III, 977; 
R. J. McCarthy, "al-BiikıJliirıl", E/2 (İng). 1, 958. 

L 

Iii ŞERAFEDDİN GöLCÜK 

BAKıR, Muhamme d b. Ali 

(bk. MUHAMMED el-BAKlR). 

Bakırgan 

Kilabt ' nın 

ilk iki sayfası 

IKazan 1847l 

_j 
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~ BAKIRGAN KiTABI 

BAKIRGAN KİTABI 

Hakim Süleyman Ata 'nın 

(ö. 582 / 1186) 
tasaw ufi şüderden derlediği 

manzume ve kıssalat mecmuası . 

Eserlerinde Süleyman, Kul Süleyman, 
Hakim Hace Süleyman, Hakim Süley
man, Hakim, Hakim Hace, Süleyman Ba
kırganT isimlerini kullanan Hakim Ata, 
Ahmed Yesevf'nin üçüncü halifesi olup. 
Yesevf tarzında hikmetler söylemiş ve 
Orta Asya tasawuf edebiyatında ondan 
sonra hikmet an'anesini geliştirmiş en 
eski süff şairdi r. 

Bakırgan Kitabı, değişik zamanlarda 
yaşamış çeşitli şairlere ait birtakım ilahi 
ve süfıyane şiirlerin toplandığı bir mec
muadır. 

On dört şairin 124 manzumesiyle yi
ne bunlardan bazılarına ait sekiz man
zum hikayeden meydana gelmiştir. Man
zumelerden kırk dördü Hakim Ata'ya, 
yirmi biri Şemseddin'e, on dokuzu Ika
nfye, on üçü Ubeydfye, on ikisi Ahmed 
YesevT'ye, dördü Şerif'e, dördü Huda
dad'a, birer tanesi de Şühüdf, GazalL 
Şeyhf, Fakirf, Kasım , Garibi ve Hatafye 
aittir. Mecmuadaki manzumeler hik
met tarzının en güzel örnekleridir. Eser
de dervişlerin ve dervişliğin faziletleri
ne ve dünyanın faniliğine dair birtakım 
mutasawıfane düşüncelerle Ahmed Ye
sevr için yazılm ış methiyeler de yer al
maktadır. 

Mecmuanın sonunda yer alan man
zum hikayelerden Hz. Peygamber ve kı
zı Fatıma'nın ölümlerini anlatanlar Şem

seddin'e, mi'racı ve Hz. İbrahim 'in oğlu 
ismail'i kurban etme teşebbüsünü an
latanlar Süleyman Ata 'ya, Hz. Peygam
ber'in oğlunun ölümünü anlatan Ubey
dfye, Cenadil Kalesi'nin kurtuluşunu an
latan hikaye ise Hatafye aittir. "Yarım 

Alma Kitabı"nın da Süleyman Ata tara
fından yazıldığı tahmin edilmektedir. 

Yüzyıllardan beri Orta Asya, Volga, Ha
rizm ve Kıpçak Türkleri arasında büyük 
bir vecd ve heyecanla okunan Bakırgan 
Kitabı ilk defa 1846'da Kazan Darülfü
nunu Matbaası'nda basılmıştır. Çift sü
tun halinde seksen altı · sayfadan ibaret 
olan bu baskının her sayfasında ortala
ma elli mısra vardır. Yine aynı matbaa
da 1301'de (1884) basılan nüsha ise 144 
sayfa olup her sayfası ortalama yirmi 
altı mısradır. Eserin birçok yazma nüs
hası da vardır. 
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BAKIRGAN KiTABI 

Süleyman Ata'nın Bakırgan Kitabı gi
bi Ahir Zaman Kitabı ve Hazreti Mer
yem Kitabı da aynı bölgelerde yüzyıl

. lardan beri okunagelen kitaplar arasın
dadır. 
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Iii TUNCER GüLENSOY 

ı 
BAKIRGANİ 

1 

L 
(bk. HAKIM ATA). 

_j 

ı 
BAKIRİYYE 

1 

(";.}l:JI) 

İmamiyye Şiası içinde imametin 
Ali Zeynelabidin'den sonra oğlu 

Muhammed ei-Bakır'a intikal ettiğini ve 
onun "beklenen mehdi" 

olduğunu öne sürenlere verilen ad 
(bk. MUHAMMED el-BAKıR) . 

L _j 

L 

BAKIYYE b. VELİD 
( .ı.J_JI ı:r. ~) 

Ebu Yuhmid Bakıyye 
b. el-Velid el-Kelal el-Hımsl 

(ö. 197 /812) 

Muhaddis. 

.1 

_j 

Tebeü't-tabilnden olan Bakıyye kendi 
ifadesine göre 110'da (728) doğdu. Ye
tişme çağı hakkında bilgi bulunmamak
tadır. Muhammed b. Ziyad el-Elhanl, 
Temmam b. Neclh, Şu'be b. Haccac, Dah
hak, Yezld b. Harun gibi birçok alimden 
hadis rivayet etti. Kendisinden hocaları 
İbn Cüreyc, Evzai, Şu'be b. Haccac, Ab
dullah b. Mübarek'ten başka İsmail b. 
Ayyaş, Hammad b. Zeyd, Veki' b. Cerrah 
gibi birçok muhaddis hadis almıştır. 

Bağdat'a giderek hadis rivayet eden 
Bakıyye. adı üzerinde çok söz söylenen 
bir muhaddistir. Te?kiretü1-J.ıuffa:{da 

ona hadis hafızları arasında yer veren 
Zehebi, Mizanü'l-i c tidal'de hakkında 
bütün söylenenleri ve münker• kabul 
edilen rivayetlerini sıralamıştır. Abdullah 
b. Mübarek onun adları bilinen şeyhleri 
künyeleriyle, künyeleriyle maruf ravileri 
de isimleriyle zikretmek suretiyle hadis
çileri yorduğunu, sadök* bir kişi olma
sına rağmen her önüne gelenden riva
yette bulunduğunu belirtir. Hüccet ka
bul edilmemesinin en önemli sebebi, za-
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yıf ravilerden duyduklarını kendileriyle 
görüştüğü sika* ravilerden duymuş gi
bi tedlis* yaparak nakletmesidir. 

Yanlış okuma sebebiyle Ebu Yuhmid 
yerine Ebu Muhammed diye de künye~ 
tendiğine işaret edilen Bakıyye'nin ge
niş bilgisine. zeki ve zarif kişiliğine rağ
men tedlis kusuru yüzünden Buharl bir 
rivayetini mütabi'* ("E~an", 65). Müslim 
de bir hadisini şahid* olarak ("Nikdl,ı", 
ı o ı) zikretmişlerdir. İbn Huzeyme onun 
rivayet ettiği hadislerin delil olarak kul
lanılamıyacağını söylemiştir. 

. Sika ravilerden rivayet ettiği bilinen 
hadislerine güvenilebileceği, zayıf ve ta
nınmayan kişilerden rivayet ettiklerine 
ise itibar edilemeyeceği, alimierin Bakıy
ye hakkındaki ortak görüşüdür. 
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tml İsMAİL L. ÇAKAN 

L 

BAKi 
( ~l:JI) 

Allah'ın isimlerinden 
( esrna-i hüsna) biri. 

_j 

Sözlükte "sebat ve devam etmek, ke
sintiye uğramadan geleceğe doğru sü
rüp gitmek" anlamındaki beka kökün
den türeyen bir sıfattır. Esrna -i hüsna
dan biri olarak "gelecekte varlığının sona 
ermesi düşünülemeyen" anlamına gelir 
ki "Allah'tan başka her şeyin gelip geçi
ci olduğu" manasını ifade eden faoinin 
zıddıdır. Kur'an-ı Kerim'de baki isminin 
ihtiva ettiği mana, aynı kökten türeyen 
fiil ve ism-i tafdil sigalan ile Allah'a nis
bet edilmiştir (Ta.ha._ 20 / 73; er-Rahman 
55/ 27). Yine Allah'ın isimlerinden olmak 
üzere Kur'an'da yer alan ahir ve samed 
kelimeleri de (el-Hadid 57 / 3; el-İhlas 

ı 12/ 2) bakinin manasını destekler nite
liktedir. Allah'ın isim ve sıfatları başlan
gıçsız (ezelf) ve nihayetsiz (ebedf) olma 
özelliği taşıdığına göre O'nun hay ismi 
"ezeli ve ebedi bir hayatla diri" anlamı
na gelir ve bu manasıyla Allah'ın son
suzluğunu vurgulamış olur. Nitekim bir 
ayette Cenab-ı Hak hay ismiyle. anıldık
tan sonra ölümden münezzeh (layemut) 
olmakla nitelendirilmiş (el-Furkan 25 / 58) . 
ve bir bakıma baki ismi tefsir edilmiştir. 

Hadislerde baki manasını içeren ve özel
likle Hz. Peygamber'in dua ve münacat
larında yer alan ifadeler mevcuttur; ay
rıca aynı anlama gelen daim ismi de 
Allah'a nisbet edilmiŞtir (bk. Beyhaki, s. 
9-12) 

Baki, ketarn literatüründe "varlığının 
sonu olmayan" anlamında Allah'ın isim 
ve sıfatları içinde zati-seibi grubundan 
kabul edilmiştir. Gazzali'nin de belirtti
ği gibi "kendinden ötürü varlığı zaruri" 
(vacibü'l-vücQd bizatihi) olan Allah'ın, za
manın hem geçmişi hem de geleceği açı
sından nihayetsiz olması aklen de zo
runludur. Çünkü mevcudiyetini kazanıp 
sürdürebitmesi için başkasına muhtaç 
olmaktan münezzeh bulunan Allah'ın za
tı değişime maruz kalmayacağı gibi za
mana da bağımlı değildir. Ancak deği
şim kanuniarına tabi bulunan insanın 

zihni, zamanı geçmişe ve geleceğe bağlı 
olarak idrak eder. Bu sebeple de kelam
cılar yaratıcının sonsuzluğunu geçmiş 

açısından kadim ve ezeli, gelecek açısın
dan da baki ve ebedi kavramlarıyla ifa
de etmek istemişlerdir. 

Bütün İslam bilginleri Allah'ın baki olu
şu noktasında görüş birliği içindedir. An
cak aşırı Şii gruplarına mensup Beyan 
b. Sem'an, "O'nun vechi (zatı) müstesna 
her şey yok olmaya mahkumdur· (el-Ka
sas 28/ 88) mealindeki ayetin hükmünü 
Allah'ı da içine alacak şekilde genelleş
tirmiş ve bu ayetteki vech kelimesine 
yaratılmışlara mahsus "yüz" manası ve
rerek Allah'ın yüzü hariç zatının yok ola
cağını ileri sürmüştür. Fakat Beyan b. 
Sem'an'ın bu görüşü mutlak manada ulu
hiyyet kavramına , Allah'ın ·isim ve sıfat-

ismail Hakkı Altunbezer hattıyla celi -sülüs müsenna "Hü: 
ve' l-bc:ikl" levhası (Mustafa Düzgünman koleksiyonu) 


