BAKIRGAN KiTABI
Süleyman Ata'nın Bakırgan Kitabı gibi Ahir Zaman Kitabı ve Hazreti Meryem Kitabı da aynı bölgelerde yüzyıl 
. lardan beri okunagelen kitaplar arasın
dadır.
BİBLİYOGRAFYA:
Köprülü, İlk Mutasavvı{lar (Ankara 1984). s.
. 57, 172·174, ı76; Ali Rahim - A. Aziz, Tatar
Edebiyatı

Tarihi, Kazan ı923 , ll, ıo2-ı08; Necla
Pekolcay, İslami Türk Edebiyat~ istanbul ı98ı,
1, ı02; W. Barthold, "I:Iakiın Ata", El, ll, 239; R.
Rahmeti Arat. "Hakim Ata", İA, V1ı, s. ı Oı-ı 03 ;
Günay Aıpay, "I:Iakim Ata", E/ 2 (İng .), lll, 76.
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TUNCER GüLENSOY

BAKIRGANİ
(bk. HAKIM ATA).
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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) .

BAKIYYE b. VELİD
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Yanlış okuma sebebiyle Ebu Yuhmid
yerine Ebu Muhammed diye de künye~
tendiğine işaret edilen Bakıyye'nin geniş 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 oı) zikretmişlerdir. İbn Huzeyme onun
rivayet ettiği hadislerin delil olarak kullanılamıyacağını söylemiştir.

. Sika ravilerden rivayet ettiği bilinen
hadislerine güvenilebileceği, zayıf ve tanınmayan kişilerden rivayet ettiklerine
ise itibar edilemeyeceği, alimierin Bakıy
ye hakkındaki ortak görüşüdür.
İbn Sa"d, et· Tabakiit, VII, 469; el·Cerh ve't·
ta 'drl, ll, 434-4:36; İb~ Adi, el -Kamil, ll , 504- 5ıı ;
Hatlb, Tarfl]~· Bagdad, VII , ı23 -ı27 ; Mizzf, Teh?fbü'l-Kemal, Beyrut 1403-ı405 1 ı983·85, lV,
ı92·200; Zehebf, Tezkiretü 'l-hu{{az, 1, 289-290;
a.mıf., Mrzanü'l·i'tidal, ı , 33ı·· 339.; a.mlf., A'la·
mü'n-nübela', Vlll, 5ı8-534; İbn Hacer, Teh?ibü't· Teh?fb, 1, 473-478. r:iJ
tml İsMAİL L. ÇAKAN

Hadislerde baki manasını içeren ve özellikle Hz. Peygamber'in dua ve münacatlarında yer alan ifadeler mevcuttur; ayrıca 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 belirttiği gibi "kendinden ötürü varlığı zaruri"
(vacibü'l-vücQd bizatihi) olan Allah'ın, zamanın hem geçmişi hem de geleceği açı
sından nihayetsiz olması aklen de zorunludur. Çünkü mevcudiyetini kazanıp
sürdürebitmesi için başkasına muhtaç
olmaktan münezzeh bulunan Allah'ın zatı değişime maruz kalmayacağı gibi zamana da bağımlı değildir. Ancak deği
şim kanuniarına tabi bulunan insanın
zihni, zamanı geçmişe ve geleceğe bağlı
olarak idrak eder. Bu sebeple de kelamcılar yaratıcının

sonsuzluğunu

geçmiş

açısından

kadim ve ezeli, gelecek açısın
dan da baki ve ebedi kavramlarıyla ifade etmek istemişlerdir.
Bütün İslam bilginleri Allah'ın baki oluiçindedir. Ancak aşırı Şii gruplarına mensup Beyan
b. Sem'an, "O'nun vechi (zatı) müstesna
her şey yok olmaya mahkumdur· (el-Kasas 28/ 88) mealindeki ayetin hükmünü
Allah'ı da içine alacak şekilde genelleş
tirmiş ve bu ayetteki vech kelimesine
yaratılmışlara mahsus "yüz" manası vererek Allah'ın yüzü hariç zatının yok olacağını ileri sürmüştür. Fakat Beyan b.
Sem'an'ın bu görüşü mutlak manada uluhiyyet kavramına , Allah'ın ·isim ve sıfatşu noktasında görüş birliği

BAKi
( ~l:JI)
Allah'ın

L

isimlerinden
(esrna-i hüsna) biri.
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Tebeü't-tabilnden olan Bakıyye kendi
ifadesine göre 110'da (728) doğdu. Yetişme çağı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Muhammed b. Ziyad el-Elhanl,
Temmam b. Neclh, Şu'be b. Haccac, Dahhak, Yezld b. Harun gibi birçok alimden
hadis rivayet etti. Kendisinden hocaları
İbn Cüreyc, Evzai, Şu'be b. Haccac, Abdullah 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 hadisçileri yorduğunu, sadök* bir kişi olmasına rağmen her önüne gelenden rivayette bulunduğunu belirtir. Hüccet kabul edilmemesinin en önemli sebebi, za-
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kendileriyle
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Ebu Yuhmid Bakıyye
b. el-Velid el-Kelal el-Hımsl
(ö. 197 /812)

Muhaddis.

duyduklarını

bi tedlis* yaparak nakletmesidir.
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ravilerden

görüştüğü sika* ravilerden duymuş gi-
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Sözlükte "sebat ve devam etmek, kesintiye uğramadan geleceğe doğru sürüp gitmek" anlamındaki beka kökünden türeyen bir sıfattır. Esrna -i hüsnadan biri olarak "gelecekte varlığının sona
ermesi düşünülemeyen" anlamına gelir
ki "Allah'tan başka her şeyin gelip geçici 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 nisbet 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 niteliktedir. 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 sonsuzluğunu 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.

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

