
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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(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) . 
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BAKIYYE b. VELİD 
( .ı.J_JI ı:r. ~) 

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

(ö. 197 /812) 

Muhaddis. 

.1 
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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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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) 



'Hüve'J-bakl' 
yazısını 

tasıvan 

bir mezar 
tas ı 

!arına ve mantık kurallarına aykırı görü
lerek reddedilmiştir. Dünya hayatını so
na erdiren ölüm, kişinin ölümsüz yaratı
cının ölümsüz alemine geçişini sağlamak
tadır. özellikle Türk dünyasında hemen 
bütün mezar taşlarında yer alan "Hüve'l
baki" (Ölümsüz olan sadece O'dur) cüm
lesi, Allah' ın üstün kudret ve ebediliği
ni ifade ederken kulun aczini dile getir
mekte ve dolayısıyla gerçek saadetin 
O'na teslim olmakla gerçekleşebileceği
ne işaret etmektedir (Baki kavramının Al
lah' ın sıfat l arı içindeki yeri ve zata nisbet 
edilişiyle ilgili farklı görüşler için bk. BEKA) 
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BAKI 
( .)4 ) 

(ö. 1008/ 1600) 

Şöhret ve tesiri asırlarca devam eden, 
klasik Osmanlı şiirine 

söyleyiş gücü kazandıran ve 
"Sultfınü'ş-şuarfı" diye anılmış 

büyük divan şairi. 
_j 

Asıl adı Mahmud Abdülbaki'dir. 933'
te ( 1526-27) İstanbul'da doğdu. Babası 
Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed 
Efendi adında bir zat olup 1566 Hazira
nında hac yolculuğu sırasında vefat et
miştir. Fakir bir ailenin çocuğu olan Ba
ki gençliğinin ilk yıllarında çırak olarak 
saraçlık mesleğine girmiştir. .Yeni bir gö
rüşe göre ise Baki'nin işi saraç çırak
lığı değil , camilerde kandillerin yakılma
sı ve bakımı hizmetini yapanlara verilen 
ad olan " serraclık " tır. Kelimenin bu hu
susi manasının herkesçe bilinmemesi, 

onun saraç çırağı olduğuna dair sürege
len yanlış bir kanaate sebep olmuştur 
(bk. Gökyay, lll , 125-133). Yaratılışındaki 
okuma ve öğrenme arzusu onu medre
seye yöneltti. Uzun zaman Karamaniza
de Mehmed Efendi'den okudu. Ders ar
kadaşları arasında Nev'i, Üsküplü Vali
hi, Edirneli Mecdf, Hoca Sadeddin, Kara
manlı Muhyiddin gibi ileride şair ve alim 
olarak ün kazanacak gençler vardı. Tah
silinin yanı sıra şiirle de iyiden iyiye uğ
raşan Baki, zamanının edebi şöhretle
riyle tanışıp onlara nazireler yazarak de
ğer ve kabiliyetini göstermeye çalışıyor

du. Zati'nin Beyazıt Camii avlusundaki 
remilci dükkanına sık sık giderek ga
zellerini onun tenkidine sunuyordu. Za
tf'nin şiirlerine söylediği nazirelerle bir 
yandan kendi şiir dilini olgunlaştırırken 
aynı zamanda dükkanı İstanbul'daki şa
irlerin toplantı yeri olan bu müstesna 
şairin takdirini elde ediyordu. Nitekim 
Zati de onun bir beytini tazmin • edip 
yazdığı gazeli divanına koymuş, kendi
sini ayıplama k isteyenlere, "Baki gibi 
bir şairin şiirini almak ayıp değildir" di
yerek yaptığı işi haklı göstermek iste
mişti. Zati 953'te ( 1546) vefat ettiğinde 
Baki yirmi yaşlarında idi. 

Hocası Karamanizade Mehmed Efen
di'ye yazdığı "sünbül" redifli kaside ile 
şiirde kişiliğini artık iyice kabul ettirmiş
tL 1552'de yeni açılan Süleymaniye Med
resesi'nde Kadızade Şemseddin Ahmed 
Efendi' nin derslerine devama başladı. 

Ramazan 962'de (Ağustos 1555) Nah
cıvan seferinden dönen Kanuni'ye tak
dim ettiği kasidede üç yıldır medrese 
odalarında yattığından ve padişahın em
riyle bir yıl bina eminliği hizmetinde bu
lunduğundan söz etmektedir. Anlaşıl

dığı üzere derslere devam ederken öte 
yandan, yapımı sürmekte olan Süleyma
niye Külliyesi'nde bina emini olarak ça
lışmıştı. 1556 yılında Halep kadılığına 

tayin edilen hocasıyla birlikte gitti ve 

Aş ı k Çelebi 
tezkiresindeki 
bir minvatürde 
Baki 
Seyhülislam 
Ebüssuüd 
Efendi 
ve Nev'i ile 
birlikte 
(MilletKtp., 

All Emirt, 

nr. 772, vr. 159•) 

BAKi 

orada kadı naibliği yaptı. O sırada ho
casına "raiyye", Halep Beylerbeyi Kubad 
Paşa 'ya da "hilal " redifli birer kaside 
sundu. Şah Abbas ' ın kütüphanecisi ve 
Mecmau'l-havas adlı tezkirenin müel
lifi Sadıki-i Kitabdar Halep'e uğradığın
da kendisiyle tanışıp uzun uzun sohbet
lerde bulunmuş, aralarında latifeleşme
ler geçmiştir. 

Baki H alep'te dört yıl kadar kaldı. Ka
dızade'nin 1560 yılında Halep kadılığın
dan istifa ederek İstanbul'a dönüşünde 
onunla beraber yola çıktı. Aynı yılın Mart 
ayında, Konya'da ŞeyhOlislam Ebüssu
Od'un kadılıkla Şam'a gitmekte olan oğ
lu Mehmed Çelebi'ye rastladı. Kendisi
ne bir "nüniyye" kasidesi takdim ede
rek ondan babasına bir tavsiye mektu
bu aldı. Baki İstanbul'a varışında kendi
si için yazdığı "lamiyye" kasidesini suna
rak Ebüssuüd Efendi'nin çevresine gir
me imkanını elde etti. Bu arada sada
ret mevkiinde bulunan Rüstem Paşa'ya 
yaklaşmak için onun şeyhi, Baba Efendi 
diye maruf Filibeli Şeyh Mahmud Efen
di'ye intisap etmeye uğraşıyordu. Bu se
beple ona da birkaç kaside takdim etti. 
Rüstem Paşa'nın 1561 'de ölümü ile ye
rine geçen Semiz Ali Paşa'ya da iki ka
side sundu. Ekim 1561 'de danişmend , 

iki sene sonra da mülazım oldu. 1564 
Nisanında da yirmi beş akçe ile bir med
reseye tayini için ferman çıktı. 

O sırada Rumeli kazaskeri olan Ha
mid Efendi bu tayini kanuna ve usule 
uygun bulmadığından gereğini yapmak
ta tereddüt göstermekte iken şairi ta
nıyan ve takdir eden padişahın yeniden 
ve kesin fermanı üzerine 30 akçe ile 
onu Silivri ' de Piri Mehmed Paşa Medre
sesi'ne tayine mecbur oldu. Orada çok 
kalmayan Baki birkaç ay sonra, Kasım 
1564'te İstanbul'da Murad Paşa Med
resesr ne nakledildL Bu tayinin sağla

dığı imkandan faydalanarak Kanünf' nin 
kendisine gönderdiği şiirlerine onun em
ri üzerine nazireler yazıyor, bir yandan 
da ona kasideler takdim ediyordu. Ara
larındaki bu alaka, zeki ve kabiliyetli şa
irin yeteneklerini padişaha göstermesine 
yardım etti. Bu kabiliyetli şairden hoş
lanan Kanuni ona Keşşaf, Hidaye, Ek
mel adlı kitapların kıymetli birer nüs
hasını hediye etti. Baki de divanını pa
dişahın emriyle düzenleyerek ona sun
du. Padişahın türlü iltifatları şairi ma
nen ve maddeten zenginleştiriyordu. Bu 
arada Aralık 156S'te 1 O akçe terakki* ye 
nail oldu. Haziran 1566'da, hacca gitmiş 
olan babasının ölümü haberini aldı. Bu
nun da ardından Kanuni Sultan Süley-
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