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Ebu Abdirrahman Baki
b. Mahled b. Yezld el -Kurtubl
{ö. 276/889)
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Müsned'iyle meşhur
Endülüslü muhaddis.
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201 'de (817) veya daha önce Kurtu ba 'da doğdu. Her biri fakih olan dedeleri gibi babası da bir fıkıh alimi ve emir
Abdurrahman b. Hakem (Abdurrahman
II, 822 -852) zamanında Reyye kadısı idi.
ilim tahsil etmek maksadıyla o da doğu
İslam ülkelerine seyahat etmişti. Baki,
A' şa diye bilinen Kurtubalı alim ve muhaddis Muhammed b. Isa el-Meafiri'den
ve İmam Malik'in el -Muvatta, adlı eserinin ravisi Yahya b. Yahya el - Leysi'den
hadis okudu. Yirmi dört yaşlarında iken
ilim tahsili için doğu İslam ülkelerine
doğru yola çıktı. Yirmi yıl süren bu ilk
seyahati sırasında İfrikıyye' de fakih SahnOn b. Said'den hadis ve fıkı h tahsil etti. Mısır'da Yahya b. Abdullah b. Bükeyr'den, Küfe'de Hişam b. Arnmar ve Yahya
b. Abdülhamid el-Himmani'den, Basra'da Amr b. Ali el-Pellas ve Bündar'dan,
Medine'de Medine kadısı EbO Mus'ab ez Zühri ve benzeri alimlerden hadis rivayet etti. Bağdat'ta Ahmed b. Hanbel'den
hadis ve fıkhi meseleler öğrendi. 244 yı 
lı civarında Endülüs'e döndü. Bir müddet
sonra da on dört yıl süren ikinci uzun seyahatine çıktı. Her ne kadar Brockelmann
ve Puat Sezgin onun ilk seyahatinin on
dört. ikinci seyahatinin yirmi yıl sOrdüğünü ifade ediyariarsa da kaynaklardaki bilgiler bunun aksini göstermektedir.
Hac mevsimine kadar çok defa yaya olarak ilim merkezlerini d ola şm a k suretiyle devrin tanınmış muhaddislerinden hadis okur, hac mevsiminde Mekke'ye dönüp haccını ifa eder ve oradaki alimlerden faydalanırdı. EbO Bekir b. EbO Şey
be ile görüşerek ondan el-Musannef'ini, meşhur tarihçi ve muhaddis Halife
b. Hayyat'tan Taba~iitü'r-ruvô.t ve etTô.ril] adlı eserlerini bizzat rivayet etti.
On kadarı istisna edilecek olursa, sayı
ları 284'ü bulan hocalarının tamamı güvenilir muhaddislerdir. Onun hoca seçiminde son derece titiz davrandığı , birçok muhaddisten hadis öğrenme imkanı bulduğu halde kendi ölçülerine uymadığı için onlardan hadis almadığı bi-

linmektedir. En tanınmış talebeleri, oğ 
lu Kurtuba Kadısı Ahmed ile kendisinden en fazla rivayette bulunan ve kitaplarının yayılmasını sağlayan Abdullah b.
Yunus el-Muradi, Hasan b. Sa'd b. İ dris
el - Kurtubi, Eslem b. Abdülaziz b. Haşim
el -Kurtubi'dir. Uğradığı herhangi bir yerdeki hadisleri derleyip topa rlad ı ğı için
arkadaşlarının "miknese" (süpürge) lakabını taktıkları Baki b. Mahled, otuz dört
yıl süren hadis tahsilini tamamlayıp
memleketine dönünce, hayatta olan hocalan başta olmak üzere Endülüslü hadis talebeleri onun geniş hadis kültüründen büyük ölçüde faydalanmaya çalıştılar. Zira uzun seyahatleri sırasında
sema* ve icazet* yoluyla rivayet hakkı
nı elde ettiği EbO Bekir b. Eb O Şeybe'
nin eJ-Muşannef'ini, İmam Şafii' nin elÜmm 'ünü, Halife b. Hayyat'ın et- Tô.ril]
ve Tabaka tü 'r- ruvô.t'ını , Devrakl'nin Siretil. cö~er b. cAbdil cazfz'ini ve benzeri kitapları Endülüs'e ilk defa getiren
ve tanıtan Baki b. Mahled olmuştur. Buradaki Malikiler'in daha önce bilmediği
baz ı hadisleri ve çeşitli alimierin ihtilaflarını ele ·alan bazı eserleri Endülüs'e getirmesi, Maliki fıkhı tahsil etmesine rağ
men hadisiere göre fetva vermesi ve İbn
EbO Şeybe'nin el - Muşannef'ini akutması , bilhassa r ey* taraftarlarının onu
b id' atçılıkla ve zındıklıkla suç l amalarına
ve hatta boynunun vurulması isteğiyle
Endülüs emirine şikayet etmelerine yol
açtı. Zor durumda kalan Baki Endülüs'ten kaçarak canını kurtarmayı düşündü 
ğü bir sırada halifenin vezirlerinden Haşim b. Abdülaziz ile tanıştı ve onun vasıtasıyla meselenin esasını halifeye anlatma imkanı buldu. Baki ile muhaliflerinin yanında söz konusu eseri inceleyen ve beğenen Emir 1. Muhammed, bu
eserden bir nüsha da kendi kütüphanesi için yazdırılmasını emretti. Şikayetçi 
leri azarlayarak Baki'ye bildiklerini serbest çe ö ğ retmes ini söyledi. Daha önceleri sadece imam Malik ile Maliki ileri
gelenlerinin görüşleri okunup öğretilen
Endülüs'ü bir hadis merkezi haline getiren Baki, 28 Cemaziyelahir 276'da (28
Ekim 889) Kurtuba'da vefat etti ve Benü'l -Abbas Mezarlığı ' na gömüldü.
Baki b. Mahled güvenilir bir muhaddis, kimseyi taklit etmeyen, orüinal fikirleri bulunan bir fakih ve müctehid idi.
Hanbeli tabakat kitaplarında yer alması Ahmed b. Hanbel'den faydalanmış olması sebebiyledir. İmam Şafii'yi de dinlediği ve Endülüs'te onun eserlerini tanıttığı için Şafii olduğunu söyleyenler de
vardır . Endülüs'te Zahirilik muhitini ha-

zırlayanlardan biri olması sebebiyle İbn

Hazm onu hayranlıkla anar ve hadis ilminde Buhari ve diğer meşhur muhaddisler ayarında olduğunu kabul eder. etTô.ril]u1-kebir müellifi İ bn EbO Hayseme, Baki'nin bulunduğu yerde yaşayan
hadis talebesinin tahsil maksadıyla bir
başka yere gitmesine ihtiyaç bulunmad ı ğı görüşündedi r. Baki'nin son der ece
mütevazi olduğu, devlet dairelerindeki
işlerini halledebilmek için onun nüfuzundan faydalanmak isteyenlerden ya rd ı 
mını esirgemediği , gerektiğinde onlarla
birlikte saatlerce yaya yürüdüğü , yeme
içmeye önem vermediği , cuma günleri
dışında hep oruç tuttuğu, Kur'an - ı Kerim'i çok okuduğu kaynaklarda zikredilmiş , cihada önem vermesi sebebiyle yetmiş kadar gazveye katıldığı rivayet edilmiştir. ilim tahsilinde gayretli bulmadı
ğı talebelerine, kendisinden söz ettiğini
ima etmeksizin, sokağa atılan lahana
yapraklarıyla karnını dayuran ve kağıt
alabilmek için sırtındaki elbiseyi satan
talebeler gördüğünü anlattığı da hakkında verilen bilgiler a rasındadır.
Baki b. Mahled'in Abdurrahman ve
Ahmed adında iki oğlu olduğu bilinmekte, fakat kaynaklarda Abdurrahman hakkında bilgi bulunmamaktadır. Baki vefat
ettiğinde on dört yaşında olan Ahmed ise
babasından ilim tahsil etmiş, "kad ıl ce
maat" denilen hatiplik görevinde bulunmuş ve on yıl Kurtuba kadılığı yapm ı ştır.
Soyundan onun ilim mi rasını devam ettiren ve Kurtuba'da muhtelif devirlerde
kadılık yapan alimler gelmiştir.
Eserleri. 1. el -Müsnedü'J-kebir. Rivayetleri sahabi adiarına göre alfabetik
olarak tertip ettiği ve el-Muşannef diye de bilinen bu eserinde 1300'den fazla sahabinin rivayetine yer vermektedir.
Her bir sahabinin hadisini fıkıh konuları
na ve ahkam meselelerine göre sıraladı
ğı için bu haliyle eser hem müsned, hem
de musannef tarzının bir örn eğ i s ayı l 
makta ve daha önce bir benzerinin meydana geti rildiği bilinmemektedir. İbn
Hazm bu eseri Ahmed b. Hanbel'in eJMüsned'inden daha değerli bulmaktadır. lll. asrın bu en önemli iki müsnedi bazı yönleriyle mukayese edildiğin 
de şu sonuçlar elde edilmektedir : Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned 'inde 904
sahabinin 30.000 hadisi, diğerinde ise
1013 sahabinin 30.969 hadisi bulunmaktadır. Bununla beraber İbn Hacer elAskalani, Baki'nin sahabi zannettiği bazı ravilerin tabii olduğunu söylemektedir (bk. el ·İşabe, lll, 361; VI , 344). Meşhur
sahabilerin rivayetleri karşılaştırıldığın-
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da Baki' nin daha fazla hadis topladı
ğı görülmektedir. Ebü Hüreyre'nin Ahmed 'in el-Müsned'inde 3879 rivayeti,
Baki'nin el-Müsned'inde ise 5374 rivayeti, Muaz b. Cebel'in Ahmed'in el-Müsned 'indeki elli üç hadisine karşılık Baki'nin eserinde 157 hadisi bulunmaktadı r. Her sahabinin rivayetlerini kendi
arasında ayrıca fıkıh bablarına göre düzenlemesi, Baki'nin eserinin bir diğer
üstün tarafıdır. Zehebfnin tesbitine göre, Ahmed b. Hanbel'in talebesi olması
na rağmen Baki kitabında onun hiçbir
rivayetine yer vermemiş ve anlaşıldığı
na göre eserinden de faydalanmamıştır.
Mübarekfürf (ö. 1935). eserin bir nüshasının Almanya'da (el-Hizanetü'l -Cermeniyye) bulunduğunu söylemekle beraber
(Tuh{etü'l·Ahve?~ Mukaddime, 1, 331) küt üphane adı ve numarası vermemektedir. el-Müsned'in iki cildine sahip olduğunu söyleyen Zehebf ile tamamını
veya en azından bir kısmını gördüğü anlaşılan İbn Hacer'den sonra onun nüshalarından bahseden olmadığı da sanıl
maktadır (Ekrem Ziya el-Ömerl, s. 27-28).
Baki b. Mahled ve diğer bazı muhaddislerin rivayetlerinden derlenen küçük bir
risale (el·Münteka) Zahiriyye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Mecmüa, nr. 129,
vr. 225 3 -236b). Z. et-Tefsirü'l-kebfr. İbn
Hazm 'ın Taberf'ninki de dahil olmak üzere islam aleminde bir benzerinin yazılma
dığını söylediği , Zehebf'nin de aynı kanaatte olduğunu belirttiği bu eserin kütüphanelerde herhangi bir nüshasına rastlanmamıştır. Baki b. Mahled 'in hadisteki yeri ve et-Tefsirü'l-kebir'inin Taberfnin tefsiriyle mukayese edilmiş olması dikkate alımnca eserin bir rivayet tefsiri olduğu kolaylıkla tahmin edilebilir.
3. Kitô.bü1 -A'dô.d. Zikru mô. li's-sahô.beü mine'l-l:J-adı"şi ;mne 'l- 'aded ~dıyla
da bilinen risale, bir tek hadis rivayet
edenler de dahil olmak üzere 1013 sahabfnin adını ve rivayet ettiği hadis miktarını vermektedir. Ekrem Ziya el-Ömerf eseri Zahiriyye Kütüphanesi'ndeki İbn
Hazm ez-Zahirf'nin tertip ettiği nüshaya dayanarak 'Adedü md li-külli vô.l:J-id mine's-sahô.be mine'l~l:J-adiş adıy
la neşretmiştir (aş bk.) . Ayrıca Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'deki iki yazması (nr. 254,
529) esas alınarak İhsan Abbas ile Nası
rüddin el - Esed tarafından Cevô.mi'u·ssıre ve l]ams resd 'il ul]rd li 'bn Hazm
adlı eserle birlikte yayımlanmıştır (Kahire, ts.). 4. el-Musannef ii fetdva·s-sal:J-dbeü ve't-tdbi'fn ve men dunehiİm.
Sahabe, tabifn ve daha sonraki alimierin fetvalarını derleyen ve İbn Hazm'a
göre Ebü Bekir b. Ebü Şeybe, Abdürrez-
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zak b. Hemmam ve Said b. MansOr'un
eserleriyle diğer musanneflerden daha
mükemmel olan eser günümüze gelmemiştir.

Baki b. Mahled'e dair yazılan eserlerden, tarunu Abdurrahman b. Ahmed b.
Baki'nin (ö. 366/976-77) Feiô.'ilü Baki
b. Mal]led adlı eseriyle Endülüslü alim
ve emir Abdullah b. Abdurrahman enNasır'ın (ö. 339/951) el-Müskite ii fe:iô. 'ili Baki b. Ma.l]led'inin günümüze
gelip gelmediği bilinmemektedir. Muammer Nüri, Ra bat Darülhadfsi'l- haseniyye'de, EbU 'Abdirral:J-mdn Balp b. Mal]led el-~urtııbi şeyl]u'l-l:J-adiş fi1-Endelüs adlı bir doktora tezi hazırlamıştır
(1978). Ekrem Ziya el-Ömeri de Balp b.
Mahled el-Kurtubi ve Mukaddimetü
Mü;nedihi 'Ad~dü md li-külli vô.l:J-id
mine'ş-sal:J-dbe mine'I-hadiş adıyla hazırladığı bir çalışmayı yayımiarnıştır (Beyrut 1404/ 1984)
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BAKI- BillAH
( ..!ı4 ~4)
Ebü'l- Müeyyed Radıyyüddin
Hil.ce Abdülbil.k! b. Abdisselam
Üveysi Nakşibendi
'(ö.

1012/1603)

İmam-ı Rabhani'nin mürşidi,
Nakşibendi tarikatını
mutasawıf.

L

Hindistan'da yayan

_j

971 ( 1563-64) veya 972 ( 1564-65) yı
Kabil'de doğdu. Semerkantlı Kadı
Abdüsselam Halaci'nin oğludur. Ubeydullah Ahrar'ın neslinden olan annesinin, Baki- Billah Del hi' de hankahını kurduktan sonra dervişterin yemeklerini pişirme görevini büyük bir zevkıe üzerine
aldığı rivayet edilir.
lında

Baki- Billah gençliğinde islami ilimleri
Mevlana Sadık Helvar adında bir zattan
öğrenmeye başladı. Mevlana Sadık Kabil'den Maveraünnehir'e gidince öğren
cisini de beraber götürdü; ancak BakrBillah tahsilini bitirmeden tasawufa yöneldi ve Orta Asya'da çeşitli şeyhlerden
faydalandı. Nakşibendi tarikatından Şeyh

Ubeyd, Mevlana Lutfullah ve Seyyid Abdullah Belhi'ye ve Yesevf tarikatından iftihar Şeyh'e intisap ettiyse de inabe* sini tekrar tekrar bozdu. Bir müddet
sonra Lahor'a geçeri Baki- Billah kendisine teklif edilen Moğol ordusundaki vazifeyi kabul etmeyip dervişane hayatına
devam etti. Sonuçsuz kalan bir aşk macerası geçirdikten sonra daha güçlü bir
azimle tekrar kendisini tasawufa verdi.
Bir rüyasında Hace Bahaeddin Nakşi
bend'in ruhaniyetinden zikir telkinini aldı ve yeniden kendine bir mürşid aramaya koyuldu. Bir süre perişan bir vaziyette La hor sokaklarında dolaşan BakrBillah muradım orada bulamayınca Hace Ubeydullah Ahrar'ın ruhaniyetinin bir
işaretine uyarak önce Keşmir'e, sonra
Maveraünnehir'e gitti. Semerkant'a yakın · bir kasaba da oturan Mevlana Ha ce
Emkeneki'den inabe aldı. Emkeneki, Baki-Billah'la üç gün üç gece halvette oturduktan sonra ona Hindistan'a dönüp orada Nakşibendf tarikatını yayma görevini
verdi. Baki- Billah önce bu işte başarılı
olamayacağını ileri sürdüyse de daha
sonra bu vazifeyi kabul etti. Bir yıl Lahor'da kaldıktan sonra Delhi'nin Firüza-

