BAKI b. MAHLED
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
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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-

BAKTHAN Ll
bad mahallesine yerleşip orada bir hankah kurdu. Delhi'den yalnız bir defa hacca gitmek için ayrıldı ve hayatının geri
kalan kısmını hankahta geçirdi.
Baki- Billah ' ın irşad devri ancak iki üç
yıl devam etti. Fakat bu kısa süre içinde, kendisinden önce Orta Asya'dan gelen Nakşibendi şeyhlerinden çok daha
tesirli bir faaliyet göstererek Nakşiben 
di tarikatını Hindistan topraklannda kökleştirmeyi başardı. Müridierine "zikr-i
hafi" telkin ederken onların kalplerine
tesir etmek için bütün himmetini sarfederdi; öyle ki, "kalpterindeki maddi izler onlara ilahi hakikati idrak yollarını
bir daha kapatamazdı" (Keşmi. s. 19)
Baki - Billah kırk yaşındayken 25 Rebiülahir 1012 (2 Ekim 1603) tarihinde vefat etti. Delhi'de Hz. Peygamber'in ayak
bastığına inanıldığı için Kademgah diye
anılan bir yerin yakınlarında toprağa verildi. Daha sonra kabrinin etrafında geniş bir mezarlık meydana geldi. Kabrinin bulunduğu Nebi Kerim mahallesinde bugün Hindülar oturmaktadır. Baki Billah ' ın mezarı Delhi müslümanları için
önemli bir ziyaretgahtır.
Baki- Billah'ın iki oğlu Ha ce Ubeydullah ve Hace Muhammed Abdullah, Nakşibendi yolunu benimsemekle beraber
semaı caiz görmekle bu tarikatın usullerinden bir ölçüde uzaklaşmışlardır. Baş
lıca halifeleri, Hint Moğolları ordusunda subaylık yapan Hace Hüsameddin,
Baki - Billah ' ın vefatından sonra defalarca Hicaz' a giden ve Nakşibendi tarikatı
nı Arap ülkelerinde yayan Şeyh Taceddin
b. Zekeriyya, Baki- Billah ' ın ilk müridierinden olan Şeyh İlahdad ve en önemlisi İmam - ı Rabbiini olarak tanınan Şeyh
Ahmed-i Serhendi'dir. 1592 yılında Delhi'ye giderek Baki- Billah'a intisap eden
İ mam - ı Rabbani'nin manevi gelişmesin
de Baki- B ill ah ' ın etkisi büyüktür. Serhend 'den şeyhine yirmi kadar mektup
yazan ve kendisini ziyaret için iki defa
daha Delhi'ye giden imam - ı Rabbani,
vahdet-i vücı1d* nazariyesine bağlı kalan Baki- Billah 'ın ölümünden sonra vahdet-i şühüd nazariyesini ortaya koyarak
Nakşibendiyye tarikatına yeni bir yön
vermiştir. Nakşibendiyye tarikatı , onun
kurucusu olduğu Müceddidiyye kolu vasıtasıyla günümüze ulaşmıştır. Baki - Billah Nakşibendi tarikatından başka Yesevr, Kübrevi, Kildiri ve Çişti tarikatlarından da icazetliydi.
Eserleri. 1. Külliyyat-ı ljace Baki-Billdh (lndia Office [Londra!. Delhi, Persian

1095). 2. MeltU.zat (lndia Office [Londra!.
Delhi 1058) 3. MekW.bdt-ı Şerif. BakiBillah'ın Farsça yazdığı mektupların Urduca tercümesidir (Lahor 1923) 4. MekW.bdt (lndia Office [Londra!. Delhi, Persian
tl32l s. Cİrtaniyyat-ı Baki. Baki- Billah'ın
iki mesnevisini, kırk altı rubaisini ve "Silsilename" ile "Sakiname" adlı manzumelerini ihtiva eder (nşr. Seyyid Nizameddin
Ahmed Kazımi , Delhi 1390). 6. Meşnevi
yi ljace Baki-Billah (Lahor 1333) Bu
eserinde c İrfaniyyat - ı Ba.(U' dekiterin dı
şında kalan mesnevileri mevcuttur. 7. Risale-yi Şerife. Abdürrahim Nakşibendi'
nin İrşad-ı Rahiıniyye adlı eserinin sonundadır (Delhi 1333) B. Meşayil].-i Turu~-ı Erba ca (nşr. Gulam Mustafa Han,
Kaıaçi 1389)
Baki-

Billah'ın

iki rubafsini müridi

İmam-ı Rabbani Keşfü 'l-gayn

ii şerhi'r

rubd ciyyeteyn (Delhi 131 O) adıyla şer
hetmiş, Reşid Ahmed Erşed onun hakkında Hayat-ı Ba~i (Karaçi 1969) adlı bir
monografi kaleme alm ı ştır.
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HAMİD ALGAR

BAKİHANU
(ö. 1846)
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Türk asıllı
tarihçi, şair ve edip.

Azerbaycanlı
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4 Zilhicce 1208'de (3 Temmuz 1794)
Bakü yakınlarında Emir Hacian köyünde
doğdu. Asıl adı Abbas Kulı Ağa olup Bakü hanlarından Mirza Mehmed Han ' ın

oğludur.

Ruslar tarafından daha çok Bakihanof lakabı ile anılır. Şiirlerinde Kudsi mahlasını kullanmıştır.
Ülkede süren savaşlar yüzünden on
yedi yaşına kadar ancak Farsça'yı öğre
n~bildi. Daha sonra Kuba'ya gitti ve orada on yıl kalarak başta Arapça olmak
üzere döneminin geçerli ilimlerini tahsil
etti. 1820' de Kafkas Rus orduları kumandanı General Yermolof Baklha n lı'yı
Tiflis'e getirip Rus hizmetine aldı. Bakihanit burada Rusça öğ rendi. Batı edebiyatı ile çeşitli ilimleri tanıma imkanı buldu. Bir süre sonra görevi gereği Şirvan ,
Ermenistan, Dağ ı stan , Çerkezistan, Gürcistan, Anadolu ve İran'ı gezme fırsatını
elde etti. Sura t a rın halkı ve özelli kleri
hakkında bilgi edindi.
1813 Rus- İran, 1830 Rus- Türk savaş
ları ve barış antlaşmaları sırasında Rus
generali Paskieviç'in tercümanlığını yaptı. 1833'te çıktığı ikinci seyahati sı rasın
da iki yıla yakın bir süre Don bölgesinden başlayarak Ukrayna, Rusya, Litvanya, Letonya ve Polanya 'yı dolaştı; bu ülkelerin tanınmış fikir adamlarıyla tanış
tı. Dönüşte ilim ve faziletten başka dünyada her şeyin boş olduğuna kanaat getirip Kuba şehrinde yerleşerek eserlerini
yazmaya başladı. Burada F. Bodenstedt
ve Berezin gibi Alman ve Rus müsteşrik
leri tarafından da ziyaret ve takdir edilen Bakihanlı'nın evi bilgin ve şairlerin
toplantı yeri oldu. Hayatının sonlarına
doğru İstanbul'a gitti (3 Ekim 1846). orada Osmanlı bilgin ve şairleriyle tanıştı.
Esrarü'l-melekut adlı Farsça eserinin yine kendisi tarafından yapılan Arapça tercümesini Sultan Abdülmecid'e sundu.
Aynı yıl hacca gitmek üzere istanbul'dan ayrıldı, fakat hastalanarak yolda vefat etti ve Mekke ile Medine arasında
Vadiifatıma'da defnedildi.
Eserleri. 1. Gülistan -ı İrem. Bir önsöz,

bölüm (tabaka) ve bir hcltimeden
meydana gelen ve Bakihanlı'ya büyük
şöhret sağlayan bu Farsça eser, Şirvan
ve Dağıstan ' ın eski çağlardan başlaya
rak Ruslar'la iranlılar'ın Gülistan Antiaş
ması ' na (1813) kadar gelen tarihini ihtiva eder. Müellif eserinin sonunda Sirvan ve komşu ülkelerin ileri gelen bilgin
ve kişilerinin hal tercümeleriyle kendi
biyografisini de verir. Bu tarihini yazarken çok sayıda İslam coğrafya ve tarih
eserleriyle Bizans ve Ermeni tarihlerinden de faydalanmıştır. Batı kültürü hakkında bilgi sahibi olması, eserini tam olmasa bile metot ve o l ayla rı aniatış tarzı
beş
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