
bad mahallesine yerleşip orada bir han
kah kurdu. Delhi 'den yalnız bir defa hac
ca 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 için
de, kendisinden önce Orta Asya'dan ge
len Nakşibendi şeyhlerinden çok daha 
tesirli bir faaliyet göstererek Nakşiben

di tarikatını Hindistan topraklannda kök
leştirmeyi başardı. Müridierine "zikr-i 
hafi" telkin ederken onların kalplerine 
tesir etmek için bütün himmetini sarfe
derdi; öyle ki, "kalpterindeki maddi iz
ler onlara ilahi hakikati idrak yollarını 
bir daha kapatamazdı" (Keşmi. s. 19) 

Baki - Billah kırk yaşındayken 25 Rebi
ülahir 1012 (2 Ekim 1603) tarihinde ve
fat etti. Delhi'de Hz. Peygamber'in ayak 
bastığına inanıldığı için Kademgah diye 
anılan bir yerin yakınlarında toprağa ve
rildi. Daha sonra kabrinin etrafında ge
niş bir mezarlık meydana geldi. Kabri
nin bulunduğu Nebi Kerim mahallesin
de bugün Hindülar oturmaktadır. Baki 
Billah ' ın mezarı Delhi müslümanları için 
önemli bir ziyaretgahtır. 

Baki- Billah'ın iki oğlu Ha ce Ubeydul
lah ve Hace Muhammed Abdullah, Nak
şibendi yolunu benimsemekle beraber 
semaı caiz görmekle bu tarikatın usulle
rinden bir ölçüde uzaklaşmışlardır. Baş
lıca halifeleri, Hint Moğolları ordusun
da subaylık yapan Hace Hüsameddin, 
Baki -Billah ' ın vefatından sonra defalar
ca Hicaz' a giden ve Nakşibendi tarikatı
nı Arap ülkelerinde yayan Şeyh Taceddin 
b. Zekeriyya, Baki- Billah 'ın ilk müridie
rinden olan Şeyh İlahdad ve en önemli
si İmam - ı Rabbiini olarak tanınan Şeyh 
Ahmed-i Serhendi'dir. 1592 yılında Del
hi'ye giderek Baki- Billah'a intisap eden 
İmam - ı Rabbani'nin manevi gelişmesin
de Baki- Billah'ın etkisi büyüktür. Ser
hend'den şeyhine yirmi kadar mektup 
yazan ve kendisini ziyaret için iki defa 
daha Delhi'ye giden imam - ı Rabbani, 
vahdet-i vücı1d* nazariyesine bağlı ka
lan Baki- Billah 'ın ölümünden sonra vah
det-i şühüd nazariyesini ortaya koyarak 
Nakşibendiyye tarikatına yeni bir yön 
vermiştir. Nakşibendiyye tarikatı , onun 
kurucusu olduğu Müceddidiyye kolu va
sıtasıyla günümüze ulaşmıştır. Baki - Bil
lah Nakşibendi tarikatından başka Ye
sevr, Kübrevi, Kildiri ve Çişti tarikatla
rından da icazetliydi. 

Eserleri. 1. Külliyyat-ı ljace Baki-Bil
ldh (lndia Office [Londra!. Delhi, Persian 

1095). 2. MeltU.zat (lndia Office [Londra!. 
Delhi 1058) 3. MekW.bdt-ı Şerif. Baki
Billah'ın Farsça yazdığı mektupların Ur
duca tercümesidir (Lahor 1923) 4. Mek
W.bdt (lndia Office [Londra!. Delhi, Persian 
tl32l s. Cİrtaniyyat-ı Baki. Baki- Billah 'ın 
iki mesnevisini, kırk altı rubaisini ve "Sil
silename" ile "Sakiname" adlı manzume
lerini 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. Ri
sale-yi Şerife. Abdürrahim Nakşibendi'
nin İrşad-ı Rahiıniyye adlı eserinin so
nundadır (Delhi 1333) B. Meşayil].-i Tu
ru~-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 hak
kında Hayat-ı Ba~i (Karaçi 1969) adlı bir 
monografi kaleme almıştır. 
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BAKİHANU 

(ö. 1846) 

Türk asıllı 
Azerbaycanlı tarihçi, şair ve edip. 

_j 

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

BAKTHAN Ll 

oğludur. Ruslar tarafından daha çok Ba
kihanof lakabı ile anılır. Şiirlerinde Kud
si mahlasını kullanmıştır. 

Ülkede süren savaşlar yüzünden on 
yedi yaşına kadar ancak Farsça'yı öğre
n~bildi. Daha sonra Kuba'ya gitti ve ora
da on yıl kalarak başta Arapça olmak 
üzere döneminin geçerli ilimlerini tahsil 
etti. 1820' de Kafkas Rus orduları ku
mandanı General Yermolof Baklhan lı'yı 

Tiflis'e getirip Rus hizmetine aldı. Baki
hanit burada Rusça öğrendi. Batı edebi
yatı ile çeşitli ilimleri tanıma imkanı bul
du. Bir süre sonra görevi gereği Şirvan , 

Ermenistan, Dağ ıstan , Çerkezistan, Gür
cistan, Anadolu ve İran'ı gezme fırsatını 
elde etti. Suratarın halkı ve özellik leri 
hakkında bilgi edindi. 

1813 Rus- İran, 1830 Rus-Türk savaş
ları ve barış antlaşmaları sırasında Rus 
generali Paskieviç'in tercümanlığını yap
tı. 1833'te çıktığı ikinci seyahati sırasın

da iki yıla yakın bir süre Don bölgesin
den başlayarak Ukrayna, Rusya, Litvan
ya, Letonya ve Polanya 'yı dolaştı; bu ül
kelerin tanınmış fikir adamlarıyla tanış
tı. Dönüşte ilim ve faziletten başka dün
yada her şeyin boş olduğuna kanaat ge
tirip Kuba şehrinde yerleşerek eserlerini 
yazmaya başladı. Burada F. Bodenstedt 
ve Berezin gibi Alman ve Rus müsteşrik

leri tarafından da ziyaret ve takdir edi
len Bakihanlı'nın evi bilgin ve şairlerin 

toplantı yeri oldu. Hayatının sonlarına 
doğru İstanbul'a gitti (3 Ekim 1846). ora
da Osmanlı bilgin ve şairleriyle tanıştı. 

Esrarü'l-melekut adlı Farsça eserinin yi
ne kendisi tarafından yapılan Arapça ter
cümesini Sultan Abdülmecid'e sundu. 
Aynı yıl hacca gitmek üzere istanbul'
dan ayrıldı, fakat hastalanarak yolda ve
fat etti ve Mekke ile Medine arasında 
Vadiifatıma'da defnedildi. 

Eserleri . 1. Gülistan -ı İrem. Bir önsöz, 
beş 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 ihti
va eder. Müellif eserinin sonunda Sir
van ve komşu ülkelerin ileri gelen bilgin 
ve kişilerinin hal tercümeleriyle kendi 
biyografisini de verir. Bu tarihini yazar
ken çok sayıda İslam coğrafya ve tarih 
eserleriyle Bizans ve Ermeni tarihlerin
den de faydalanmıştır. Batı kültürü hak
kında bilgi sahibi olması, eserini tam ol
masa bile metot ve olayları aniatış tarzı 
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bakımından Doğu'da yazılmış benzerle
rinden ayırmaktadır. Bununla beraber 
eserde diğer islam tarihlerinde olduğu 
gibi, söz konusu edilen dönemlerin sos
yal ve iktisadi durumu ile halkın yaşayı
şı hakkında hiç bilgi verilmemiş, ayrıca 
faydalanılan kaynaklardan alınan bilgi
ler de bir incelemeye tabi tutulmamış
tır. Gülistôn-ı İrem'in önce müellif ta
rafından yapılan Rusça tercümesi (Bakü 
1926 ). daha sonra Azeri Türkçesi'yle olan 
çevirisi Azerbaycan Sovyet Sosyalist İlim
ler Akademisi yayınları arasında basıl

mıştır ( 195 ı) . Farsça metni ise Azerice, 
İngilizce ve Farsça önsözle birlikte Ab
dülkerim Alizade, Muhammed Aka Sul
tanof, Muhammed Azerli, Ejder Ali As
garzacte ve Fazı! Babayef tarafından neş
redilmiştir (Bakü 1970). 2. ~anun-ı ~ud
sf. Farsça bir dil bilgisi kitabıdır. Çarın 

emriyle müellifi tarafından Rusça'ya da 
çevrilmiş ve Farsça metniyle birlikte Tif
lis'te (1831) ve Tahran'da (1 344 hş.) ba
sılmıştır. 3. Esrô.rü 'l -melekut. Müellif 
Farsça olarak kaleme aldığı bu eserinde 
Batlamyus ve Kopernik'in astronomiyle 
ilgili sisteminden bahsederken bunun 
daha önce Kur'an - ı Kerim'de yer aldığı
na işaret eder. Eserin kendisi tarafın

dan yapılan Arapça tercümesini Reşid 
Paşa'nın emriyle Hayatizade Seyyid Şe
ref Halil Efendi Efkdrü'l-ceberut adıyla 
Türkçe'ye çevirmiş ve eser yayımlanmış
tır (İstanbul 1265) 4. Kitô.b-ı Askeriyye. 
Türkçe olup Kuba halkından Asker adlı 
bir gencin hayat hikayesidir. Manzum ve 
mensur parçalardan oluşur. Eser Mir
za Ebü'l-Hasan Vezirof'un Türk dil bil
gisi hakkında yazdığı Kavô.id -i Züiyye 
adlı Rusça eserine seçtiği Türkçe metin
ler arasında yer almıştır (Bakü 1902, s. 
ı 12-130) . 

Bakihanlı ' nın henüz yayımlanmamış 

olan diğer eserleri ise şunlardır: 1. Ki
tô.b-ı Riyô.zü'l-kuds. Türkçe olan bu eser, 
Kerbela'da şehid edilen Hz. Hüseyin'den 
başlayarak Hz. Ali soyundan gelen on 
dört kişinin hal tercümesini ihtiva et
mektedir. 2. Keşfü'l-garô.'ib . Farsça olup 
Amerika kıtası hakkında bazı bilgiler ih
tiva eder. 3. Teh~fb - i A{Jlô.lf.. Bu eser 
de Farsça olup Grek, Arap ve Avrupalı 
yazariara göre ahlak ilminden ve ayrı

ca felsefeden bahseder. 4. 'Aynü1-mf
zô.n. Arapça olup mantıkla ilgili konula
ra dairdir. s. Cografyô.. Farsça bir ge
nel coğrafya kitabıdır. 6. Mişkô.tü'l-en
vô.r. Ahiakla ilgili bazı Farsça manzume-
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lerden ibarettir. 7. Mecô.mi '-i Eş' ô.r. 
Bakihan lı' nın Arapça, Farsça ve Türkçe 
şiirlerini ihtiva etmektedir. Bu şiirler

den Arapça ve Farsça olanlarının birço
ğu Bakü'de neşredilen Füyuzô.t gazete
sinde (ı 907, nr. 28) çıkmıştır. 8. Nasihat
name. Çocuklar için sade Türkçe ile ya
zılmış bir öğüt kitabıdır. 9. Mir' ô.tü'l
cemô.l. Farsça şiirlerinin toplandığı bir 
eserdir. 

Bakihanlı'nın, yazmış olduğu eserler
le Azeri Türkleri'nin medeniyet alanın 
da uyanmaları üzerinde büyük etkisi ol
muştur. 
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BAKİRE 

(bk. BİKR). 

BAKKAIJ 
(J~I) 

Ebü'l-Fazl Muhammed 
b. Ebi 'I-Kasım b. Babcuk (Baycılk) 

el- Harizm! el- Bakkal! 
(ö. 562 / 1167) 

Tefsir ve nahiv alimi. 

_j 

_j 

Harizm'in Cürcaniye şehrinde doğdu
ğu anlaşılan Bakkalf hakkında kaynaklar
da yeterli bilgi yoktur. Daha çok kuru yi
yecekler alıp sattığı için Bakkal (Arap ol
mayanların söyleyişiyle Bakkali) diye meş
hur olduğu, ayrıca "zeynü'l-meşayih" la
kabıyla anıldığı bilinmektedir. Ademr
nin nahivle ilgili kitabını ezberlediği için 

Ademi diye de tarıınmaktadır. Meşhur 
müfessir ve dilci Zemahşerf'nin önde 
gelen talebelerindendi. Ayrıca hadiste 
de ondan faydalandı. Hocasının ölümü 
üzerine talebelerinin başına geçerek 
onun yerini aldı ve kısa zamanda meş
hur oldu. 

Tefsir ve nahiv alanındaki eserleri ya
nında Hanefi fıkhındaki bilgisi ve güzel 
ahlakı ile de tanınan Bakkalf. 29 Cema
ziyelahir 562'de (22 Nisan 1167) yetmiş 
yaşının üzerinde Cürcaniye'de öldü. Bu 
tarih bazı kaynaklarda 561 (1166). 576 
(1180) ve 586 (1190) olarak da zikredil
miştir. 

Eserleri. 1. Tefsfrü '1-Ba}f.]f.iilf. Sadece 
VII. cildi hakkında bilgi bulunan ve Arap
ça olan bu eser. kaynaklarda Bakkalf'ye 
nisbet edilen Miftô.J:ıu't-tenzfl adlı tef
sir olmalıdır. 247 varak hacmindeki bu 
cilt, Taha süresinin başından Sebe' sü
resinin sonuna kadar olan kısmı ihtiva 
etmekte olup son sayfasında VIII. cildin 
Kasas süresiyle başlayacağına işaret edil
miştir (bk. Süleymaniye Ktp. , Damad İb
rahim Paşa, nr. 99). Buna göre eserin ta
mamının yaklaşık on iki cilt kadar oldu
ğu tahmin edilebilir. 2. Terô.cimü'l-e<ô. 
cim. Farsça muhtasar bir Kur'an luga
tı (satır aras ı tercüme) mahiyetinde olan 
eserde kısa bir Arapça mukaddimenin 
ardından besınele ve Fatiha süresinde
ki kelimelerin açıklamaları yapılmakta, 
daha sonra Nas süresine geçilerek geri
ye doğru süreler sırasıyla ele alınmakta 
ve eser Bakara süresiyle son bulmakta
dır. Bilinen yazma nüshalarından birinin 
kapağında (Süleymaniye Ktp., Mesih Pa
şa, nr. 59) adı Mişbô.J:ıu'l-beyô.n if tav
ifJ:ıi me 'ô.ni'l-~ur' ô.n şeklinde yazılmış 
ise de ilk sayfasında Terô.cimü'l-e 'a 
cim adı da yer almaktadır (bk. Süleyma-

-niye Ktp., Fatih, nr. 5176, 65 varak; İbra

him Efendi, nr. 16/ 2, 144-183. varaklar; 
Mesih Paşa, nr. 59, 34 varak; iü Ktp., nr. 
408, 88 varak; nr. 1182, 82 varak; nr. 1311, 

34 varak; Sivas Ziya Bey Ktp., nr. 201, 66 

varak). Bazı kaynaklarda eserin adı et
Terô.cim bi-lisô.ni'l-e 'acim olarak zik
redilmektedir. 

Bakkalfnin kaynaklarda zikredilen di
ğer eserlerinden bazıları da şunlardır: 

et-Tenbfh 'alô. i'cô.zi1-~ur'ô.n, E~kô.
rü'ş-şalô.t, Cem 'u 't-tefô.ri]f. fi'l-füru', 
el-Esnô. if şerhj esmô.'i1-J:ıüsnô., Talf.
vfmü'l-lisô.n, el-İ'cô.b ff 'ilmi'l-i'rô.b, 
Menô.zilü'l- 'Arab, Tergibü1- 'ilm. 


