BAKTHAN Ll
bakımından Doğu'da yazılmış benzerlerinden ayırmaktadır. Bununla beraber
eserde diğer islam tarihlerinde olduğu
gibi, söz konusu edilen dönemlerin sosyal ve iktisadi durumu ile halkın yaşayı
şı hakkında hiç bilgi verilmemiş, ayrıca
fayda l anılan kaynaklardan alınan bilgiler de bir incelemeye tabi tutulmamış
tır. Gülistôn-ı İrem'in önce müellif tarafından 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 Abdülkerim Alizade, Muhammed Aka Sultanof, Muhammed Azerli, Ejder Ali Asgarzacte 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 Tiflis'te (1831) ve Tahran'da (1 344 h ş.) basılmıştır. 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 Mirza Ebü'l-Hasan Vezirof'un Türk dil bilgisi hakkında yazdığı Kavô.id -i Züiyye
adlı Rusça eserine seçtiği Türkçe metinler arasında yer almıştır (Bakü 1902, s.
ı

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 birçoğu Bakü'de neşredilen Füyuzô.t gazetesinde (ı 907, nr. 28) çıkmıştır. 8. Nasihatname. Çocuklar için sade Türkçe ile yazılmış bir öğüt kitabıdır. 9. Mir' ô.tü'lcemô.l. Farsça şiirlerinin toplandığı bir
eserdir.
Bakihanlı'nın , yazmış olduğu eserlerle Azeri Türkleri'nin medeniyet alanın 
da uyanmaları üzerinde büyük etkisi olmuştur.

miştir.
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henüz yayımlanmamış
eserleri ise şunlardır: 1. Kitô.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 etmektedir. 2. Keşfü'l-garô.'ib. Farsça olup
Amerika kıtası hakkında bazı bilgiler ihtiva 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-mfzô.n. Arapça olup mantıkla ilgili konulara dairdir. s. Cografyô.. Farsça bir genel coğrafya kitabıdır. 6. Mişkô.tü'l-en
vô.r. Ahiakla ilgili bazı Farsça manzume-
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Ebü'l-Fazl Muhammed
b. Ebi 'I-Kasım b. Babcuk (Baycılk)
el- Harizm! el- Bakkal!
(ö. 562 / 1167)
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Tefsir ve nahiv alimi.
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Harizm'in Cürcaniye şehrinde doğdu
Bakkalf hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Daha çok kuru yiyecekler alıp sattığı için Bakkal (Arap olmayanların söyleyişiyle Bakkali) diye meş
hur olduğu , ayrıca " zeynü'l-meşayih" lakabıyla anıldığı bilinmektedir. Ademrnin nahivle ilgili kitabını ezberlediği için
ğu anlaşılan

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 yanında Hanefi fıkhındaki bilgisi ve güzel
ahlakı ile de tanınan Bakkalf. 29 Cemaziyelahir 562'de (22 Nisan 1167) yetmiş
yaşının üzerinde Cürcaniye'de öldü. Bu
tarih bazı kaynaklarda 561 (1166). 576
(1180) ve 586 (1190) olarak da zikredilEserleri. 1. Tefsfrü '1- Ba}f.]f.iilf. Sadece
VII. cildi hakkında bilgi bulunan ve Arapça olan bu eser. kaynaklarda Bakkalf'ye
nisbet edilen Miftô.J:ıu't-tenzfl adlı tefsir olmalıdır. 247 varak hacmindeki bu
cilt, Taha süresinin başından Sebe' süresinin sonuna kadar olan kısmı ihtiva
etmekte olup son sayfasında VIII. cildin
Kasas süresiyle başlayacağına işaret edilmiştir (bk. Süleymaniye Ktp. , Damad İb
rahim Pa şa, nr. 99). Buna göre eserin tamamının yaklaşık on iki cilt kadar olduğu tahmin edilebilir. 2. Terô.cimü'l-e<ô. cim. Farsça muhtasar bir Kur'an lugatı (satır aras ı tercüme) mahiyetinde olan
eserde kısa bir Arapça mukaddimenin
ardından besınele ve Fatiha süresindeki kelimelerin açıklamaları yapılmakta,
daha sonra Nas süresine geçilerek geriye doğru süreler sırasıyla ele alınmakta
ve eser Bakara süresiyle son bulmaktadır. Bilinen yazma nüshalarından birinin
kapağında (Süleymaniye Ktp., Mesih Paşa, nr. 59) adı Mişbô.J:ıu'l-beyô.n if tavifJ: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 etTerô.cim bi-lisô.ni'l-e 'acim olarak zikredilmektedir.

Bakkalfnin kaynaklarda zikredilen dieserlerinden 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.
ğer

BAK Ll
BİBLİYOGRAFYA:

Uğurlu'da bulunduğu sırada boşalan

Yaküt. /11u'cemü 'l-üdeba' , XIX, 5; Safedf,
el- Vaff, IV, 340; Süyütf. Bugyetü 'l-vu 'at, ı ,
215; a.mlf, Taba"-atü 'l·müfessirfn, Beyrut, ts.
(Darü 'I- Kütübi 'l-i lmiyye). s. 102 ; Davüdf. Taba"-atü 'l-müfessirfn, ll, 230; Keşfü'z-? unün, 1, 51,
84, 91, 120, 132, 400,469 -470,488-489, 595;
ll , 1760, 1829, 2040; Leknevf. el-Feva' idü'lbehiyye, s. 161 ; Hediyyetü'l- 'a ri{fn, ll, 98;
Brockelma n n, GAL Suppl., ı , 513; Köprülü,
Türk Edebiyatı Tarihi ( İ stanbu l 1981). s. 203;
Muhammed Hamfdullah, "Kur' an-ı Kerim'in
Türkçe Yazma Tercümeleri", T/11, XIV ( 1964).
s. 73 ; Nuri Yüce, "Zemahşeri", iA, Xlll, 510.

~
ı

TAYYA R A LTlKULAÇ

BAKKALZADE İSMAİL HAKKI

1

(1830 -1921)
Osmanlı
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Son devir
müderrislerinden.
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Çaykara'da Ataköy'de (Sinek) doğdu.
İlk öğrenimine burada müderrislik yapan babası Mehmed Efendi'nin yanın
da başladı. Daha sonra yörenin meş
hur müderrislerinden Abbas Efendizade Mehmed Efendi'den ders alarak İs
lami ilimler alanındaki tahsiline devam
etti. 1878'de Erzurum'da Osmanlı- Rus
Harbi'ne katıldı. Hocasının bu savaşta
şehid düşmesi üzerine savaş sonrasın
da yarım kalan öğrenimini Akdoğan (Yukarı Hopşera) köyü müderrisi Hafızzade
İsmail Efendi'nin yanında tamamladı.
Önce Tonya'nın Kumyatak köyündeki
İskenderli Medresesi'nde başladığı müderrislik görevine sırasıyla Vakfıkebir'de
ve Of'un Uğurlu (Çifaruksa) köyünde devam etti. Yaklaşık otuz yıl boyunca oturduğu Uğurlu'da bir medrese kurdu ve
buradan yüzlerce öğrenci mezun etti.
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Of
yörenin müderrislerince
ittifakla seçildiği halde öğretim faaliyetine engel olacağı düşüncesiyle bu görevi kabul etmedi. Ruslar' ın Trabzon' u
işgali sırasında yaptığı etkili vaazlarla
halkı cihada çağırdı ; topladığı milis kuvvetlerinin başına geçerek Rus ordusunun Baltacı deresinden geçmesine engel olmaya çalıştı. 1902'de kendi köyüne dönerek burada ve Maraştı (Paçan)
köyünde ders akutmaya devam etti.
Bakkalzade doğduğu köyde vefat etti;
mezarı Sinek Camii'nin yanındaki kabmüftülüğüne

ristandadır.

Öğrencilerinden Kamazade Mustafa
Efendi'nin verdiği bilgilere göre hayatı
nı İslam ilimlerini öğrenmek ve öğret
mekle geçiren İsmail Hakkı Efendi, on
yedi dönem icazet vererek 2000'e yakın
öğrenci yetiştirmiştir. Hayatı. çoğu savaşlarla geçen Osmanlılar'ın son dönemine rastladığı için talebeleri ve ilmi
faaliyetleri hakkında fazla bilgi mevcut
değildir. Bilinen en meşhur talebeleri.
Maraştı köyü müderrislerinden İdris
Efendi ile son dönem kıraat alimlerinden Mehmet Rüştü Aşıkkutlu'dur. ismail Hakkı Efendi tedris faaliyeti yanın
da eser telif etmekle de meşgul olmuş
tur. Tasawuf, belagat ve mev'izaya dair
bazı eserler yazmış , ayrıca mantık ve
kelamla ilgili bir iki eser tercüme etmişse de özel kütüphanesinde bulunan
kitaplarının hemen hemen tamamı bir
yangında yok olmuştur. Kurban Risalesi, Kırk Hadis, Manzum Ot Kasidesi,
Mecalis-i Cihadiyye, Fatiha Mev'izası
vb. adlar taşıyan eserlerinden geriye sadece el-Kati ii şerhi'l - 'Aru:i adında be-
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Ebu Muhammed Sadrüddln
Ruzbihan b. Ebi Nasr el-Baki!
(ö. 606 / 1209)
L

iranlı meşhur sufi, alim ve şair.
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. Fesa 'da doğdu. Kaynakların doğum
tarihi hakkında verdiği bilgiler farklıdır.
Ancak Meşrebü'l - erva]ı'ın sonunda eserini 16 Zilkade 579 ( 1 Mart 1184) tarihinde tamamladığı zaman elli iki yaşın
da bulunduğunu kaydettiğine göre 526527'de ( 11 32-1133) doğmuş olmalıdır.
Nitekim başka kaynaklarda da bu tarihi teyit eder mahiyette bilgiler vardır.
Asıl adı Rüzbihan , en meşhur lakabı ise
Sadreddin'dir. Babasının sebzeci olmasından , _
kendisinin de gençliğinde bu iş
le uğraşmasından dolayı ei-Bakli nisbesiyle tanınmıştır. Ayrıca şathiye * leriyle
ünlü olduğun dan Şeyh-i Sattah diye de
anılır.
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lagatla ilgili Arapça bir kitabı kalmıştır
(DİA Ktp . nr ı ı .231 ). Orta boy otuz yedi
varaktan ibaret olan kitap, Ebü'I-Ceyş
ei-Ensari'ye ait el-Mul]tasar ii 'ilmi'l'aru:i adlı eser üzerine güzel bir üslüpla
yazılmış, tatminkar açıklamalar ihtiva
eden bir şerhtir. Müellif mukaddimede
eserini müderrisliğinin ilk yıllarında Kumyatak köyünde telif ettiğini kaydetmektedir.

Bakkalzade
!smail
Hak kı

Efendi 'ye ait
ei -KiJ.{f

tr şerf:ıi'l· 'Arat
adl ı

iki

eserin

sayfas ı

(DiAKtp .•
nr. 11.231)

Bakli'nin dini kurallara bağlılığı olmayan bir çevrede doğup büyümesine rağ
men daha öğrencilik çağında canlı bir
din şuuruna sahip olduğu, okul arkadaşlarına, "Allah'ı tanıyor musunuz? " gibi ilginç sorular sorduğu, "Allah mekan
ve cihetten münezzehtir" şeklindeki bir
cevabın kendisini çok etkilediği, hatta
bu yüzden vecd ile kendisinden geçtiği
söylenir (bk. Hoca, s. 22). Rivayete göre
Bakli on beş yaşiarına kadar birkaç defa ilahi cezbeye kapılmış, bu manevi haller onda derin bir sevgi duygusu geliş
tirmiş, her şeyin kendisine en güzel bir
biçimde görünmesine yol açmıştır. Çocukluk yaşlarından itibaren zikre karşı
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