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mükellefiyetler doğuran antlaşmaya ve 
bununla ilgili ödemelere pakton denilir
di. islam tarihindeki uygulama da bu 
tarife uymaktadır. Bu vergi islam tari
hinde ilk defa Amr b. As'ın Mısır valiliği 
zamanında 20 veya 21 'de (641-642) 
Abdullah b. Sa'd b. Ebü Serh tarafından 
alınmıştır. Ancak bu onun tarafından 

ihdas edilmiş bir vergi değildi. Yörede 
daha önce de mevcut olan bu sistem 
Abdullah b. Sa'd tarafından yeniden uy
gulanmaya başlanmıştır. Müslümanlar 
Mısır'ı fethedince Amr b. As'ın gönder
diği Abdullah b. Sa'd b. Ebü Serh ku
mandasındaki bir lik Kuzeydoğu Afrika'
da, sınırları Kızıldeniz'den Libya çöllerine 
ve Hartum'a kadar uzanan Nübe (Nüb
ye) topraklarına girdi ve burada çetin 
bir mukavemetle karşılaştı. Abdullah b. 
Sa'd Nübeliler'le anlaşma yaparak onları 
vergiye bağladıktan (bakt) ve burada bir 
müddet kaldıktan sonra geri döndü 
(Makrizi, I, 200). Nübeliler Hz. Ömer'in 
ölümü üzerine anlaşmayı bozarak Yu
karı Mısır'a saldırmaya başladılar. Hz. 
Osman tarafından Mısır valisi tayin edi
len Abdullah b. Sa'd b. Ebü Serh Nübe
liler üzerine yürüdü ve sonunda Nübeli
ler yeniden barış yapmak mecburiyetİn
de kaldılar (Ramazan 31 1 Nisan- Mayıs 
652). Antlaşmaya göre taraflar birbirleri
nin topraklarına serbestçe girebilecek
ler, fakat buralarda devamlı olarak yer
leşip oturmayacaklardı. Nübeliler vergi 
olarak her yıl 360 köle vereceklerdi. Bu
na karşılık müslümanlar da kıtlık ve sı
kıntı içindeki Nübeliler'e başta yiyecek 
ve giyecek olmak üzere çeşitli yardımlar 
yapacak.lardı. Nübeliler'den İslam haki
miyeti altına girerek zimmı* olmayı ka
bul edenler müslümanlarla savaşmaya
cak ve Nübe'ye kaçan köleleri iade ede
ceklerdi. Dongala'da yapılacak bir cami
nin inşaat masrafiarına katılmayı da 
kabul eden Nübeli hıristiyanlar ayrıca 

360 kölenin müslümanlara teslim edil
mesi sırasında görev yapan memurlara 
da kırk köle karşılığı vergi ödeyeceklerdi. 

Nübeliler daha sonra bu vergiyi muh
temelen savaş esirlerinin bulunmayısı 

sebebiyle düzenli olarak ödeyemediler. 
Zaman zaman esir yerine halktan bazı 
kimseleri vermek zorunda kaldıkları an
laşılmaktadır. Ayrıca özellikle fil, zürafa 
ve leopar gibi hayvanlar da göndermiş
lerdiL Abbas! halifeleri Mehdi ve Mu 'ta
sım dönemlerinde baktla ilgili yeni dü
zenlemeler yapıldı. Mu'tasım müsama
hakar bir yol takip ettiyse de bu vergiyi 
temelden değiştirme yönüne gitmedi, 
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sadece Nübeli hıristiyanlara mükellefi
yetierini üç yılda bir ödeme mecburiye
tini getirdi. Bu arada onların , Nübe sı

nırları içinde bulunan ve Nübeliler'in ver
gilerini teslim ettikleri yer olan Kasr'da
ki islam askeri birliklerinin kaldırılması 
konusundaki isteklerini de reddetti. 

Memlük Sultanı I. Baybars Nübe'nin 
merkezi olan Dongala'yı fethettikten ve 
Nübe Devleti'ni ortadan kaldırdıktan 

sonra (674 / 1276) bölge müslümanların 
eline geçerek süratle İslamiaşmış ve 
bakt vergisi de sona ermiştir. 
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BAKÜM er-ROMI 
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Sahabi. 
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Asıl adı Bakom ' dur. Hz. Peygamber 
için minber yaptıkları rivayet edilen ye
di kişiden biri olup Rum asıllıdır. Adının 
Bakü! veya Belküm olduğu da nakledi
len bu sahabi ümeyye oğullarının köle
siydi. Medine'ye hicret ettikten sonra 
ensardan bir hanımın hizmetinde bulun
du. Hz. Peygamber bu hanımdan, ma
rangoz olan kölesine halka hitap eder
ken üzerine oturabiieceği bir minber 
yaptırmasını istedi. Baküm da ılgın ağa
cından üç basamaklı bir minber yaptı. 

Kaynaklarda İslamiyet'ten önce Ku
reyşliler'in Baküm adında Rum asıllı bir 
kimseye Kabe'yi yeniden yaptırdıkları 

kaydedilmektedir. Bu rivayete göre hem 
mimar hem de tüccar olan Baküm'a ait 
bir gemi fırtınaya yakalanarak parçalan
mış, aktaş, tahta ve demir yüklü olan 
gemi Cidde Şuaybiye Limanı önlerine 
sürük.lenmişti. Bu haber üzerine Mek-

keliler Cidde'ye giderek geminin enka
zını satın almışlar, Baküm'la da Kabe'yi 
yeniden inşa etmek üzere anlaşmışlar
dı. O sıralarda otuz beş yaşında bulunan 
Hz. Peygamber'in Kabe inşaatı için sır

tında taş taşıdığı ve kabileler arasında 
hakemlik yaparak bir ihtilafı ortadan 
kaldırdığı bilinmektedir. Süheylf ve İbn 
Hacer el-Askalanf'nin de kaydettikleri 
gibi Mescid-i Nebevf'ye minber yapan 
Baküm ile Kabe'yi yeniden inşa eden bu 
zatın aynı kişi olması ihtimal dahilinde
dir. Baküm'un Kabe inşaatında sadece 
mimarlık yaptığı, marangozluk işlerini 

ise Mekke'de bulunan bir Kıptf'nin üst
lendiği rivayeti de vardır. 

Minberi hicretin 6 (627 -28), 7 veya 9. 
yılında yaptığı söylenen Baküm'un ne
rede ve ne zaman öldüğü bilinmemek
tedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn İshak, es·Sfre, s. 83; İbn Sa'd, et· Taba· 
kat, ı, 145; Süheyli, er-Raviü'l·ünü{, ll, 277-
278; İbnü'l -Esfr, Üsdü'l·giibe, I, 195; İbn Ha
cer, el · İşabe, I, 136·137, 166; a.mlf., Fethu 'l· 
bari (Sa 'd), lll, 39-40; V, 59·60 ; Tecrid Terce· 
mesi, II , 323 ·324; lll , 73·74; Diyarbekrf, Tarr
tJu 'l-tJamrs, ll , 68; Köksal, İslam Tarihi, Mekke 
Devri, istanbul 1981 , s. 112·113 ; Johs. Peder
sen, "Mescid", İA, VIII, 32. 

Iii İSMAİL L. ÇAKAN 

1 
el-BAKORETÜ's-SÜLEYMANİYYE l 
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Nusayrilik'ten Hıristiyanlığa geçen 
Adanalı Süleyman Efendi'nin 

(ö. 1863 [?]) 
Nusayriler'in 

gizli inanç ve ibadetlerini ifşa 
ve tenkit amacıyla yazdığı eseri. 

_j 

Tam adı el-Bakuretü's-Süleymaniy
ye ii keşfi esrari'd -diyaneti'n-Nusay
riyye olan ve yedi bölüm (fasıl) ile bir ha
time kısmından meydana gelen eserin 
ilk bölümüne müellif kendi hayatını ve 
Nusayrfliğe girişini aniatmakla başlar. 

Buna göre Süleyman Efendi 1834'te An
takya'da doğmuş, yedi yaşında o devir
de Ezene denilen Adana'ya gitmiş, on 
sekiz yaşında "Meşveret Cemiyeti" de
nilen bir toplantıya katılarak Nusayrf
liğe ilk adımını atmıştır. Kırk gün son
ra düzenlenen "Melik Cemiyeti "nde bir 
kadeh içki içerek A. M. S. (Ali - Muham
med -Selman) sırrını öğrenmiş, ondan bu 
sırrı hiç kimseye ifşa etmemesi isten
miştir. Altı ay sonra tekrar cemiyete 
çağrılan Süleyman Efendi'ye iki kişi ke
fil olmuş, kendisine "Ali b. Ebü Talib'in 


