
' BAKT 

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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liJ HuLusİ YAvuz 

BAKÜM er-ROMI 

( 15'_,)1 ~.;4 ) 
Sahabi. 

_j 

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. 
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1 
el-BAKORETÜ's-SÜLEYMANİYYE l 

( ~l.t-JI ö.;_,51.:JI ) 

L 

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 



ilah olduğu ve ancak ona ibadet edile
ceği" sırrı öğretiimiş ve bu sırrı ifşa et
tiği takdirde öldürüleceği ihtar edilmiş
tir. Bu arada ibadet için bazı duaları da 
öğrenen müellif böylece Nusayri olmuş
tur. el-Bakure'nin birinci bölümü, Hü
seyin b. Hamdan el-Hasibi tarafından 
yazılan ve Nusayriliğin kutsal kitabı sa
yılan el-Mecmucdan kendilerinin "sü
re" adını verdikleri on altı bölümün met
ni ve tefsiriyle sona erer. Bu kısımda Ali 
b. Ebü Talib'in ilah olduğu ısrarla tek
rarlanmaktadır. 

Eserin ikinci bölümünde Nusayriler'in 
bayramları hakkında bilgi verilir; ayrıca 
ramazan ayının 1. 17. 19, 21. 23 ve 27. 
gecelerinin de Nusayriler'ce kutsal sa
yıldığı kaydedilir ve bayram ayinlerinin 
icra tarzı anlatılır. 

Üçüncü bölümde Nusayri şeyhlerinin 
görevleri ve bayram ayinleri tanıtılır. 

Buna göre Nusayri şeyhleri yönettikle
ri farklı merasimlere göre imam, naklb 
ve necib olmak üzere üç sınıfa ayrılırlar. 
Sayıları çok olan ayinler içinde "tib, ba
hür, ezan, işare" ayinleri meşhurdur. 

Müellif burada ayrıca Adana, Tarsus, An
takya, Dursuniye ve Harbiye yörelerin
de ikamet eden Şimali ve Kilazi Nusay
riler i ile bunların farklı inanç ve uygu
lamaları hakkında bilgiler de vermek
tedir. 

el-Bakılre'nin dördüncü bölümünde 
Nusayriler'in yaratılış felsefesi ve "ulvi 
alem"den "süfli alem"e indiklerine dair 
inançları anlatılır. Buna göre Nusayriler 
alem yaratılmadan önce parlak ve nü
rani yıldızlar halinde bulunuyor, yiyip iç
miyar. defi hacet etmiyor, 7077 yıl ye
di saat süresince ilahları olan Ali'yi mü-

şahede ediyorlardı. Bundan dolayı gu
rurlanarak kendilerinden daha üstün bir 
varlık bulunmadığına inanmışlar. bu gu
rurun cezası olarak 7000 yıl Ali 'yi gör
melerine mani bir hicap yaratılmış ve bu 
süfli aleme atılmışlardır. Bundan sonra 
işledikleri günahlardan şeytanlar ve ib
lisler, onların günahlarından da kadın

lar yaratılmıştır. 

Beşinci bölümde Nusayriler'in yazdığı 
dini mahiyetteki bazı şiirler açıklamala
rıyla birlikte yer almaktadır. 

Altın cı bölümde Nusayriler'in bazı 

inançları hakkında bilgi verilmektedir. 
Buna göre ilim ve şeref sahibi müslü
manlar öldüğünde ruh ları eşek cesetle
rine, hıristiyan alim ve ruhbanlarının 

ruhları domuz cesetlerine. yahudi alim
lerinin ruhları da maymun cesetlerine 
hulQI edecektir. Ölen Nusayriler'in ruh
ları ise Ali'ye ulaşacak. içlerinden kötü
lük yapanların ruhları da eti yenen hay
vanların cesetlerine intikal edecektir. Mü
ellife göre Ali 'yi ayda ve güneşte düşü
nerek bunları kutsal sayma Mecüsilik'
ten kaynaklanmıştır. Yazar ayrıca Nu
sayrilik'ten çıkıp başka dine geçen kim
senin annesinin o dinden olan biri ile zi
na ettiğine inanıldığını, takıyye* uygu
lamasının Nusayriler arasında çok yay
gın olduğunu , birbirini tanımak için ba
zı işaret ve alametler kullandıklarını, Ali 
ve "Ali - Muhammed - Selman" adına ya
pılan yeminin en sağlam yemin kabul 
edildiğini kaydeder. 

Yedinci bölümde müellifin din değiş
tirmesi ve Nusayrilik aleyhindeki çalış

maları hakkında bilgi verilir. Süleyman 
Efendi burada üç yıl kadar Nusayriliğe 
bağlı · kaldığını. fakat Nusayriler'in ba-
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el-Balcüretü's

Süleymaniyye'nin 
ilk iki sayfası 

•iBeyrut 18621 

el- BAKÜRETÜ's -SÜLEYMANiYYE 

zı görüşlerini tenkit ederek özellikle Ali 
b. Ebü Talib' in tanrılığını kabul etmedi
ğini. zaten kendisinin İslam dini ve Ali 
hakkında doğru bilgiye sahip bulundu
ğunu, bununla birlikte rahatsız edecek
leri endişesiyle ibadetlerine katıldığını 

belirtir. Eserde bildirildiğine göre, An
takya'nın Dursuniye köyünden Ali b. Şeyh 
Hasan adlı bir Nusayri Ali'nin Allah, Mu
hammed'in isim, Selman'ın da bab ol
duğu (A. M. S.) vb. Nusayri sırlarını ken
disine açıklamış, o ise bunları reddet
miş, şeyh de bu hareketiyle dedelerinin 
dininden çıkmış olacağını ihtar edince 
durumun tehlikeye gittiğini aniayarak 
tartışmayı bırakmıştır. Daha sonra da 
mezhebin batı! olduğuna kanaat getire
rek Nusayriler' le ilişkisini kesmiş, bu 
arada herhangi bir Nusayri komplosu
na karşı tedbir almıştır. 

Müellif bu bölümde, incelemek için bir 
Tevrat aradığını, bu maksatla Antakya'
ya giderek orada Süleyman eş-Şemmas 
adlı şahıstan Tevrat aldığını, bu arada 
İbranice öğrenerek Tevrat'ı aslı ile kar
şılaştırdığını ve aynı olduğunu görünce 
onu bütün ilahi kitapların aslı kabul edip 
Yahudiliğe geçtiğini belirtir. Ayn ı bölüm
de anlattığına göre Süleyman Efendi 
Adana'ya dönünce Yahudiliği benimse
diği haberi yayılır. Bir müddet sonra Nu
sayriler'in kendisini rahatsız etmesi se
bebiyle Beyrut'a gitmeye karar verir. Bu 
arada Hoca Mihail adlı papazın ed-De
ın ila ta cati'l-İncfl adlı eserini okuyan 
müellif. bu defa Hıristiyanlığın hak din 
olduğuna inandığını ilan eder. Hz. Isa·
nın, "Kim insanlar karşısında bana men
sup oluşundan utanırsa, ben de sema
larda bulunan babamın önünde ondan 
utanç duyarım" şeklindeki sözüne da
yanarak Nusayriliği ifşa etmeye ve köy
lere Nusayriliğin putperestlik olduğu
nu ifade eden mektuplar göndermeye 
başlar. Nusayriler'in kendisini bu çalış

malarından vazgeçirmek için yaptıkları 
çeşitli teklif ve vaadleri reddeder. Niha
yet Nusayriler'in kendisini resmi makam
lara suçlu diye ihbar ederek Dımaşk'a 
gönderilmesini sağladıklarını belirten 
müellif, Allah'ın lutfu ile beraat edip mü
cadelesine devam ettiğini anlatır. 

el-Bakılre'nin sonuç bölümünde Nu
sayriliğin batı! olduğu. Tevrat, İncil ve 
Kur'an 'ın onların akide ve ibadetlerini 
reddettiği belirtildİkten sonra Nusay
riler' in çeşitli inanç ve telakkilerinden 
örnekler verilerek bunlar şiddetle ten
kit edilir. Ali b. Ebü Talib'in ilah oldu-
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el- BAKÜRETÜ's- SÜLEYMANiYYE 

ğu inancını da reddeden müellife göre 
Nusayrilik'teki en kötü şey, Allah'ın As
hab-ı Kehf'in köpeği (rakrm), Musa kav
minin ineği (bakara), Salih peygamberin 
devesi ... şeklinde tecelli ettiği tarzında
ki inançtır. Nusayriler'in çeşitli te'villere 
dayanan görüşlerini de reddeden müel
lif, Nusayriliğin tamamen batı! bir mez
hep olduğunu ifade ederek kitabını bi
tirir. 

Süleyman Efendi bu eseri neşrettik
ten sonra muhtemelen 1863'te Tarsus'
ta öldürülmüştür. 

el- Bakiiretü 's- Süleymaniyye, 119 
sayfa olarak 18S9'da Halep'te ve 1862'
te Beyrut'ta basılmıştır. Kısmi bir İngi
lizce tercümesi Salisbury tarafından ya
pılmış ve JAOS'ta (1868, s. 227-308) ya
yımlanmıştır. Eserin yazma bir nüshası 

1 

Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bulunmakta
dır (Teymür, Akaid , nr. 564). 
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ımı MusTAFA Oz 

L 

BAKÜ 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 
başşehri. 

_j 

Hazar denizinin batı sahilinde yer al
maktadır. Apşeron (Abşaran) yarımadası

nın güneyinde tabii bir liman şehri olup 
sanayi, ticaret. bilim ve kültür alanların
da Sovyetler Birliği'nin başlıca merkez
lerinden biridir. Ne zaman kurulduğu bi
linmeyen şehrin adına ilk defa X. yüzyıl 
İslam coğrafyacılarının eserlerinde Ba
kü, Baküh, Bakuh ve Baküye şekillerin
de rastlanmaktadır. Bazı eski kaynak
larda bu ismin aslında Farsça Badkübe 
olduğu ve "rüzgarın döğdüğü yer" anla-
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mını taşıdığı ileri sürülmekte ise de bu 
görüş ilirtı adamları tarafından kabul 
edilmemektedir (bk. İA, ıı . 259). Yazın sı

cak ve kurak, baharların ılık ve yağmur
lu geçtiği Bakü Sovyetler Birliği ' nin en 
kalabalık şehirlerindendir. XIX. yüzyılın 

başında 3000 olan nüfus petrol endüst
risinin gelişmesiyle birlikte hızlı bir ar
tış gösterip 1927'de 300.000'e, 1990'da 
da 1.772.000'e yükselerek kozmopolit 
bir yapı kazanmıştır. Halkı Azerfler. Rus
lar, Tatarlar ve Dağıstanlılar'dan oluşan 
şehirde çoğunluğu Azeriler teşkil etmek
tedir. 

XII. yüzyılın ortalarından itibaren Şir
vanşahlar'ın yaşadığı Bakü, XIII ve XIV. 
yüzyıllarda Moğollar'ın işgalinde kaldı. 

XV. yüzyılın başında Şirvanşahlar'ın baş
şehri oldu ve yüzyılın sonuna kadar bu 
durumunu korudu. 1 501 yılında Safevi 
Hükümdan Şah İsmail tarafından ele 
geçirildi. Daha sonra Bakü'yü Özdemiroğ
lu Osman Paşa fethedip (1583) Osman
lı İmparatorluğu'nun yeni teşkil edilen 
Şamahi eyaJetine sancak olarak bağladı 
ise de 1606 yılında Safeviler şehri ge
ri aldılar. Bakü, Şah ı. Abbas'ın imar ve 
inşa faaliyetleri sonunda bölgenin önem
li merkezlerinden biri haline geldi. XVIII. 
yüzyıldan itibaren İran ve Rusya arasın
da çatışma konusu olan Bakü 1723'te ı. 
Petro tarafından Rus topraklarına katıl
dı. fakat kısa bir süre sonra Nadir Şah 
zamanında yeniden iran'ın eline geçti 
(1734 ı . Bağımsız Bakü Hanlığı kuruldu
ğunda (ı 747) hanlığın merkezi yapılan 
şehir 1806-1813 Rus-İran savaşları so
nunda imzalanan Gülistan Antiaşması 
( 1813) ile kesin olarak Rusya'ya geçti ve 
Şamahi vilayetinin merkezi oldu. 1917 
Ekim ihtilalinden sonra İngilizler tara
fından işgal edilen Bakü, önce 28 Mayıs 
1918' de kurulan Milli Azerbaycan Cum
huriyeti'nin. Kızıl Ordu'nun bu cumhuri-

Bakü 'den 
bir görünüş 

Bakü Ka lesi dahilindeki içerişehir 

yete son vermesi üzerine de yerine ku
rulan Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cum
huriyeti'nin (28 Nisan 1920l başşehri ha
line geldi. 

Xli-XV. yüzyıllar arasında Bakü'den 
söz eden kitaplarda buradaki neft ma
deni (petrol) hakkında geniş bilgi veril
diği ve özellikle Ebü'I-Fida'nın (ö. 1331) 

yeşil ve beyaz neftten ayrıntılı biçimde 
bahsettiği görülmektedir. XVII. yüzyılın 
ortalarında şehri iki defa ziyaret eden 
Evliya Çelebi de Şah Abbas'ın gelirleri
nin büyük bölümünün Bakü'de çıkarılan 
neft madeninin satışından elde edildiği
ni ve bu civarda yedi ayrı yerde neft 
üretildiğini yazmaktadır. Çarlık Rusya
sı ' nın hakimiyetine girmeden önce bu
rada bulunan petrol kuyuları imtiyaz 
sahiplerinin elinde işletilmekte iken üre
tim miktarı yüksekti. Çarlık yönetiminin 
kuyuları kamulaştırm~sı üretimin geri
lemesine sebep oldu ve bunun üzerine 
1872'de petrol işletmeciliği tekrar ser
best bırakıldı. Batı kaynaklı yabancı ser
mayenin girmesiyle şehir hızla büyüdü ; 
ilki 18S9'da inşa edilmiş olan raftneriie
rin çoğalması ve petrolü Batum'a nak
ledecek Bakü - Batum petrol boru hat
tının döşenmesi şehrin gelişmesini hız

landırdı ; banliyölerde pek çok tesis ku
ruldu ve uydu kentler oluştu. XX. yüz
yılın başında Bakü, dünya petrol üreti
minin yarısının gerçekleştirildiği bir sa
nayi şehri olarak önem kazandı ve ayrı
ca bölgedeki sosyal ve siyasi olayların 
merkezi oldu. Şehrin demiryoluyla Ros
tov ve Moskova'ya bağlanması ise eko
nomik ve ticari alanlardaki önemini da
ha da arttırdı. Ancak son zamanlarda 
petrol rezervlerinin giderek tükenınesi 
Bakü'nün bu alandaki önemini ve etkin
liğini azaltmıştır. 

Sovyet yönetiminde gelişmesini sürdü
ren Bakü, hem Azerbaycan Sovyet Sos-


