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



yalist Cumhuriyeti'nin hem de Sovyetler 
Birliği'nin başlıca taşımacılık, ticaret, sa
nayi ve kültür merkezlerinden biri olarak 
gelişti. Sovyetler Birliği'nde ilk elektrikli 
tren hattı Bakü - Sabunci arasında ku
rulmuştur (1924). Demiryoluyla Tiflis, Eri
van, Derbent, Culfa ve Asra'ya bağlan
ması. geniş kapasiteli limanı sebebiy
le deniz taşımacılığında da söz sahibi ol
ması ve ayrıca ülke içi hava ulaşımında 
hizmet veren bir havaalanının bulunma
sı şehrin önemini arttırmaktadır. 

Bakü'de 1919'da açılan Devlet Üni
versitesi'nin yanı sıra 1945 'te kurulan 
Azerbaycan Bilimler Akademisi ve çok 
sayıda enstitü faaliyet halindedir. Çeşit
li tiyatrolar, opera ve bale kuruluşları, 

150'den fazla kütüphane, on altı müze 
ile birçok resim ve sanat galerisi burayı 
bir eğitim ve kültür merkezi haline ge
tirmiştir. Bakü, bölgede yaşayan müs
lümanlar açısından da ayrı bir önem ta
şımaktadır; çünkü Gürcistan. Ermenis
tan ve Azerbaycan'da yaşayan müslü
manların bağlı bulundukları Transkaf
kasya Din İşleri Başkanlığı burada bu
lunmaktadır. Bakü, çarlık ve milli hükü
met dönemlerinde olduğu gibi bugün de 
bir basın ve yayın faaliyetleri merkezidir. 
Azerbaycan'da yayımlanan Azerice ve 
Rusça gazete ve dergilerin çoğu burada 
çıkmaktadır. Bakü'de çıkan ilk gazeteler. 
bütün Kafkasya müslümanlarının men
faatlerini savunan ve Rusça yayımlanan 
Kaspiy ( 1870-1918) ile ilk bağımsız Azeri 
yayını olan Ekinci'dir (1875-1877) 1905 
ihtilalinden sonra Rusya'da kurulan meş
ruti idarenin sağladığı nisbi serbestlik 
içerisinde, diğer şehirlerde olduğu gibi 
Bakü'de de 1905-1920 tarihleri arasında 
çok sayıda gazete ve dergi yayımlanmış
tır. Muhtelif tarihlerde yayıma başlayan 
ve resmi makamlarca sık sık kapatılma
sı üzerine değişik adlarla yeniden çıkan 
gazete ve dergilerin başlıcaları şunlardır: 
Hayat, İrşad, Tekiimül, Taze Hayat, Te
rakki, İttifak, Seda, Hakikat, Güneş, 

Yoldaş, Progress, İkdam, Yeni İkdam, 
Taze Haber, Son Haber, Doğru Söz, 
Açık Söz, Bayrağ-ı Adalet, Himmet, 
Zahmet Sedası, Kafkas Kommünası, İt
tihad, Ahbdr, Debistan, Rehber, Ba
har, Füyılzat, Yeni Füyılzat, Behlül, 
Leyla, Mazhar, Zenbur, Mir'at, Hildl, 
Necat, Azerbaycan, Azerbaycan Hü
kümetinin Ahbdrı, Doğru Yol, Halkçı, 
Halk Sözü, Müsavat, İstiklal, Evrak-ı 
Netise ve Medeniyet. Azerbeycan'da 
sosyalist yönetim kurulduktan sonra ka
panan özel gazete ve dergilerin yeri
ne devlet tarafından çıkarılan Kommi
nist, Azerbaycan Gençleri, Azerbay
can, Azadlıg, Odlar Yurdu, Aydınlık, 
Ayna, İslam, Nevruz, Elm, Medeniyet, 
Edebiyat, Bakü, Tarih ve Bakü Üniver
sitesi gibi resmi Azerice yayınlar bura
da çıkmaktadır. Azerbaycan'da Azerice 
ve Rusça yayın yapan radyo ve televizyo
nun yanı sıra Azerbaycan Haber Ajansı'
nın (AZTAG) merkezi de Bakü'dedir. 

Türk-İslam kültür merkezlerinden bi
ri olan Bakü'de tarih boyunca çok sayı
da cami, hamam, kervansaray ve küm
bet gibi mimari eser inşp edilmiştir. 

Bugüne kadar gelenler içinde en eski 
ve önemlisi kale olup içinde bulunan 
eski Bakü'ye "İçerişehir" denilmektedir. 
Kale, şehrin Şah İsmail tarafından fethi 
sırasında tahrip olmuşsa da Özdemi
roğlu Osman Paşa ve Şah ı. Abbas tara
fından, daha sonra da Çarlık Rusyası yö
netimince tamir ettirilmiştir. Kale için
de bulunan Mescid-i Muhammedfnin 
Sınık Kale adıyla anılan 1 078 tarihli taş 
minaresi, halen ayakta olan en eski 
Türk minaresidir. Silindirik yapısı ve şe
refesinin alt kısmının kOfi kitabe ku
şağıyla çevrili oluşu dönemin mimari 
anlayışını yansıtmaktadır. Şirvanşahlar 

zamanından da bugüne Kız Kalesi, Sir
vanşahlar Sarayı, Şirvanşahlar Türbesi, 
Seyyid Yahya el-Baküyi Kümbeti ile 
Mescid-i Cuma 'nın minaresi kalmıştır. 

Bunlardan başka Bakü' de daha sonra-

Bakü Kalesi 
surlarından 

bir görünüş 
ve Bakü'de 
Fuzüli 
Abidesi 

xx. yüzyı l 

başlarında 

Bakü Hanlar 
Sarayı 'n ın 

giriş kapısı 

(İÜ Ktp., 

Albilm, 

nr. 91.355) 
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ki dönemlere ait Mescid-i Cuma, Molla 
Ahmed, Hıdır, GTiek, Mirza Ahmed, Şeyh 
İbrahim, Saray, Keykubad. Mekteb, Bibi 
Heybet ve Beğliyar camileri ile Molla 
Hanı, Bahar, Mültan ve Hint kervansa
rayları, Bakü Hanlar Sarayı gibi önemli 
mimari eserleri de bulunmaktadır. 

Modern ve ' tarihi yapıların yan yana 
görüldüğü Bakü'de şehir. ekonomik ve 
sosyal büyümesiyle birlikte kalenin dı

şında gelişmiş ve modern Bakü İçeri 
şehr'in dışında teşekkül etmiştir. Şehir 

yeni yönetim binaları ve sosyal tesisle
riyle gösterdiği modern görünümü, 1920 
yılında kabul edilen genel imar planına 
uygun inşaat faaliyetleri sonunda ka
zanmıştır. 
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