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BATIRKANİ 

( cs'~.)ol:JI) 
Ebu Bekr Ahmed b. el-Fazi 

b. Muhammed b. Ahmed el- Batırkant 
(ö. 460 / 1068) 

Kıraat alimi ve muhaddis. 

ı 

_j 

372'de (982) İsfahan'ın Batırkan kö
yünde doğdu. Kıraat ilmini muhtelif riva
yetleriyle Ebü'l-Fazl Muhammed b. Ca '
fer el-Huzai ve Muhammed b. Abdülaziz 
el-Kisai'den öğrendi. EbO Abdullah ibn 
Mende, Darekutnf'nin talebesi Muham
med b. İbrahim b. Ahmed, Abdülaziz b. 
Eb O Bekir Muhammed et-Temimi, Mu
hammed b. İbrahim el-Yezdi, EbO Müs
lim ibn Şehdel el-İsfahani ve Ahmed b. 
YOsuf es-Sakaff de onun diğer hocaları 
arasında zikredilir. Ebü'l-Kasım el-Hü
zeli ile EbO Ali el-Haddad ise arz* yolu 
ile kendisinden kıraat okumuşlardır. On
dan hadis rivayet edenler arasında EbO 
Muhammed Abdülaziz b. Muhammed 
en-Nahşebf. EbO Ali Hasan b. Ali el-Vah
şi ve EbO Abdullah Muhammed b. Ab
dülvahid ed-Dekkak gibi o devrin hadis 
hafızları da vardır. 

EbO Zekeriyya ibn Mende onun pek 
çok hocadan hadis öğrenip birçok tale
beye hadis rivayet ettiğini belirtmekte 
ve başka konularla uğraşmayıp yalnız 
hadis ve kıraat tedrisiyle yetinseydi da
ha faydalı olacaktı demektedir. Öğren
cisi Dekkak da İsfahan'da Kur'an ve kı
raat ilimleriyle hadis sahasında ondan 
daha muhtevalı bir alim görmediğini be
yan etmektedir. Batırkani İsfahan'da Ca
mi-i Kebir'de uzun yıllar imamlık yaptı 
ve 22 Safer 460 ( 1 Ocak 1 068) tarihinde 
orada vefat etti. 

Eserleri. Kendi güzel hattı ile muhtelif 
eserler yazdığı anlaşılan EbO Bekir el
Batırkanf'nin kıraate dair Kitô.bü'ş - Şe

vô.? ve Taba~iitü 'l-kurrô.' diye de bilinen 
el-Medhal ilô. macrifeti esô.nidi'l-kı-
rô. 'ô.t ve" mecmı1 ci'r-rivô.yô.t adlı eserl~ri 
ile Sahih-i Buhô.ri'deki hadisleri müs-
ned* tertibine "koyduğu bir kitabı var
dır. Hadislerin metinlerini Şa]J.ih -i Bu
{lô.ri'den alıp ona kendi senedierini ila
ve ettiği benzerine pek rastlanmayan bu 
çalışması yadırganmıştır. 
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BATİHA 
(~1) 

Güney Irak'ta 
KOfe, V asıt ve Basra arasında 

Fırat ile Dicle nehirlerinin 
L meydana getirdiği bataklık bölge .. _j 

Güney Mezopotamya'nın çok eski de
virlerden beri bataklık olduğu Asur çivi 
yazılı metinlerden anlaşılmaktadır. Bu 
metinlerde bahsedilen bölge için "agam
me" (bataklık) ve "apparate" (kamışlık) ta
birleri kullanılmaktadır. Asurlular dev
rinde güneyde Muhammere'den kuzey
de Kurna ve doğuda KarOn nehrinin öte
sine kadar uzanan bölgenin geniş ba
taklıkla kaplı olduğu anlaşılmakta ve 
hatta Asur krallarının bu bölge halkıyla 
savaştığını tasvir eden kabartmalar bu
lunmaktadır. Bölge Grek ve Roma kay
naklarında Batiha, Limue ve Chaldaicus 
Lacus şeklinde geçmektedir. Hatta bu 
bataklıkların genişliğinin 128 km. oldu
ğunu ileri süren müellifler vardır. Diğer 
taraftan antik kaynaklarda geçen Palu
des ismi yanında Diotahi ismi bulunmak
tadır ki bunun Biotahi (Bataih) olması 

kuwetle muhtemeldir. 

Batfha'nın (çoğu l u Bataih) ne zaman 
oluştuğu hakkında kesin bir bilgi olma
makla beraber Arap coğrafyacıları Sasa
nfler devrinde meydana geldiğini kabul 
ederler. Fakat bu görüşün gerçekle bir 
ilgisi yoktur. Belgelerden bataklıkların 

çok daha önce, hatta jeolojik devirlerde 
oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Bataklıkların kurutularak tarım ara
zisi haline getirilmesi için çok eski de
virlerden itibaren çalışmalar yapılmıştır. 
Kurulan setler şiddetli seller sebebiyle 
yıkılıyar ve yeniden bataklıklar meyda
na geliyordu. Sasani hükümdarları çe
şitli devirlerde setler yaptırmalarına ve 

Batiha 
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1!'!1 EMİN IŞIK 

BATiHA 

kanallar açtırmalarına rağmen uzun va
deli bir sonuç elde edemediler. Mesela 
627 yılında Fırat ve Dicle nehirleri aynı 
zamanda taşmış, setler yıkılmış ve her 
taraf bataklık ve göl haline gelmiştir. 

Batiha Hz. Ömer devrinde Kadisiye Sa
vaşı'ndan (636) sonra İslam devletinin 
topraklarına katılmıştır. İlk halifeler za
manında bölgenin ıslahı ile ilgili bir ça
banın varlığından söz edilemez. Emevi 
Halifesi Muaviye'nin haraç memuı:-u ola
rak görevlendirdiği Abdullah b. Derrac 
bataklıkların bir kısmını kurutarak ta
rıma elverişli arazi haline getirmiş ve 
kaynakların verdiği bilgiye göre bu ara
ziden yılda S milyon dirhem gelir elde 
etmiştir. 

Emevi halifelerinden AbdOlmelik b. 
Mervan ve ı. Velid'in Irak umumi valisi 
olan Haccac b. Yusuf, iç karışıklıkların 

bastırılmasından sonra imar ve zirai fa
aliyetlere girişmiştir. Önce Irak eyaJet
lerine yeni bir merkez olarak Batiha'nın 
kuzeydoğu ucunda Vasıt şehrini kurdu. 
Bu arada sel baskınlarını önlemek ve Ba
taih'in kuzeyindeki araziyi sulamak gaye
siyle Nil ve Zabi kanallarını açtırdı. Hin
distan'dan getirilmiş olan Zutlar'ı (Cat
lar) manda sürüleriyle bu bölgeye yerleş
tirdi. Bataklıkların kurutularak bölgenin 
ziraata açılması hususunda çalışan diğer 
bir vali de Halid b. Abdullah ei-Kasrf'dir. 
Onun zamanında, Haccac'ın hizmetinde 
çalışmış olan mühendis Hassan en-Na
bati sayesinde geniş bataklık alanlar ku
rutuldu ve vali geniş arazilerin sahibi ol
du. Halid'in açtırmış olduğu Rumman ve 
Mübarek kanalları araziyi ıslah çalışma
larının önemli parçalarıdır. 

Abbasiler döneminde Bataih bölgesi
nin ıslahı hususunda Emevfler devrinde
ki çalışmalara benzer faaliyetler pek gö
rülmez. Bunun sonucu olarak bataklık
la rın genişlediği anlaşılmaktadır. İçinden 
kolay kolay geçilememesi sebebiyle Ba
tiha her devirde haydutların, asilerin sı
ğınağı oluyor ve devletin başına büyük 
gaileler açıyordu. Emin ile Me'mOn ara
sındaki iktidar mücadelesi, Me'mOn'un 
halife olmasından sonra da Merv'de kal
ması devlet otoritesinin zayıflamasına 

ve isyanların çıkmasına sebep olmuştur. 
Haccac tarafından Bataih'e yerleştirilen 
Zutlar. zamanla nüfuslarının artması ve 
bazı grupların katılmasıyla iyice kuwet
lenmişler ve çapulculuğa başlamışlardı. 
Özellikle nehir yoluyla Bağdat'a giden 
zahire ve eşyayı yağmalıyorlardı. Me'mün 
bunlar üzerine kuwetler gönderdiyse de 
karışıklıkları ortadan kaldıramadı. Hat
ta bunlar Mu'tasım halife olduğu zaman 
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