
Batum Liman ı'ndan bir görünüş 

rıca hava, kara ve demiryolu gibi geniş 
ulaşım imkanlarına sahip olan Batum'da 
petrokimya tesisleri ve makine fabrika
ları bulunmaktadır. İkiimin uygunluğu 
sebebiyle zengin bitki çeşitlerine sahip 
olan botanik bahçesi ile etnografik. folk
lorik, tarihi eserlerin sergilendiği iki mü
ze ve Osmanlılar devrinden kalma mi
naresi yıktırılmış Aziziye Camii başlıca 

eserlerdir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ayn Ali, Kauanln-i Al-i Osman, s. 60; Evliya 
Çelebi, Seyahatname, ll , 82-83; Bekir Kütükoğ
lu. Osmanli-iran Siyasi Münasebetleri 1578-
1590, İstanbul 1962, s. 110, 137, 143, 186-
189; Cengiz Orhonlu. Osmanlı Tarihine Aid 
Belgeler, Telhisler (1597-1607), İstanbul 1970, 
s. 77; M. Fa·hrettin Kırzıoğlu, Osmanlıların Kaf
kas-Ellerini Fethi (1451-1590), Ankara 1976; i. 
Metin Kunt. Sancaktan Eyalete, İ stanbul 1978, 
s. 140, 180; Batumi (nşr. Aziz Akhvlediani), Ba
tumi 1982; Tuncer Baykara, Anadolu'nun Ta
rihi Coğrafyasına Giriş 1: Anadolu 'nun ida
ri Taksimalı, Ankara 1988, s. 105, 109, 134; 
Götthard Jaschke, "Die Elviye-i Seliise: Kars, 
A rdahan und Batum", Wl, XVIIlfl-2 (1971). s. 
19-40 ; N. N. Shengelia, "Ottoman Arzas Can
ceming Batumi", JTS, VII ( 1984). s. 377-402; 
Mirza Bala. "Gürcistan", iA, N, 837-845; Ch. 
Quelquejay. "Batumi", E/2 (İng.). ı. 1108-1109; 
Özbek Sovyet Entsiklopediyası, Taşkent 1972, 
ll, 93; GSE, 1, 120-122; lll , 75-76; VII, 30. 

L 

liJ İDRis BosTAN 

BAUDIER, Michel 

{ö. 1645 [?]) 

İslamiyet ve Türk tarihi üzerine 
derleme kitaplar yazan 

bir Fransız. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunma
makta, 1590'a doğru doğup 1645 yılı do
laylarında öldüğü sanılmaktadır. Lan
guedoclu asil bir aileden geldiği , iyi bir 
öğrenim görerek Grekçe, Latince, İtal
yanca, ispanyolca. İbranice ve Arapça öğ
rendiği ileri sürülür. Önceleri elli kişilik 
bir kuwete kumandanlık yaparken öğ
renim görmüş birçok asker gibi tarihçi
liğe ve vak'anüvisliğe yönelmiş, bir ta-

raftan da eski sikkelerle el yazması ki
taplar toplamıştır. 1628'de Roma'da bu
lunmuş, N. lorga'nın kaydettiğine göre 
Doğu'ya seyahat etmiştir. Bütün mal ve 
mülkünü antika almak için harcadığın
dan hemen hemen iflas etmiş durumda 
öldüğü bilinmektedir. Kitaplarının çoğu 
Fransa tarihi ve ünlü şahsiyetleri üzeri
nedir. 

Baudier'nin Türk tarihi bakımından 
önemi. Türkler ve İslamiyet hakkında 
yazdığı, çeşitli yanlış bilgi ve ithamlar 
içeren kitaplardan dolayıdır. Aşağıda, çok 
uzun olan başlıkları kısaltılarak verilen 
bu kitapların en tanınmışı, Osmanlı sa
rayına ve divanına dair olmak i ddiasın

daki Histoire g{merale du Sermil et de 
la CoUI du Grand Seigneur, Empereur 
des Turcs' tür. Bu kitabı 1624'te Paris'
te yayımlamış. daha sonra da ilaveli bas
kılarını yapmıştır (Paris 1626, 1631, 1633; 

Rouen I 638, 1640, 1642; Lyon 1652, 1662). 

Aynı kitap Edward Grimeston tarafın
dan İngilizce'ye de çevrilmiştir: The His
tory ot the Imperial Estate ot the Grand 
Seigneurs ... (London 1635) . Eser. başta 
bir süre istanbul'da bulunmuş olan Ot
taviano Son'un kitabı olmak üzere daha 
önce yazılmış kaynaklardan ve seyyah, 
tüccar. misyoner gibi kişilerden topla
nan çeşitli bilgilerin ve özellikle halkın 
ilgisini çekecek şaşırtıcı olayların ağdalı 
ve zevksiz bir üslüpla kaleme alındığı 

basit bir derlemeden ibarettir. Baudier 
topladığı bilgileri tenkit süzgecinden ge
çirmeden aktarmış, çalışmasında en gü
lünç ve akıl dışı söylentilere, en basit de
dikodulara dahi yer vermiştir. Bu hu
susta daha da ileri giderek kitabın bir 
bölümünü ayrıca Lyon'da, padişaha ve 
hanedan mensupianna izafe edilen se
fahatleri dile getiren uzun ve çirkin Du 
Serail et des amours du Grand Turc, 
de ses soeurs et de ses filles .. . des de
bauches des Grands de la Porte ... des 
debauches des Sultanes entre elles ... 
başlığıyla ayrı bir kitap halinde yayımla
mıştır. Hiçbir vakit sarayın içini tanıma
sı mümkün olmayan Baudier'nin böyle 
bir başlık koyduğu kitabıyla sadece ba
sit halkın merakını uyandırmak istediği 
açıkça bellidir. 

Baudier'nin Türkler'le ilgili savaş, fe
tih, isyan ve ilginç olayları anlatan ikinci 
kitabı Inventaire de l'Histoire generalle 
des Turcs, ou sont descriptes les guer
res des TUics, leUis conquetes, sedi
tions et choses remarquables ... adını 

taşımaktadır. Baudier bu başlık altında, 
Bizanslı yazar Khalkondyles ile Paul Jove, 

BAUDIER, Michel 

Leon Clavius, Lanicerus ve daha başka
larından derlediği, 1300'den 1617'ye ka
dar Osmanlı tarihinde geçen bazı olay
lara dair bilgileri yayımlamış (Paris 1617, 

1620, 1626, ilaveli baskı Paris 1631, 1641) 

ve hiç değilse bu eserinde, adlarını ver
diği eski yazarlardan alıntılar yaparak 
kitabını meydana getirdiğini açıklamak 
dürüstlüğünü gösterebilmiştir. 

Histoire generale de la religion des 
Turcs, avec la naissance, la vie et la 
mart de leur Prophete Mahomet et les 
actions des quatre premiers caliphes 
qui 1 'o nt suivy ... adını taşıyan üçüncü 
eseri. yine Türkler münasebetiyle ele al
dığı İslam dini, Hz. Muhammed 'in haya
tı ve dört halife devri üzerinedir. Kitap 
1625'te Paris'te yayımlanmış, 1632 ve 
1641 'de tekrar basılmıştır. Kitabın so
nunda, yazarın Kur'an-ı Kerim'in tercü
mesi olduğunu övünerek ifade ettiği bir 
de metin bulunmaktadır ki Baudier bu
nu aslında, Ortaçağ sonlarında yapılan 

Latince tercümelerden ve hıristiyan tea
log Bibliander'in (ö. ı 564) tercümesinden 
aktarmıştır. İslamiyet hakkındaki bö
lümler ise o devirde yazılmış taraf tutu
cu, ön yargılı ve hurafelere dayanan ki
taplardan derlenmiştir. Baudier iftiharla, 
kitabının bu konuları eksiksiz biçimde 
topariayan ilk özgün eser olduğunu söy
lemekte ise de bugün yazdıklarının Edes
salı Bartholemaios (VIII. yüzy ıl), Anasta
sios (IX. yüzyıl), Kedrenos (XI-Xl!. yüzyıl), 
Euthymios Zigabene (XII. yüzyıl) ve Zo
naras (XII. yüzyıl) gibi Bizanslı tarihçi
rahiplerin eserlerinden yapılmış alıntı

lardan oluştuğu bilinmektedir. Fayda
landığı diğer bir kaynak ise Müslüman
lıktan dönen ve hıristiyan rahibi olarak 
Juan Andres adıyla misyonerlik yapan 
bir Endülüslü ·n ün İslamiyet' e reddiye 
mahiyetinde kaleme aldığı Libro nueva
mente imprimido que sellama confu
sion de la secta mahomatica y d'l Al
coran (Valencia 15 I 5) adlı kitabıdır. O de
virde çok tutulmuş olan kitabın Latince, 
italyanca, Fransızca, Almanca ve in
gilizce tercümeleri yapılmıştır. Baudier 

· İslamiyet' e karşı olan bu kitaptan geniş 
ölçüde faydalandığı gibi ayrıca seyyah 
Jean Palerne'nin (ö ı 592) seyahatname
sindeki (Peregrinations ... du S. Jean Pa
/erne ... , Lyon 1606) İslamiyet'e dair bölü
mü de (s. 93- 138) kullanmıştır. Baudier'
nin hiç irdelemeksizin faydalandığı, çe
lişkili ve tutarsız çeşitli bilgileri, yalan 
yanlış haberleri aynen tekrarladığı ve 
ayrıca koyu hıristiyan rahiplerin yazdık
ları ön yargılı düşünceleri de benimse-
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yip bütünüyle aktardığı bu kitap uzun 
yıllar Fransa'da İslamiyet'e dair bilgi ara
yanların başvurdukları tek kaynak ol
muştur. Baudier, kitaplarının XVII. yüz
yıldaki yaygınlığı sebebiyle Batı dünya
sının İslamiyet ve Osmanlı Devleti hak
kında yanlış bilgiler edinmesinde son 
derece etkili olmuştur. 
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Ebü'l-Abbas Burhanüdd!n İbrahim 
b. Ahmed b. Nasır el-Baun! 

(ö. 870/1465) 

L 
Edip, hatip ve Şafii fakihi. 

_j 

Aslen Şam yakınlarındaki Havran köy
lerinden Bailnelidir. Safed'de doğdu (27 

Ramazan 777 1 19 Şubat 1376). İlk tahsili
ni Kudüs hatibi ve Mısır kadısı diye ta
nınan babasının yanında yaptı. Hatızlığı

nı tamamladıktan sonra kıraat dersle
ri aldı. Babası ile birlikte Dımaşk'a gitti 
( 1388) ve orada Şafii fakihi Şerefeddin 
el-Gazzl'den ve Nilreddin el-Ebyarf gibi 
alimlerden fıkıh, dil ve edebiyat tahsil 

etti. 1402'de Mısır'a geçerek Şeyhülis
lam Siraceddin el-Bulklnf'den bir yıl müd
detle fıkıh ve tasawuf okuyup Kemaled
din ed-Demiri. Zeynüddin el-lraki, Nil
reddin el- Heysemf gibi alimlerden de 
faydalandı. Sonra doğum yeri olan Sa
fed'e döndü. Bu sırada tekrar babasın
dan ve diğer alimlerden çeşitli dersler 
aldı. Ardından babasına vekaleten Şafii 
kadılığı ve Emeviyye Camii'nde hatiplik 
görevlerinde bulundu. Bir ara kendisine 
meşfhatü'ş-şüyilh ve Haremeyn nazır

IIğı gorevieri verildiyse de bir müddet 
sonra bu vazifelerden ayrıldı. Asaleten 
kadı olarak tayini yapılmak istendiği hal
de kabul etmedi. Bir süre Kudüs hatip
liği de yaptı. Son olarak Şam'da Mem
lüklü Sultanı Seyfeddin Barsbay zama
nında (1422-1438) Kadı Zeynüddin Ab
dülbasıt'ın yaptırdığı Basıtıyye Dergahı 

şeyhliğinde bulundu. 

Bailnf 14 Rebfülewel 870'te (4 Kasım 
1465) Şam'da Basıtıyye'de vefat etti. Va
siyeti üzerine Kasyun dağı yakınındaki 
Ravza Kabristanı'na defnedildi. Cenazesi
ne devrin ileri gelen ilim ve devlet adam
ları katıldı. Ölüm haberi Mısır ' a ulaştı
ğında Ezher Camii'nde gıyabi cenaze na
mazı kılındı. 

Şiir ve nesir alanında büyük bir kabi
liyeti olan Bailnf noktasız harflerle ri
saleler (atıl * ) yazma konusilnda şöhret 
sahibi idi. Hatta Sehavf, sade ve akıcı bir 
üs!Opla kaleme alınan bu tür risaleler
den birini hacası İbn Hacer ei-Askalanl'
nin bizzat Bailnl'den dinlediğini rivayet 
etmektedir. Bailnf ile Dımaşk'ta karşıia
şıp Basıtıyye Dergahı'nda ondan nazım 
ve nesir olarak çok şey dinleyip öğrenen 
Sehavf bunların bir kısmını Mu c cem adlı 
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Baüniyye'nin 
Fütahu'l·Hak: 

{fmedf:li 

seyyidi'l-!Jalk 

ad lı eserinin 
ilk ve son 
sayfaları 

(Süleymaniye Ktp. , 

Aşir Efendi , 

m. 449 /1) 

eserine almıştır. Makrizi el-Ijıta(ta, Ba
ilnf'nin babası ile birlikte kendisine sık 
sık gelip gittiklerini, onun çeşitli sanat 
dallarında özellikle edebiyat alanında 

çok başarılı olduğunu yazmaktadır. Ken
disinden birkaç neslin faydalanabileceği 
kadar uzun yaşayan bu büyük edibin il
mf ve edebi şahsiyeti alimler tarafından 
her vesile ile takdir edilmiştir. 

Eserleri. 1. el-Gayşü'l-hô.tin if vasii'l
ci?ô.ri'I -iô.tin. Şiirlerini topladığı bu eser 
Şevkani'nin belirttiğine göre (el-Bedrü't· 
uw', ı. 9) 1 SO kadar şiiri ihtiva etmekte
dir. 2. cU~üdü'l- ebkô.r min benô.ti'l 
eikô.r. Katib Çelebi'nin (Keş{ü'?·zunün, 

II , 1154) söz konusu ettiği bu eser onun 
bir başka divanı olmalıdır. Bailnf'nin ay
rıca Dfvô.nü'l-I:Jutab ve Mui:Jtaşarü's
şıhô.h li'I- Cevherf adlı eserleri vardır. 

İsmail Paşa (Hediyyetü'l-'ari{fn, I, 21) ve 
daha sonraki bazı müellifler, kardeşi 

Muhammed b. Ahmed'e ait olan Min
J:ıatü'I-Iebfb if sfreti'l-J:ıabfb ve Yenô.
bfcu'l-af:ızô.n gibi bazı eserleri ona nis
bet etmişlerdir. 
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i 
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Ümmü Abdilvehhab Aişe bint Yusuf 
b. Ahmed b. N asır 

el- Bauniyye ed- Dımaşkıyye 
(ö. 922/1516) 

L 
Kadın mutasawıf-şair ve edip. 

_j 

Büyük dedesi Nasır b. Halife ei-Bailnf'
ye nisbetle tanınan değerli alimierin ye
tiştiği bir aileye mensuptur. Babası Trab
lus, Safed, Halep ve Dımaşk'ta kadılık 
yaptı; Aişe ei-Bailniyye de Dımaşk'ta doğ
du. Sekiz yaşında iken Kur'an -ı Kerfm'i 
ezberledi. Tasawuf eğitimini Seyyid İs
mail ei-Harizmf ve Muhyiddin Yahya ei
Urmevf'den aldı. Oğlunun devlet kade
melerinde bir görev alabilmesi için 919 
( 1513) yılında Kahire'ye gitti. Sultan Kan
su Gavri ve diğer bazı yöneticilerle gö-


