
BAUDIER, Michel 

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. 

BİBLİYOGRAFYA: 

P. Bayle, Dictionnaire historique et critique, 
Rolterdam 1720, 1, 467; M. Michaud, Biographie 
universelle ancienne et moderne, Paris 1843, 
III, 277; L. G. Pelissier. "Baudier", Gr. E, V, 855· 
856; C. Hippea u. i'/ouvelle biographie univer· 
selle, Paris 1852, IV, 768· 770; P. Martino. L'Ori· 
ent dans la litterature {rançaise au XVII' et 
XV/W siecles, Paris 1906, s. 68·71, 133, 160; 
N. lorga, Les Voyageurs français dans /'Orient 
europeen, Paris 1928, s. 54·55; C. Dana-Rouil
lard, The Turk in Frene h History Thought and 
Literatur, Paris 1938 (b k. İndeks); M. Prevost, 
Dictionnaire de biographie Française, Paris 
1951, V, 847·848. l';i;l 

lJ!I!I FRANK F. FERWERDA 

ı 
BAÜNİ 

ı 

( .)yl:JI) 

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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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-


