
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. 
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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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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-



rüştüyse de devletin içinde bulunduğu 
kritik durum sebebiyle istediğini elde 
edemedi. Tasawuf ve edebiyata olduğu 
kadar fıkha da vukufu bulunan Baüniy
ye'ye Kahire'de fetva ve tedris icazeti 
verildi. Burada tanıştığı meşhur edipler
den Abdürrahim ei-Abbasi ile araların
da manzum yazışmalar oldu. Daha son
ra Dımaşk'a dönen Baüniyye, 1516 yı
lında Yavuz Sultan Selim'in Suriye sefe
ri münasebetiyle o yöreye gelen Kansu 
Gavri ile tekrar görüşmek için Halep'e 
gittiyse de sultanın Mercidabık Savaşı ' n

da ölmesi üzerine onunla görüşme im
kanı bulamadan Dımaşk'a döndü ve ay
nı yıl burada vefat etti. 

Eserleri. Daha çok edebiyat ve tasav
vufla ilgili eserler veren Baüniyye'nin bi
linen eserleri şunlardır : 1. el-Fetf:ıu'l

mübin fi medJ:ıi 'l-Emin. En tanınmış 

eseri olup Hz. Peygamber'e methiye ola
rak yazmıştır. Edebi sanatlara örnek sa
yılacak bir mükemmelliğe sahip bulu
nan eserde Baüniyye tarz olarak Safi
yüddin ei-Hilli'yi takip etmiş ve muhte
melen daha çok İbn Hicce'nin tesirinde 
kalmıştır. Abdülgani en-Nablusi'nin de 
Nesemô.tü'l-esJ:ıô.r'ı (şerhi Nefef:ıatü'l-ez· 

har, Kahire 1299) telif ederken bu eser
den etkilenmiş olduğu şüphesizdir. el
FetJ:ıu'l-mübin, yine Baüniyye'nin buna 
yaptığı şerh ile birlikte. kenarında Bedi
üzzaman el- Hemedani' nin Resô. 'il' i ol
duğu halde önce Bulak'ta (ı 291 ). sonra 
da ikisi bir arada İbn Hicce'nin Ijizô.ne
tü'l-edeb ve gayetü'l-ereb adlı eseri
nin kenarında Kahire' de (1304 ı basılmış

tır. 2. Mevlidü'n-nebi (el -Meuridü'l-enhti 

{i'l-meuridi'l-esna) (Dımaşk 1301, 1310). 

Baüniyye'nin mensur ve manzum olarak 
telif ettiği bir eserdir. 

Fütı1hu 'l-Ha~ if medJ:ıi seyyidi'l-l]alk, 
el -Kavlü's-sahif:ı fi tal]misi Bürdeti'l 
medih (Süleymaniye Ktp., Aşir Efendi, nr. 
449/ 1. 463/ 3). Levô.miJ:ıu'l-iütUJ:ı ii eş
refi memdı1J:ı, Neiô.'isü'l-gurer ii med
hi seyyidi'l-beşer adlı eserlerinin mü
ellif hattı birer nüshası Zahiriyye Kütüp
hanesi 7335 nurnarada kayıtlı olup Fey
iü'l-iail adlı divanının yazması da mev
cuttur (bk Muhammed Ali Hasan, s. 93). 

Kaynaklarda ayrıca Sehavi'nin el- ~av
lü 'l-bedi' ii's-şalô.ti 'ale'l-J:ıabibi'ş-şe
ti' adlı eserini bir kaside (urcüze) şeklin
de ihtisar ettiği , tasawufi konularla il
gili el-Fetf:ıu'l-J:ıanefi, el-MelamiJ:ıu'ş

şeriie ve'l-ô.şô.rü'l-müniie ve Hace Ab
dullah Herevi'nin Menô.zilü's-sô. 'irin 'i-

nin Menô.zilü's -sô.'irin'inin manzum bir 
muhtasarı olan el-İşô.rô.tü'l-l]afiyye ii'l
menô.zili'l- 'aliyye ile ed-Dürrü'l-ga'iş 
fi baJ:ıri'l - mu' cizô.t ve'l- l]aşô. 'iş adlı 
eserlerinin olduğu da zikredilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Gazzi. el-Keuakibü 's-sa'ire, I, 287-292 ; Keş

fü'?·?unün, I, 96, 732; Il , 1081 , 1232, 1234, 
1813, 1828 ; ibnü'I-imact. Şe?erat, VIII, 111 ·113 ; 
Serkis. Mu'cem, I, 519; Brockelmann. GAL, Il , 
349; Suppl., II , 181, 381; a.mlf .. "A'işe", iA, I, 
230; Hediyyetü 'l- 'ari{in, ı , 436; Zirikl1, el·A 'lam, 
IV, 6; Kehhale, Mu'cemü'l-mü'elli{in, V, 57 ; 
a.mlf .. A'lamü'n-nisa', III, 196-197; ömer Fer
rüh, Tarihu '/-edeb, III , 843, 926 -930; Ömer Na
suhi, "AiŞe", iTA, I, 206; Abdullah Muhlis. "'A'i
şe el-Ba'ılniyye", MMiADm., XVI/1·2 (1941), 
s. 66-72; Muhammed Ali Hasan. "el -Ba'üniyye 
eş-şa'iretü's-süfiyye", el -Meurid, V /3, Bağdad 
1976, s. 90 -100; W. A. S. Khalidi. "al-Bii'üni", 
E/2 (ing.). I,1109. r;ı.1 .. 

IMI AlıMET ÜZEL 

L 

BAUSANI, Alessandro 
(1921-1988) 

İtalyan şarkiyatçı. 
_j 

Bütün tahsil hayatını doğduğu Roma'
da yaptıktan sonra 1943 yılında Farsça'
nın nahvi üzerine hazırladığı bir tezle bu
radaki üniversitenin şarkiyat kısmından 
mezun oldu. 1956'ya kadar çeşitli kadro
larda İran dili ve edebiyatı dersleri okut
tuktan başka dinler tarihi kürsüsü için 
İslam dini üzerine dersler verdi, semi
nerler yürüttü. 1956 yılında Napali Üni
versitesi'nde, on beş yıl sonra da Roma 
Üniversitesi'nde Farsça kürsüsü profe
sörlüğüne tayin edildi. Ülkesinde ve çe
şitli İslam ülkelerinde çalışmaları çok 
takdir edildiği için önemli ilmi kurumla
ra üye seçildi ve ayrıca 1957 yılında Pa
kistan'ın "Sitare-i imtiyaz" nişanını aldı. 
Farsça'nın bütün tarihi safhalarına va
kıf olmasının yanında Urdu ve Malezya 
dillerini de konferans verebilecek dere-

Alessandro 
Bausani 

BAUSANI , Alessandro 

cede konuşmaktaydı. Türkçe bilmekle 
beraber bu dille çok az meşgul olmuş
tur. Babi- Bahai konuları üzerinde uz
man, hatta hayranları tarafından şeyh 
kabul edilmektedir. 

Eserleri. Bausani ·nin eserleri üç bö
lümde toplanabilir. 1. Kur'an Tercümesi. 
Il Corano. Traduzione, Introduzione, 
note (Kuran. Tercüme. gi ri ş, notlar). 1955'
te Floransa'da yayımlanan eser 779 say
fad ır. 1978 yılında yeniden gözden ge
çirilmiş bir baskısı daha yapıldı. Eser bu 
alandaki en iyi çalışmalardan biri sayıl
maktadır. 2. İslam ve İran Tarihi. 1951 
yılında F. M. Pareja ile birlikte Islamo
logia adlı bir kılavuz (Roma'da yayımla
nan bu eserin Fransızca'sı da 1957, 1963 

yıllarında Beyrut'ta yayım l anmıştır) ve is
lam tarihinin ilk devirlerinden başlaya
rak genelde İran'ı esas alan makale ve 
kitaplar hazırladı. Bunlardan en son ola
rak L 'im pera bizantina e 1 'Islamismo 
(Torino 198 1) adlı kitabın 269-370. say
faları arasındaki "La civilta musulmana 
da Maometto (570-632) alla fine del ca
liffato abbaside ( 1258)" kısmı ile 371-
508. sayfaları arasındaki "La Persia dal-

. la conquista islamica ad oggi" kısımla
rını kaleme aldı. Tarina'daki UTET adlı 
yayınevi büyük bir tarih külliyatı tasar
ladığı zaman İran kısmını Bausani'ye ha
vale etti. 1962'de kaleme aldığı I Persia
ni adlı eseri 1965'te Almanca'ya, 1971 '
de de İngilizce'ye çevrildi. İran. Pakis
tan, Endonezya ve Malezya'nın edebiyat 
tarihlerini ülkesinde tek başına hazırla
dı. 3. Türk Dünyası. a) Mevlana Celaled
din-i Rümi üzerine 1953'te başladığı ça
lışmalarına çeşitli makale ve kongre teb
liğleriyle devam ettikten sonra Gialô.l 
ad-Din Rumi, Poesia misliche intro
duzione, traduzione, antologia e note 
di A. B. (Milano 1980) adlı eserini hazır
ladı. Senai'nin kozmogonisi üzerinde du
rup Mevlana Celaleddin-i Rümi ve Dan
te Alighieri öncesi devirlerde ahiret kav
ramının gelişimini inceledi. b) Türk dün
yası üzerindeki çalışmalarının , Müstecip 
Ülküsal'ın Dobruca ve Türkler adlı ki
tabı hakkında yazdığı uzun bir tanıtma 
makalesinden sonra ( Oriente Moderno, 

XXI [19411. s. 145-150) bir suskunluk dö
nemi içine girdiği görüldü. Piri Reis'in 
Kitô.b-ı Bahriyye'sinde İtalya kıyılarına 
ait bilgileri İtalyanca'ya tercüme ettik
ten başka açıklamalar da yaptı. Bu konu
da 1979 yılında başlattığı çalışması . "Ve
nezia e I'Adriaticci in un portolana tur-
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