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LXXIV/1 [1419/1999], s. 25-60) yayımlamış-

tır. 5. Mesâßil fî £ilmi’l-£Arabiyye ve’t-

tefsîr (nşr. Nebevî Aşmâvî, Kahire 1994). 6. 

el-İstidrâk £alâ Ebî £Alî (nşr. Muhammed 
Ahmed ed-Dâlî, Küveyt 2008). Ebû Ali el-

Fârisî’nin el-¥ücce fî £ileli’l-šırâßâti’s-seb£ 

adlı eserinin eksikliklerini tamamlamak, 

hatalarını düzeltmek ve bazı yerlerde ona 

itiraz etmek amacıyla yazılmıştır. Müellif 

bu eserini el-Mesâßilü’lletî £alâ Ebî £Alî 

adıyla da anmıştır (Keşfü’l-müşkilât, II, 
297). 9. el-İbâne. “Mâ” edatının Kur’ân-ı 

Kerîm’deki kullanımlarına dair bir eserdir 

(Abdülkådir Abdurrahman es-Sa‘dî, Ür-
dün 2004). Bâk†lî’nin kendi çalışmalarında 

atıfta bulunduğu diğer eserleri de şunlar-

dır: 1. el-Mücmel fî şer¼i’l-Cümel. Ab-

dül kå hir el-Cürcânî’nin Kitâbü’l-Cümel 

fi’n-na¼v adlı eserinin şerhidir. Müellif 

Keşfü’l-müşkilât’ında bu eserinden bah-

seder (II, 433). 2. el-Beyân fî şevâhidi’l-

Æurßân. Yine Keşfü’l-müşkilât’ın birçok 

yerinde esere atıfta bulunulur (I, 258, 359, 
500; II, 307, 310, 433). 3. el-ƒilâf beyne’n-

nü¼ât. Keşfü’l-müşkilât’ta bu eserden 

genelde el-ƒilâf, bazan el-İÅ ti lâf ve el-

MuÅtelif isimleriyle bahsedilir (a.g.e., II, 
269; bk. İ £râbü’l-Æurßân el-mensûb ile’z-
Zeccâc, I, 128, 159, 171). 4. eş-Şâmil (Keş-
fü’l-müşkilât, II, 433). 5. Netâßicü’½-½ınâ£a 

(a.g.e., II, 43). 6. el-Vašf (a.g.e., II, 212).
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Ebü’l-Hasen Nûruddîn Alî b. el-Hüseyn
b. Alî el-Bâk†lî el-Ýsfahânî

(ö. 543/1148)

Arap dili ve tefsir âlimi.˜ ™

“Câ miu’l-ulûm, İmâ dü’l-mü fes si rîn”, ay-

rı ca gözleri görmediği için “Da rîr” lakabıy la 

da anılır. Nahiv ve tefsir ilimlerinde döne-

minin önemli âlimlerinden olmasına rağ-

men kaynaklarda hayatıyla ilgili çok az 

bilgi bulunmaktadır. Bunu hayatının ta-

mamını İsfahan’da geçirmesine bağlayan-

lar vardır. İbnü’l-Kıftî, Safî el-Hanefî adlı 

bir oğlundan bahseder (İnbâhü’r-ruvât, II, 
247). Bâk†lî’nin ilmî seviyesini gösteren en 

önemli delillerden biri, Ebû Ali el-Fârisî ve 

Abdülkåhir el-Cürcânî gibi büyük âlimlerin 

eserleri üzerine istidrâk yazmasıdır. Ali 

b. Zeyd el-Beyhak¢ onu bu işi yapmaya 

tam ehil bir kişi diye niteledikten sonra 

şöyle der: “Eserlerini inceleyen kimse 

onun müteahhir âlimlerden olmasına 

rağmen önceki âlimleri geçtiğini görür.” 

Bâk†lî’nin, 535 (1140) yılında Horasan’da-

ki ilim ve edebi yat ehline şerhetmeleri 

için Ferezdak’a ait bir beyit gönderdiği 

ve buna herkes tarafından şerh yazıldığı 

kaydedilmektedir (Yâk†t, XIII, 165-166).

Eserleri. 1. Keşfü’l-müşkilât ve î²â ¼u’l-

mu£Šılât fî i£râbi’l-Æurßân ve £ile li’l-šı-

râßât (nşr. Muhammed Ahmed ed-Dâlî, I-III, 
Dımaşk 1415/1995; nşr. Abdülkådir Abdur-
rahman es-Sa‘dî, I-III, Amman 1421/2001). 
2. el-Cevâhir. İbrâhim el-Ebyârî tarafından 

İ£râbü’l-Æurßân el-men sûb ile’z-Zeccâc 

adıyla yayımlanmışsa da (I-III, Kahire 1963-
1965) Ebyârî eserin Zeccâc’a aidiyetinden 

emin olmadığı için ismine “el-mensûb ile’z-

Zeccâc” kaydını koymuştur. Ancak daha 

sonra Ahmed Râtib en-Neffâh, Durmuş Ali 

Kayapınar, Muhammed Ahmed ed-Dâlî’nin 

yaptığı incelemelerde kitabın Bâk†lî’ye ait 

Kitâbü’l-Cevâhir olduğu ortaya konmuş-

tur. Bâk†lî de Keşfü’l-müşkilât’ın birçok 

yerinde bu eserine atıfta bulunmuştur (bk. 
I, 336, 490; II, 143, 275). 3. Şer¼u’l-Lüma£. 

İbn Cinnî’nin temel nahiv konularına dair 

kitabının şerhi olup İbrâhim b. Muhammed 

Ebû Ebbâh tarafından neşredilmiştir (Riyad 
1411/1990). Müellif, Keşfü’l-müşkilât’ında 

bu esere Şer¼u Kitâbi £O¦mân (İbn Cinnî) 
ve Mesâßilü £O¦mân adlarıyla da atıf-

ta bulunmuştur (I, 359). 4. Mâ tel¼anü 

fîhi’l-£âmme fi’t-Ten zîl. Halkın yanlış 

okuduğu âyetlerle ilgili olan risâleyi önce 

Nebevî Aşmâvî (Kahire 1994), daha sonra 

Muhammed Ahmed ed-Dâlî (MMLADm., 

mu ha lif olan i‘tidâliyyûn gru bu on la rı yan-

la rı na çek me yi ba şar dı. Bu şe kil de di ğer 

si yasî grup lar la ara la rı açıl dı, si yasî bakım-

dan şöh ret le ri git tik çe aza lın ca yal nız kal-

dı lar. Rus ya’nın hü kü me ti teh dit et me-

si üze ri ne Tah ran’da ka mu dü ze ni için 

teh li ke ar zet ti ği dü şü nü len 1000 ka dar 

ta raf ta rın dan silâhla rı nın alın ma sı gün-

de me gel di. Hü kü me tin Ağus tos 1910’da 

mü ca hid le rin silâhla rı nı tes lim et me le ri 

yö nün de ki ka ra rı nın ar dın dan Bâkır Han 

ile Settâr Han, ço ğu nun mem nu ni yet siz li-

ği ne rağ men mü ca hid le rin hü kü met güç-

le ri ne ka tı lı mı ko nu sun da an laş ma sağ la-

dı lar. An cak mü ca hid le re silâhla rı nı tes lim 

et me le ri için ta nı nan kırk se kiz sa at lik sü-

re he nüz dol ma dan Er me ni Yep rem Han 

li der li ğin de ki de mok rat lar la Ser dar Es‘ad 

li der li ğin de ki Bah tiyârî aşi re ti ne men sup 

hü kü met güç le ri Settâr Han’ı ika met et-

ti ği Bâğ-ı Atâbeg’de ku şat tı lar, Bâkır Han 

adam la rıy la bir lik te Settâr Han’a yar dı ma 

gel diy se de ne ti ce de hü kü met güç le ri on-

la rın grup la rı nı da ğıt tı lar, kuv vet le ri bü-

yük ka yıp lar ver di. Settâr Han ya ra lan dı. 

Bu olay dan son ra her iki si de Tah ran’da 

gö ze tim al tın da tu tul du. Settâr Han 16 

Ka sım 1914 ta ri hin de öl dü. Bâkır Han ise 

1915’e ka dar Tah ran’da ka lıp Rus lar’a kar-

şı sa va şan güç le re ka tıl dı, ar dın dan Irak’a 

geç ti. Bir sü re son ra tek rar İran’a dön mek 

üze rey ken Tür ki ye sı nı rı na ya kın Kas rışîrin 

kö yün de Ka sım 1916’da Kürt eş kı ya sı Mu-

ham med Emîn Tâlebânî’nin adam la rı ta-

ra fın dan öl dü rül dü.
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