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1322 [25 Ekim 1904] ta ri hi ya zıl mış ken I 
ve II. cilt le rin so nun da 1904, III. cil din so-
nun da 1906 ta rih le ri yer al mak ta dır; Teb riz 
1373 hş./1995). Azer bay can Türk çe si’nde 

ba sıl mış ilk Kur’an ter cü me si ve tef si ri-

dir. İmâmiy ye mü fes sir le rin den Ta bersî 

dı şın da Fah red din er-Râzî, Hâzin, Ne sefî, 

Bey zâ vî, İsmâil Hak kı Bur sevî gi bi Sünnî 

kay nak la rı na da baş vu ru lan eser de mez-

hep le re da ir ay rın tı la ra gi ril me den or ta bir 

yol iz len miş, ese rin de ğer li taş lar la süs len-

miş bir nüs ha sı II. Ab dül ha mid’e tak dim 

edil miş tir. Fars ça’ya Ha cı Ab dül mecîd Sâ-

dık Nev berî ta ra fın dan çev ri len ese ri (Tah-
ran 1339 hş., 1348 hş., 1358 hş., 1396 hş.) 
Ah met Be dir Ger çe ğin Do ğu şu Alevî 

Kur’ân Tef si ri adıy la Türk çe’ye çe vir miş-

tir (I-II, İs tan bul 2000 -Ah met Do lu nay 
im za sıy la-; Ba lı ke sir 2012). Eser, Ali Far-

ha dov ta ra fın dan Azerî Türk çe si’nde sa-

de leş ti ri lip K«şfül-H«qa yiq an Nuk«til-

Ay«ti v«d-D«qa yiq: Ay«l«rin M«na 

v« İnc«likl«riyl« H«qiq«tl«ri nin Açıq-

lan ma sı adıy la neş re dil miş tir (I-III, Ba kü 
2014). 2. Salîb Mu ha re be si (I-II, Ba kü 
1913, 1915). Haç lı se fer le ri ne da ir ese rin 

ilk cil di ba sıl mış, ikin ci cil di II. Dün ya Sa va şı 

yıl la rın da ya yı ne vin de kay bol muş tur (Şa-
ha tov, s. 38). 3. İran Kent li le ri nin Ha li 

ve ya Teb riz’ de Gör dük le rim. Mü el li fin 

1881’ de Bağ dat’ta tah si li ni ta mam la yıp 

mem le ke ti ne dö ner ken uğ ra dı ğı İran şe-

hir le rin de ki iz le nim le ri ni içe rir. 1930’lar da 

kı zı ta ra fın dan neş re dil mek is te nen ese-

rin yaz ma nüs ha sı Azer neşr’de or ta dan 

kay bol muş tur (a.g.e., s. 37). Bâ kü vî ay rı ca 

Corcî Zeydân’ın ba zı ta rihî ro man la rı nı Az-

râ’ü Ku reyş (Ba kü 1325/1908), 17 Ra ma-

zân (Ba kü 1328/1910), Ârmânûse (1911), 
Ker be lâ Yan gı sı (Ba kü 1911), Fetâtü 

Gas sân, Re şid’in Ba cı sı Abbâse, Ebû 

Müs lim el-Ho rasânî, Emîn ve Me’mun 

Kar deş ler adıy la Arap ça’dan Âzerî Türk-

çe si’ne çe vir miş tir. Bu ter cü me ve te lif 

ki tap la rın bir kıs mı muh te me len 1940’la-

ra ka dar mev cut ken da ha son ra kay bol-

muş tur.
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Eser le rin de iç ti maî ve dinî prob lem le ri 

ele alan, İslâm dün ya sı nın kal kın ma sı yo-

lun da fi kir le ri olan Bâ kü vî müs lü man la rın 

bir lik ve be ra ber li ği ne önem ver miş, tef-

ri ka nın za rar la rı na dik kat çek miş tir. Tef si-

ri ni Sünnî kay nak la rı nı da kul la na rak yaz-

mak su re tiy le Şiî ve Sünnî top lu luk la rı bir 

ara ya ge tir mek is te me si onun en önem li 

en te lek tü el ya nı nı teş kil eder (Be dir, s. 
172-173, 174-176, 178). Bâ kü vî, ye ni lik lere 

açık bi ri ola rak za ma nı nın tar tış ma lı ko nu-

la rın dan olan kız la rın eği ti mi hu su sun da 

olum lu rol oy na mış, Azer bay can’ın ilk ka-

dın pi lot la rı Zü ley ha Sey yid Mem me dov ve 

Mir ze Da vud Hü se yi nov’a eği tim le ri ni ta-

mam la ma la rı için maddî yar dım sağ la mış-

tır. Ta as sup tan uzak dur ma ya ça lış mış, 

men su bu bu lun du ğu mez hep ta raf tar la rı 

ara sın da gö rü len ba zı aşı rı yak la şım la rı 

eleş tir miş, Kur’ân-ı Kerîm’in tah ri fi ne da-

ir öne sü rü len Şiî ri va yet le ri ni red det miş, 

sahâbe ye dil uzat mak tan ka çın dı ğı gi bi 

in san lı ğın kur tu lu şu nun on la rın ya şa dı ğı 

ha ya tı ya şa mak la müm kün ola bi le ce ği ni 

söy le miş tir. İmam la rın gay bı bi le me ye ce-

ği ni be lir ten Bâ kü vî bü yük gü nah iş le yen 

kim se nin töv be et me di ği tak dir de ce hen-

nem de ebe di yen ka la ca ğı, bü yük gü nah-

lar için şe fa atin söz ko nu su ol ma ya ca ğı 

ka na ati ni ta şı dı ğı hal de pey gam ber le rin 

ve imam la rın bu çer çe ve de is tis mar edil-

me si ne kar şı çık mış tır. Di nin as lı nın ko-

run ma sı üze rin de has sa si yet le du ra rak 

Al lah’tan baş ka var lık lar dan ve imam lar-

dan yar dım di le me nin şirk ol du ğu nu di le 

ge tir miş, di nin âşûrâ tö ren le ri ne in dir gen-

me si ne ve bu tö ren le rin ca mi le ri Mes cid-i 

Dırâr’a çe vir me si ne mu ha le fet et miş tir 

(gö rüş le ri için ay rı ca bk. a.g.e., s. 37, 112, 
116, 122-123, 173-174).

Eser le ri. 1. Keş fü’l-hakåyik an nü ke-

ti’l-âyât ve’d-dekåyik (I-III [Ba kü], Kas-
pi Qa ze ti ’nin Buhâri ye Mat ba ası, 1322 
[1904]; her üç cil din ka pa ğın da 15 Şâban 
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Mîr Muhammed Kerîm el-Hâc
b. Mîr Ca‘fer el-Bâ kü vî

(1853-1938 [?] )

Ýmâmiyye Þîasý’na mensup
Azerbaycanlý müfessir,

Bakü eyaleti kadýsý.˜ ™

Ba kü’de doğ du. Alevî, Hü seynî ve Mû-

se vî nis be le riy le de anı lır. Ter cü me et ti ği 

ki tap lar da Ahund Mîr Mu ham med Kerîm 

el-Hâc (Nec lü’l-Hâc) is mi ni kul lan mış tır. 

Kadı Mîr Mem med ke rim Aga, Mîr Meh-

med Ke rim ve ya Mîr Câferzâde ola rak da 

zik re di lir (Bün ya dov, s. 311). Mîr un va nıy la 

anıl ma sı bu ke li me nin Ba kü’de sey yid ler 

için kul la nıl ma sıy la il gi li ol ma lı dır. Ço cuk-

luk yıl la rın da da ha çok Tür ki ye, İran ve 

Mı sır’dan ge ti ri len ho ca la rın ders ver di ği 

mes cid le re bağ lı mek tep ler de Fars ça ve 

Arap ça ile bir lik te med re se ler de or ta se vi-

ye de dinî ted rî sat ya pı lı yor du. Muh te me-

len ilk eği ti mi ni Ba kü’de bu şe kil de al mış-

tır (Az«rbay can Ta ri xi, IV, 106-108, 111; 
Ay tan, sy. 36 [2007], s. 14). 1871’de dü zen-

li bir öğ re nim gör mek için Bağ dat’a git ti 

ve on yıl son ra Ba kü’ye dön dü. İlk ola rak 

İçe ri Şe hir’de ki Şah Mes ci di’nde ahund-

luk, 1904-1918 yıl la rın da Ba kü Vilâye ti Şîa 

Mes ci di baş kan lı ğı, Ba kü Eya let ka dı lı ğı 

ve Ba kü Vilâyet Mec li si baş kan lı ğı yap tı. 

Ar şiv ler de Ba kü Mec lis baş ka nı sı fa tıy la 

im za la dı ğı bel ge le re rast lan mak ta dır. Ku-

ru lu şu na kat kı da bu lun du ğu hal de ye ni 

cum hu ri yet ida re sin de gö rev al ma dı ğı gi bi 

1918’de resmî gö rev le rin den is ti fa edip 

ve fa tı na ka dar Mer dekân şeh rin de fahrî 

ola rak dinî gö rev ler üst len di ve eser le ri ni 

ka le me al dı (Bün ya dov, s. 311-312, 317).

Sov yet ler’in hâkim ol du ğu böl ge ler de 

ve Azer bay can’da din dar la ra bas kı uy-

gu lan dı ğı, dinî li der le rin sos ya lizm aleyh-

tar lı ğı it ha mıy la tu tuk la nıp idam edil di ği 

bir dö nem de Bâ kü vî de dev rim kar şı tı 

ol du ğu, çev re sin de ki le ri re jim aley hi ne 

kış kırt tı ğı ge rek çe siy le tu tuk lan dı. Yar gı-

lan dı ğı mah ke me de 2 Mart 1938 ta ri hin-

de sek sen beş ya şın da ida ma mahkûm 

edil di. Kı zı Eliy ye ba ba sı nın Nar gin ada-

sın da kur şu na di zil di ği ni be lir tir. 1956’da 

oğ lu ta ra fından âkı be ti res men so rulun-

ca baba sı nın 1940’ ta be yin ka na ma sı 

so nu cu öl dü ğü bil di ril di. Bu nun üze ri ne 

ai le si idam kara rı nın kal dı rıl ma sı nı is te di 

ve mah ke me 1960’ta söz ko nu su ka ra rı 

kal dır dı, de lil ye ter siz li ğin den be ra atı na 

ka rar ver di (a.g.e., s. 316-318).
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Emîr Sü ley man’a kar şı bir lik te sa vaş tı lar. 

Dob ru ca Mir cea’nın ölü mü ne (1418) ka-

dar onun hâki mi ye tin dey di. Er te si yıl ise 

I. Meh med ta ra fın dan ye ni den Os man lı 

top rak la rı na ka tıl dı.

Çağ daş kay nak la rın ak tar dı ğı na gö re 

1444’te Var na Sa va şı sı ra sın da Kar vu-

na, Ba tı Ka ra de niz kı yı sın da ki ne re dey se 

bü tün ka le ler ve müs tah kem şe hir ler le 

bir lik te (Cas tri ci, De vi ne / Mar ci ano po lis, 
Ga la ta, Ka li ak ra, Ka var na, Kra nea, M�gli{ 
ve Pet ri¸) yer le bir edil di ve şe hir sa kin le-

ri da ğı tıl dı. Dob ru ca’nın iç kı sım la rın da ki 

boz kır lar, II. Mu rad ve Fâtih Sul tan Meh-

med’in hü küm dar lı ğı nın ilk dö nem le rin de 

Ana do lu’dan sür gün gön de ri len yö rük ler le 

ye ni den iskân edil di. Kar vu na Ka le si ka lın-

tı la rı Bal çık’ın gü ne yin de ki bir yük sek lik te 

(D´ini Ba yır) bu lu nur. Bu gün kü Bal çık bir 

yer le şim mer ke zi ve bir li man ola rak ilk 

de fa 922 (1516) yı lı na ait Ya vuz Sul tan Se-

lim dö ne mi tah ri ri ne da ya nan 1530’da ha-

zır lan mış bir mu ha se be def te rin de zik re-

di lir (BA, TD, nr. 370, s. 408, 422). Bu ra da 

Bal çık, Var na ka za sı na bağ lı, hep si müs-

lü man olan yir mi hâne li bir yer le şim ye ri-

dir. Yir mi hâne den on be şi sür gün yo luy la 

yer leş ti ri len ler den olu şu yor du. Ka sa ba da 

bir is ke le de var dı. İs ke le den el de edi len 

ver gi ge li ri pa di şah has la rı na da hil di. Mik-

ta rı ise Tu na bo yun da ve Ka ra de niz’de ki 

li man la ra kı yas la ol duk ça dü şük tü (se ne-
lik 1000 ak çe). Bü tün bu ka yıt lar, Bal çık’ın 

XVI. yüz yı lın baş la rın dan iti ba ren ye ni den 

to par lan ma ya baş la dı ğı nı açık şe kil de gös-

ter mek te dir.

XVI. yüz yı lın or ta la rın da Bal çık yeni-

den kü çük bir şe hir hü vi ye ti ne ka vuş tu. 

949 (1542) ta rih li Var na ka za sı tahririn-

de “nefs-i ka sa ba-i Bal çık” ifa de si ge çer 

(BA, TD, nr. 215). So kul lu Meh med Paşa 

vakıf la rı nın Re ceb 976 (Ocak 1569) tarih li 

Ced re nos ve The op ha nes’in Chro nog-

rap hia’ sın da an la tıl dı ğı na gö re bu felâ-

ket ten do la yı şe hir sa kin le ri nin pek ço ğu 

ha ya tı nı kay bet miş ti. VI. yüz yı lın son la rın-

da Di ony si opo lis ta rih sah ne sin den si lin di, 

Avar-Bul gar lar ta ra fın dan yok edil di, ikin ci 

de fa iskânı ise geç dö nem de oluş tu. Kar-

vu na ad lı bu şe hir Aşa ğı Tuna’ nın Bi zans 

hâki mi ye tin de bu lundu ğu, Ka ra de niz sa-

hi li nin ye ni len di ği ve böl ge nin sa vun ma sı 

için çok sa yı da ka le ve müs tah kem şeh rin 

in şa edil di ği 971 yı lın dan son ra or ta ya çık-

tı. Grek çe olan Kar vu na adı Bul gar Dev le-

ti’ nin hü küm da rı Çar II. İvan Asen’in bir 

fer ma nın da da ge çer (1230). Çar Asen, 

Dub rov nik li (Ra gu sa) tüc car la ra ken di top-

rak la rın da ser best ti ca ret hak kı ta nı mış tı. 

1304 yı lı na ait Co dex Cu ma ni cus’ ta Kar-

vu na di ye ta nım lan ma sı ge re ken Bal ci uk 

ad lı bir yer den bah se di lir. 1311-1572 yıl-

la rı ara sı na ait çok sa yı da İtal yan, Fran sız 

ve İs pan yol de niz ha ri ta sın da bu so nun cu 

ad la bir li man şeh ri ola rak res me di lir. XVI. 

yüz yı la ait bir Grek de niz ha ri ta sın da ise 

Kar vu na şeh ri Bal çık adıy la zik re di lir. Kar-

vu na/Bal çık, XIV. yüz yıl da Tu na’nın ağ zı-

na ka dar Ka ra de niz sa hi li nin hâki mi olan 

hı ris ti yan Türk (Ga ga uz) Des po tu Ba lik’in 

(Ba li ka) ika met gâ hı idi.

Bal çık bü tün Dob ru ca ile bir lik te Tem-

muz 1389’dan son ra Os man lı lar’ın ida re si 

al tı na gir di. An cak he men ar dın dan böl ge, 

Leh Kra lı Vla dis lav’la Ocak 1390’da yap tı ğı 

bir an laş ma da ken di ni Dob ro tic yur du nun 

des po tu ve Si lis tre’nin lor du di ye ni te le yen 

Ef lak Voy vo da sı Bü yük Mir cea ta ra fın dan 

iş gal edil di; 1393-1402 yılları ara sın da yi ne 

Os man lı hâki mi ye ti al tın da kal dı. An ka ra 

Sa va şı’ndan son ra Mir cea, Dob ru ca’ yı ve 

Ka ra de niz sa hi lin de ki ka le le ri ye ni den ele 

ge çir di; 1407’de Mûsâ Çe le bi’yle an laş tı 

ve Türk ler’le Ef lak lı lar 1410 yı lı na ka dar 

Balçık’ta

Kraliçe Maria
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1993, s. 125-138; İs ma il Ça lış kan, “Türk çe’de 
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Bulgaristan’da tarihî bir kasaba.˜ ™

Bir ke si mi Ro man ya’da, bir ke si mi Bul-

ga ris tan’da bu lu nan Dob ru ca böl ge si nin 

Bul ga ris tan’da ka lan kıs mın da olup bir 

an fi te atr gi bi Dob ru ca pla to su nun ya-

maç la rın da yer alır. Ka ra de niz kı yı sın da ki 

ka sa ba, ku zey den ge len fır tı na la ra kar şı 

Ka var na (Kal li ak ra) Bur nu ile ko ru nan sığ 

bir kör fe ze sa hip tir. Ta rih ön ce si za man-

lar dan be ri meskûn olan Bal çık, Os man-

lı lar ta ra fın dan XVI. yüz yıl da ye ni den ku-

ru lan bir ka sa ba özel li ği ta şır.

Bal çık’ın bu lun du ğu yer de onun la alâka lı 

ola bi le cek iki es ki şe hir mev cut tur: Di ony-

si opo lis ve Kar vu na. Bun lar dan il ki, Stra bo 

ve Pli ni us ta ra fın dan kay de dil di ği üze re 

milâttan ön ce VII. yüz yıl da ku rul muş es ki 

bir Yu nan ko lo ni si idi (Kru noe). Mi lât tan 

ön ce III. yüz yıl dan iti ba ren bu ra sı Di ony-

si opo lis adıy la anıl dı. 544’te Di ony si opo-

lis, di ğer bir yer le şim ye ri olan Odes sos 

ile (Var na) bir lik te Ka ra de niz’de mey da-

na ge len ve ka ra dan içe ri ye gi ren dal ga-

lar yü zün den bü yük öl çü de tah rip ol du. 

Balçık’ta Osmanlı camisi




