
rın bilinen en eski adı, Sabir Türkleri'ne 
nisbette Sibir veya Sibirya idi. 

Baraba bölgesinin şehirleri Tobul, iş
tim, irtiş ve Ob ırmakları ile bunlara ka
tılan diğer ırmaklar üzer inde kurulmuş
tu. Rus kaynaklarında Sibir Hanlığı ola
rak geçen Bek- Kondu Şibanlıları veya 
Tura Özbek Hanlığı 'nın başşehri, Bara
ba destanlarında adına çok sık rastla
nan iskir veya Esker şehri idi. Burası, ir
tiş ile Tobul ırmağının birleştiği yerde 
kurulmuş olan eski Sabir Türkleri'nin 
başşehri Sibir 'in bulunduğu yerdi. Bu 
sebeple Esker adı, Radloff tarafından 
açıklandığı gibi "eski yar. eski sahil" de
ğil, muhtemelen "eski yer" anlamına gel
mektedir. Bu bölgenin başlıca şehirleri. 
Ob ırmağı ile irtiş'in birleştiği yerdeki 
Samar, Ob ırmağının Kuzey denizine ulaş
tığ ı yerdeki Şarkel (Sarı Şehir). irtiş'e ka
tılan Kondu ırmağ ı üzerindeki Kondu 
Tura ve Tobul havzasındaki Tümen idi. 
Be k- Kondu Han neslinden gelen Tura 
Özbek hanları, Harizm ve Buhara'dan ge
len islam din adamlarının telkinleriyle 
islamiyet'i Kuzey Buz denizine, doğuda 
ise Yenisey boylarına kadar yaymışlardı. 
Bunda özellikle Küçüm Han'ın büyük ro
lü olmuştu. Küçüm Han'ın babası zama
nında Yenisey boylarına. Çulum ve Aba
kan havzalarına yayı lmaya başlayan isla
miyet, Küçüm Han devrinde Yakut Vur
du ve Baykal havzalarına kadar dayan
mıştı. 

Baraba 1 S79'dan itibaren Vermek ida
resindeki Rus kazaklarının yağmasına 

uğradı. Başşehir Esker de bu tahribat
tan kurtulamadı. Küçüm Han bunlarla 
çetin bir mücadeleye giriştiyse de ateş
li silahlarla donanmış Rus kazaklarına 

karşı tesirli olamadı. Onun ölümünden 
sonra oğulları bu mücadeleyi sürdürdü
ler. ancak Rus istilasına engel olamadı
lar. Böylece istiklallerini ve varlıklarını 

kaybeden Barabalar, XIX. yüzyılda Sibir
ya demiryolu hattının yurtlarından geç
mesi üzerine kuzeydeki Om, Tartas. içe, 
Kama ırmakları ile Uba, Çanı. Sartlan göl
leri havzalarına çekildiler. 186S'te Rad
loff bu bataklık ve ormanlık bölgelerde 
yaşayan Baraba oymaklarını tesbit et
miştir. Bu tesbitiere göre Terene oyma
ğı. Kargat ve V arkı ırmağı boyunda 1 SO 
kişi; Ta rı oyma ğı, U!ba gölü havzasında 
214 kişi; Baraba oymağı, Kulunda gölü
nün kuzeyinde 1685 kişi; Kölöbö (Köl
aba) oymağı, Kama. Tartas, Tara ırmak
ları boyunda 1407 kişi; Longa (U i unga, 
Urunga) oymağı, Tara ı rmağının orta mec-

rasında ve Om ırmağı havzasının güne
yinde 7 45 kişi ; Lübey (Lüvey. Ulu -bay) oy
mağı . Om ırmağının kuzeyinde 203 kişi; 
Kargalı oymağı. Om'un kuzeyinde 231 
kişiden ibaret bulunuyordu. Bu sırada 

toplam 4635 kişiden ibaret olan Bara
balar 1897 nüfus sayımına göre 4433 
kişilik nüfusa sahipti. 1926 nüfus sayı
mında ise ancak otuz dokuz kişi ken
disini Baraba olarak kaydettirmiş, di
ğerleri Kazan Tatarı olarak yazılmışlar

dır. Ancak Barabalar'ın sayılarının gü
nümüzde çok daha fazla olduğu sanıl
maktadır. 

Bugün Baraba bozkırları olarak ad
landırılan bölge 117.000 kilometrekare
lik bir yüzölçüme sahip olup burada çok 
soğuk bir kara iklimi hakimdir. Bölgede 
zengin petrol ve tabii gaz yatakları var
dır. Nüfusu 1949 sayımında SOO.OOO'den 
fazla idi ve yörede dağınık bir yerleşme 
görülmekteydi. Halkın çoğunluğunu son
radan buralara yerleştiri lmiş olan Rus
lar ve Ukraynalılar teşkil eder. Ayrıca 
daha önceki devirlerde Volga bölgesin
den göç etmiş olan Tatar Türkleri de 
burada yaşamaktadır. Bu bölgede ya
şayan Barabalar çiftçilik. besicilik, balık
çılık ve kürkçülük ile geçinirler. 
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~ MusTAFA KAFALI 

ı 
BARAKBABA 

1 

(ö. 7071 1307) 

Babai hareketi çevrelerine mensup 
Kalenderiyye tarikatı 

L 
şeyhlerinden bir Türkmen babası. 

_j 

Asıl adı bilinmeyen Barak Baba, kay
nakların çağuna göre Babaf hareketinin 
merkezlerinden Tokat yakınlarındaki bir 
köyde doğdu . Babasının zengin bir aile
ye mensup olduğu rivayet edilmektedir. 
Genç yaşlarda dervişliğe hevestenerek 
Babaf muhitinden meşhur Türkmen ba
bası Sarı Saltuk'a mürid oldu. Kendisi-

BARAK BABA 

ne Barak (köpek) lakabını Sarı Saltuk'un 
verdiği nakledilir. Sarı Saltuk' la ne za
man münasebet kurduğu pek bilinmi
yorsa da bazı kaynaklarda ondan Barak 
eleKırimf şeklinde bahsedildiğine bakı

lırsa şeyhinin Kırım'daki ikameti sıra

sında kendisine intisap etmiş olması 

muhtemeldir. 

Barak Baba dervişliğe başladıktan son
ra hemen hemen bütün Anadolu'yu gez
di; bu arada iran'a da gitti. Daha şey
hiyle birlikteyken meşhur olmaya baş

layan Barak Baba, bu ününü iran'da Sul
taniye şehrindeki ilhanlı sarayına kadar 
duyurdu. ilhanlı Hükümdan Gazan Han 
( 1295-1304) kendisini sarayına çağırttı. 

Barak Baba Sultaniye'de bu hükümdar 
tarafından bazı tecrübelere tabi tutul
du ve neticede göze girmeyi başararak 
önemli mevkiler elde etti. Barak Baba'
nın, Gazan Han'ın ölümünden sonra ye
rine geçen oğlu Olcaytu Hudabende dö
neminde de it i barını koruduğu anlaşıl

maktadır. Nitekim Olcaytu onu çeşitli 

yerlere yolladığı elçilik heyetlerine dahil 
etmiştir. Mesela 705 ( 1305-1306) yılın
da dervişlerinin de katıldığı bir heyetle 
Şam'a , Memlük Sultanı el-Melikü'n-Na
sır'a gönderilişi bunlardan biridir. Bu hiz
metinden memnun kalan Olcaytu'nun, 
henüz yeni kabul ettiği imamiyye Şiili
ği'nin propagandası için Barak Baba'yı 
Gflan bölgesine gönderdiği de nakledi
lir. O burada hem Şifliği yayacak, hem 
de Gflanlılar tarafından esir edilen ilhan
lı kumandanı Kutluğ Şah'ı kurtarmaya 
çalışacaktı. Ancak Gflanlılar'ın reisi To
paç Barak Baba'yı müridleriyle beraber 
öldürttü. O sırada kırk yaşlarında olan 
Barak Baba'nın ölümü Olcaytu 'yu kız

dırdı ve derhal asker göndererek Topaç'ı 
cezalandırdı. Barak Baba'nın ölümünden 
çok müteessir olan hükümdar Sultani
ye'de onun hatırasına bir türbe ve zavi
ye yaptırdı, fakiriere para dağıttı; der
vişlerine de ellişer dinar yevmiye t ahsis 
etti. Bu durum. Barak Baba'nın Olcay
tu'ya ne ölçüde tesir ettiğini gösterme
si bakımından önemlidir. 

Abdülbaki Gölpınarlı tarafından neş

redilen 753 ( 1352) tarihli bir mezar kita
besi, Barakıyyün (Baraklılar) denilen Ba
rak Baba müridierine XIV. yüzyılın orta
larında Anadolu'da da rastlandığını açık
ça göstermektedir. Kaynakların ifadele
rinden. Barak Baba 'nın Anadolu'da oldu
ğu kadar iran'da da çok sayıda mürid 
edindiğ i anlaşılmaktadır. Nitekim Mev
lana· nın torunlarından Ulu Arif Çelebi 
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BARAK BABA 

Sultaniye'ye gittiği zaman burada Barak 
Baba Zaviyesi şeyhi Hayran Emirci ile 
görüşmüş ve onunla dostluk kurmuştu. 
Hayran Emirci de kısa bir müddet için 
Konya 'ya gelmiş ve M evievi ayinleri ne 
katılmıştı. Barak Baba'ya bağlı müridie
rin iran'daki nüfuzlarını Timur devrine 
kadar devam ertirdikleri bilinmektedir. 

Barak Baba'nın imamiyye Şiiliği'nin 
propagandasıyla görevlendirilmesi, Ana
dolu'da iken olmasa bile iran'a gittikten 
sonra onun bu mezhebe geçtiğini kesin 
olarak ortaya koymaktadır. Tasawufi 
yönü konusunda ise bilhassa Arapça kay
naklar meseleyi yeterince aydınlatacak 
bilgiler vermektedir. Bunlar Barak Ba
ba'nın Şam'a gelişini anlatırken gerek 
kendisinin gerekse dervişlerinin kıyafet

lerine, hal ve tavırlarına geniş yer ayır
mışlardır. Bu kaynaklarda onunla bera
ber dolaşan 1 00 kadar dervişin aynı bi
çimde giyindikleri belirtilir. Başlarında, 
iki yanında boynuzlar olan keçe külah
lar bulunuyordu. Saç ve sakalları kazın 

mıştı, ancak gür bıyıkları vard ı. Boyun
larında küçük çanlardan ve boyalı aşık 
kemiklerinden yapılmış kolyeter taşıyor
lardı. Barak Baba zaman zaman derviş

lerinin çaldığı davulların temposuna uya
rak raksediyordu. Bu kıyafeti, bazı tavır 
ve sözleri, davut eşliğinde raksetmesi 
Barak Baba'nın zındıklıkla itharn edil
mesine sebep olmuş, hatta kendisinin 
ve dervişlerinin bıyıkları "sünnet üzere" 
kısaltılmış, boynuzlu külahiarı çıkartıl

mıştı. Barak Baba ve müridieri bu se
beple Şam'da iltifat görmemişler, Mı
sır'dan da kovulmuşlardır. Kaynaklarda 
halkın kendileriyle alay etmek için söy
lediği dikkate değer manzumeler de yer 
almaktadır. Bu manzumelerde Baraklı
lar'ın "şeytanın avenesi" olarak tavsif 
edildikleri görülmektedir. 

Barak Baba ve müridierinin Kalende
riyye'ye mensup Haydariyye tarikatın

dan olduklarını ve XIV. yüzyılın başların
da henüz Şamanist gelenekleri önemli 
ölçüde muhafaza ettiklerini rahatça söy
lemek mümkündür. Bilhassa davul ve 
çıngırak sesleriyle raksederek hayvan 
seslerine benzeyen sesler çıkaran Ba
rak Baba bunu açıkça göstermektedir. 
Ayrıca kaynaklar kendisinin vecde gele
bilmek için afyon kullandığım da nakle
diyor ki bu da onun ve dolayısıyla mü
ridlerinin Kalenderiyye- Haydariyye tari
katı mensubu oldukları görüşünü kuv
vetlendirmektedir. 

Barak Baba'nın vecd halinde söyledi
ği rivayet edilen ve muhtemelen derviş
lerinden biri tarafından kaleme alınan 
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bir risalesi zamanımıza kadar gelmiştir. 

Birtakım anlaşılmaz sözler (şathiyyat) ih
tiva eden Kelimdt-ı Barak Baba adın
daki bu risale 853 (1449) tarihinde Ba
ba! hareketinin merkezi olan Amasya'
da istinsah edilmiştir. Kelimdt-ı Barak 
Baba Hilmi Ziya Ülken tarafından Ba
rak Baba'ya dair bir makalenin sonun
da yayımlanmıştır. Ayrıca Kutbü'l-Alevi 
adında birinin söz konusu risaleye yaz
dığı bir de şerh bulunmaktadır. 

Kaynakların Barak Baba ve müridieri 
hakkındaki bütün olumsuz kayıtlarına 

rağmen bazı zıt bilgiler ihtiva ettikle
ri de görülmektedir. Mesela birkaçın

da Barak Baba ve müridierinin beş va
kit namaz kıldıkları, hatta Barak Baba'
nın, namazını aksatanları dövmek üzere 
bir muhtesib* tayin ettiği belirtilmek
tedir. Bütün bu farklı ifadelerden şöyle 
bir hükme varılabilir: Barak Baba bazı 
Şamanik etkiler taşıyan, ancak Şam ve 
Mısır gibi Sünniliğin sağiamca yerleşti
ği bölgelerde ibadet konusunda titizlik 
gösteren Şii bir Türkmen babası, saçı, 

sakalı ve kaşları kazınmış gür bıyıklı bir 
Haydar! şeyhidir. 

Bugün Anadolu'da Barak ismini taşı
yan bazı köyler bulunmaktadır. Bunla
rın hepsinin değilse bile bazılarının, bir 
zamanlar Anadolu'da yaygın olan Barak 
Baba dervişlerinin hatırasını taşıdığı kuv
vetle muhtemeldir. 
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Iii AHMET yAŞAR ÜCAK 

L 

BARAKHACİB 

(ö 632/1235) 

Kirman'da 
hüküm süren Kutluğhanlılar 

hanedanının kurucusu 
(1222-1235). 

_j 

Aslen putperest olan Karahıtaylar' a 
mensuptur. Nesevi'ye göre Karahıtay 

Hükümdan Gür Han'ın hacib* i iken Ha
rizmşah Alaeddin Muhammed'e elçi ola
rak gönderilmiş, ancak geri dönmesine 
izin verilmeyerek Karahıtaylar'ın yıkılışı
na kadar sarayda alıkonulmuştur. Bu 
tarihten itibaren de önce hacib, daha 
sonra da Alaeddin Muhammed'in oğlu 
Gıyaseddin Pir Şah'a atabeg* tayin edil
miştir. Cüveyni'ye göre ise elçi olarak 
Barak'ın yerine kardeşi Hamid-BOr gön
derilmiştir. Kar'ahıtaylar'ın yenilgisiyle 
sonuçlanan Talas Savaşı'nda (607 1 ı 21 O) 
esir alınan başkumandan Tayangu ile 
beraber Barak ve kardeşi Hamid-BOr da 
Alaeddin Muhammed'e getirilmiş ve Ba
rak Karahıtaylar' ın yıkılışından sonra 
onun hizmetine girerek hacibliğe yük
selmiştir. 

Alaeddin Muhammed Moğollar'ın önün
den kaçarken ölünce oğlu Gıyaseddin 

Pfr Şah Irak-ı Acem'e yerleşti; Barak Ha
cib de onun gözde emirleri arasına gi
rerek Kutluğ Han unvanını aldı ve İsfa
han valiliğine tayin edildi ( 1221) Daha 
sonra Gıyaseddin'in veziri Taceddin Ke
rimü 'ş- şark ile ihtilafa düştüğü için, 
Cüveyni'ye göre ise Tolan Çerbi kuman
dasındaki Moğol ordusunun yaklaşma
sı üzerine Hindistan'a Celaleddin Ha
rizmşah ' ın yanına gitmeye karar verdi 
ve Gıyaseddin'den izin alarak yola çıktı. 

Berdesir yakınlarında Ahdas'ın teşvikiyle 
Kirman Emiri Ebü'l-Kasım Şücaüddin'in 
saldırısına uğradı. Ancak Ebü'l-Kasım'ın 
ordusundaki Türkler'in kendi safına geç
mesi sayesinde saldırıyı bertaraf eden 
Barak onlara ağır kayıplar verdirdi ve 
Kirman'a hakim oldu (1222). Nesevi'ye 
göre ise Barak Hacib daha başlangıçta 
Kirman'a vali tayin edilmiş ve bu tayin 
1224'te Kirman'a gelen Sultan Celaled
din Harizmşah tarafından da onaylan
mıştı. Barak bu sırada kızlarından biri
ni Celaleddin· e vererek Harizmşahlar'
la akrabalık kurdu. Sultan bir müddet 
Berdesir'de kaldıktan sonra Barak'ı gö
revinde bırakıp geri döndü. 

Barak Celaleddin Harizmşah ' ın Gürcü
ler'le uğraşmasından faydalanarak ül
keye tek başına hakim olmak için Mo
ğollar'la iş birliğine girişti. Rivayete göre 


