
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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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 



Moğollar' a haber gönderip Celaleddin'in 
giderek güçlendiğini ve pek çok ülkeyi 
ele geçirdiği ni, müdahale edilmezse ha
kimiyet sahalarını daha da genişletece
ğini bildirdi ve onları Harizmşahlar'a kar
şı kışkırttı. Kılıçla ele geçirdiği Kirman'ı 
Harizmşahlar'a bırakmak niyetinde ol
madığını söyleyerek sultanın ayrılmasın
dan sonra Cengiz Han'a bağlılık arzetti 
ve ondan Kutluğ Han unvanını aldı. 

Celaleddin Harizmşah Kafkasya sefe
rinde Barak'ın Moğollar'la iş birliği ya
parak isyan etti ğini haber alınca l1226l 
süratle İsfahan ' a hareket etti. Nesevf'ye 
göre kardeşi Gıyaseddin'i de 6000 ki
şilik bir orduyla onun üzerine sevketti. 
Bu arada Barak'a elçiyle hil'atlar gönde
rip onu hazırlıksız bir şekilde yakalamak 
istediyse de elçi Kirman 'a gelince Barak 
Hacib bunun bir t uzak olduğunu anladı 
ve yanına değerli eşyalarını alıp müstah
kem bir kaleye sığındı. Celaleddin Ha
rizmşah Barak'ın sığındığı kaleyi ele ge
çirebilmek için uzun süre muhasara et
mek gerektiğini bildiği için isfahan'dan 
ileri gitmedi ve Kirman'dan gelen elçi
lerle görüştükten sonra hediyeler gön
derip onu görevinde bıraktı. 

Daha sonra kardeşi Celaleddin Harizm
şah ile anlaşmazlığa düşen Gıyaseddin 
Pir Şah Barak Hacib'in davetini kabul 
ederek Kirman 'a gitti (1228) Onu say
gıyla karşılayan Barak G ıyaseddin'in an
nesi istemediği halde onunla zorla ev
lendi. Kısa bir müddet sonra da Gıya 

seddin ile annesinin kendisini zehirleme
yi düşündüklerini öğrendi. Bunun üzeri
ne Barak karısını boğdurttu; Cüveynf'ye 
göre Gıyaseddin'i de bütün devlet erka
nıyla birlikte öldürttü. Nesevi ise Gıya
seddin'in bir kalede hapsedildiğini, fa
kat bundan sonra akıbetinin ne olduğu

nun kesin olarak bilinmediğini , bazıları 

na göre bu kalede iken Barak tarafın
dan öldürüldüğünü, bazılarına göre ise 
İsfahan' a kaçtığını ve burada su ltanın 
emriyle öldürüldüğünü kaydeder. 

Barak Hacib bu olaydan sonra Abbas! 
halifesine elçi gönderip müslüman oldu
ğunu, Harizmşahlar'ın aksine ona bağlı 

lık arzettiğini bildirdi. Kendisine "sultan" 
unvanı verilerek müstakil bir hükümdar 
olarak tanınmasını istedi. Halife bu tek
lifi kabul edip ona Kutluğ Sultan unva
nını verdi. Barak ayrıca Ögedey Han'a da 
bir elçi gönderip G ıyaseddin' i hakana kar
şı isyan ettiği için öldürttüğünü bildirdi 
ve ondan da hükümdarlığının tasdik edii
diğine dair bir yarlık* ald ı. 

1235'te Sistan ' ı ele geçirmeye çalışan 
Moğol kuwetleri kumandanı Tair Saha
dır. Barak'a haber gönderip Moğol or
dularına katıl masını ve büyük hana ita
at arzetmek üzere huzura gitmesini is
tedi. Barak Sistan'ın zaptında Moğollar'a 
yardım ederek itibar kazandı, ancak yaş

lı olduğunu söyleyip yerine oğ lu Rükned
din Mübarek Hoca'yı Moğolistan'a gön
derdi. Oğlu daha yolda iken Barak Ha
cib öldü (20 Zilhicce 632 1 5 Eylül 1235) ve 
Kirman dışında yaptırmış olduğu med
resede defnedildi. Barak'ın yerine önce 
yeğeni ve damadı Kutbüddin Muham
med geçtiyse de daha sonra Moğollar 
oğlu Rükneddin'i Kutluğ Han unvanıyla 
t ahta çıkard ıl ar. 

Barak Hacib, hakimiyetinin Cengiz 
Han'ın ahfadının elinde olduğunu bildiği 
için onlarla iyi geçinmeyi prensip edin
mişti. Onun ölümünden sonra Kutluğhan 

lılar mahalli hükümdarlar olarak varl ık 

larını sürdürdüler. 
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Iii ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

BARAKHAN 

(ö. 670/1271) 

Çağatay ham 
(1266-1271). 

_j 

Çağatay Han 'ın torununun oğludur. 

Babası Yisün-Tuva, 1251 yılında Müngge 
(Mengü) Kağan'ın seçimine muhalefet 
edip daha sonra da suikast hareketin
de bulundukları için yasa gereği idam 
edilen şehzadeler arasındaydı. Bu hadi
seden sonra içlerinde Barak Han ve kar-

BARAK HAN 

deşlerinin de bulunduğu katledilen şeh
zadelerin çocukl arı terbiye edilmek üze
re Karakurum ·da bırakıldı. 1264 yılın

da kardeşi Arık- Buka'yı bertaraf ettik
ten sonra güç kazanıp kağan olan Ku
bilay Han, Çağatay H anı Algu'nun ( 1261-

1266) ölümü üzerine tahta geçen Müba
rek Şah'ın bu hareketini uygun görme
yerek yanında bulunan Barak'a yarlık* 
verip kardeşleriyle birlikte gönderdi. Ba
rak Han, Çağatay hanı olduktan sonra 
duruma hakim olduğu gibi selefi Müba
rek Şah'ı da hakimiyetini tanımaya mec
bur bıraktı. Muteber kaynaklardan Ce
mal-i Karşi ve Muinüddin-i Natanzi, onun 
hanlığa geçiş tarihi olarak 664 ( 1266) yı

lını vermektedirler. 

Barak'ın faaliyetleri, Kubilay Han 'ın 

Türkistan'da Moğol hakimiyetinin bütün
lüğünü koruma çaba larına önemli bir 
darbe vurdu. Ancak bu aynı zamanda 
Barak'ın durumunu da . zorlaştırmıştı. 

Barak, Ögedey Kağan'ın tarunu Kaydu 
Han'a, ithantı Hükümdan Abaka Han 'a 
ve Kubilay Kağan'ın üzerine gönderdiği 
Türkistan Valisi Emir Mogultay'a karşı 

kendi ulusunu korumak mecburiyetİn
de kaldı. 1267 yı lında Cuci ulusundan 
yardım alan Kaydu Han ona karşı üstün
lük sağlad ı ; yenilen Barak Han Semer
kant'a çekildi. Yeniden savaş hazırlıkla
rına başladığı sırada Kaydu barış t ekli
finde bulundu. Bunun üzerine 1269 ya
zında Talas yakınlarında Kaydu Han ve 
Barak Han birlikte kurultay yaparak kar
deşlik ve dostluk andı içtiler. Bu kurul
tayda Çağatay ulusunun Kaydu Han'a 
tabi olması ve Maveraünnehir'in büyük 
bir kısmının Barak'a bırakılması, ancak 
burada da zirai sahaların Kaydu tara
fından vali tayin edilen Mesud Yalvaç'ın 
idaresine verilmesi ve onun Kaydu Han'a 
bağlı olarak çalışması kararlaştırıldı. 

Böylece Algu Han ile başlayan ve Ba
rak Han ile devam eden Çağatay ulusu
nun istiklal hareketi kaybeditmiş olu
yor, kağanlık ulusu yerine Kaydu ulusu
na tabi bir Çağatay ulusu ortaya çıkıyor

du. Yine kurultayda alınan karara göre 
Kaydu Han, Barak Han'a İ lhanlılar üze
rine yapacağı seferde yardımcı olacaktı. 

1270 yılında Barak Han, Kaydu Han'
dan da yardımcı kuwetler alarak Ceyhun 
ırmağını iki kol halinde geçmiş, birin
ci kol Tirmiz üzerinden Bedahşan, Tate
kan ve Şibergan'a, ikinci kol Amuy üze
rinden Merv ve Mervcik üzerine ilerle
miş ve her iki kol Nişabur önlerinde bir
leşm i şti. Burada Abaka Han'ın kuwetle-
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