
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-

63 



BARAK HAN 

rini mağlOp eden Barak Han Nfşabur'u 
aldı, ardından Çağataylı hanzadelerden 
olduğu halde İlhanlılar' ın hizmetinde bu
lunan Nikudar'a haber göndererek Aba
ka Han'ı arkadan vurmayı teklif etti. Aba
ka Han durumu önceden hissederek Ni
kudar' ı bir baskınla hapsettirdi ve böy
lece iki ateş arasında kalmaktan kurtul
du. Bu arada Kaydu Han'ın verdiği yar
dımcı kuwetler bir hoşnutsuzluk çıka
rarak Barak Han'ı terkettiler. Yapılan 
ikinci muharebede Abaka Han galip gel
di (22 Temmuz 1270) . Ertesi yıl İlhanlı or
duları Ceyhun ırmağını geçerek Buha
ra'ya kadar ilerlediler. Ardından Kaydu 
Han. kan kardeşine yardım bahanesiyle 
Çağatay ülkesine girdi. Barak Han Kay
du Han ile buluşamadan kederinden ve
fat etti. Bazı kaynaklara göre ise buluş
ma olmuş ve Barak Han. kendisine ikram 
edilen şerbetten zehirlenip ölmüştür. 

Barak Han ölümünden bir yıl önce is
lamiyet'i kabul etmiş ve Sultan Gıyased
din unvanını kullanmaya başlamıştı. Öl
düğü zaman geride Beg Timur, Tuva, 
Tokta, Uladay, Bozma adlı beş oğlu kal
mıştı. Çağatay ulusunun istiklali oğlu Tu
va Han zamanında gerçekleşecektir. 
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Iii MusTAFA KAFALI 

BARAKHAN 

(ö. 830/1427) 

Altın Orda ham 
(1425-1427). 

_j 

Cuci Han'ın oğullarından Togay Ti
mur'un neslinden olup 1367-1379 yılları 
arasında hüküm süren meşhur Altın Orda 
Hanı Urus Han'ın torunudur. Babası Ka
yırçak Han'dır. Uluğ Muhammed Han'ın 
ilk Altın Orda hanlığı dönemi (1419-1422), 

Emir Edigü'nün oğlu Mansur Mirza'nın 
desteğini alarak ortaya çıkan Gıyased
din Han ile sona ermişti. Ancak Gıyased
din Han iki yıl sonra vefat edince Man-
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sur Mirza bu defa Timur Kutluk Han'ın 
torunu Küçük (Kiçik) Muhammed Han ' ı 

tahta çıkardı. Fakat küçük yaşta bir ço
cuğun hükümdar olarak itibar sağlaya
mayacağı görülünce Kazak ilinde hüküm 
sürmekte olan Barak Han Altın Orda tah
tına davet edildi. Anası Urus Han'ın kızı 
olduğu için Mansur Mirza Barak Han'ın 
dayısı durumunda idi ve aradaki yakın 
akrabalık dolayısıyla hanlık için iyi bir 
namzet bulduğunu zannediyordu. 

Saray şehrinde bulunan Uluğ Muham
med 'i şehirden sürüp hanlığını ilan eden 
Barak Han. Batı Sibirya bozkırlarında 

büyümüş olduğu için haşin tabiatlıydı. 

Nitekim kısa bir müddet sonra Mansur 
Mirza'ya kızarak onu yayının kirişiyle 

boğdurttu . Fakat bu durum kendi aley
hine oldu. En büyük destekçisini kaybe
den Barak Han bununla da yetinmeye
rek Mansur Mirza'ya bağlı olan ve "il" 
denilen grupları sol kolda Kapanarası 

kırı denilen yere sürdü. O kış çok şid
detli geçtiği için bütün bu iller hastalık
tan. soğuktan ve kıtlıktan kırıldı . Kaça
bilenlerin büyük bir kısmı Küçük Mu
hammed Han ile Mansur Mirza ' nın kar
deşi Nevruz Mirza'nın yanına sığındılar. 
Nihayet Küçük Muhammed Han ve Nev
ruz Mirza Yayık ırmağını ve Cim ırmağı
nı geçerek Kapanarası kırma geldiler. 
Burada yapılan savaşta Barak Han ve 
kardeşi Bölük Pulat Sultan yenilerek öl
dürüldüler. Böylece 1427 yılında Barak 
Han'ın yerine Küçük Muhammed Han 
ikinci defa hanlık makamına geçti. 
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liJ MusTAFA KAFALı 

BARAN TA 
Orta Asya Türk boylarında 

örf ve adete göre 
bir haksızlığa karşılık 

yağma için yapılan akma verilen ad. 
L _j 

Kelime Çağatayca'da baranta, Kazak
ça'da baıymta, Sartça'da barımta, Mo
ğolca'da bari -mta şeklinde söylenmek
tedir. W. Radloff kelimeyi "çapul, yağ-

ma; rehin" karşılığında kullanmıştır. K. 
K. Yudahin ise Kırgız Sözlüğü 'nde ba
rantayı, "Haksızlık edenin veya onun hı
sım akrabalarının hayvanlarını sürüp gö
türmek maksadıyla yapılan hücumdur 
ki iddia edilen hakkı elde etme şekille
rinden biridir" cümlesiyle açıklamıştır. 

Kazak - Sovyet Ansiklopedisi'nde de 
haksız tarafa veya onun sülalesine kar
şı haklı tarafça öç almak maksadıyla ya
pılan fiile baranta dendiği belirtilmek
tedir. 

W. Barthold baranta hadisesini, boz
kırlarda düzenli bir hükümetin bulun
madığı zamanlarda halkın çok defa hak
larını bizzat elde etmeye mecbur kalma
sı , bir kişinin işlediği suçtan dolayı bü
tün kabilenin sorumlu tutulması ve asıl 
suçlu yerine kabilenin cezalandırılması 

şeklinde açıklamakta, saldırıya uğrayan

ların intikamlarını almak için baranta
cılardan herhangi birini yağmalamada 
serbest olduklarını ve bu durumun ca
miaya zarar vermeksizin yıllarca devam 
ettiğini söylemektedir. Rus yazarı Gro
dekov da barantanın örf ve actetlere gö
re yapıldığını ve bunun için saldırının ba
ranta olduğunun açıkça ilan edilmesi
nin, barantanın gündüz yapılmasının ve 
bir haksızlığın giderilmesini amaçladığı 

nı belirtmenin şart olduğunu ifade et
mektedir. 

Baranta adeti yakın zamana kadar 
Kazaklar ve Kırgızlar arasında devam 
etmiştir. Hakkını iyilikle veya hakim ka
rarına rağmen alamayan kimse. hasmı
nın veya hasmının kabilesine mensup 
birinin malından hakkından birkaç misli 
fazlasını alıp kendi obasında saklar ve 
bununla hasmını hakimin huzuruna ge
tirmeye mecbur ederdi. Baranta hadi
sesinin ortaya çıkması için muhataplar
dan birinin diğerine hakaret etmesi, onu 
dövmesi, öldürmesi veya namusuna do
kunması (nişanl ı sını kaçırma, hanımına 

dil uzatma, kız kaçırma gibi) ve töreye ay
kırı hareketlerde bulunması gerekirdi. 
Barantanın şartları oluştuğunda haklı 

taraf diğerine, yaptığı belli bir hareket
ten dolayı malına el kayacağını bildirir 
ve muhatabın kendisinin, onda yoksa 
yakınlarının ne kadar menkul malı var
sa (at, deve, koyun, s ığır sürüleri ve taşı
nır silah) hepsini alırdı. Ancak bundan 
sonra baranta için şartlardan birinin or
taya çıktığını töre gereği han veya ileri 
gelenlerden birine anlatmak ve bunu 
şahitlerle ispat etmek mecburiyetindey
di. ispat edemediği takdirde hırsız . yağ
macı ve saldırgan durumuna düşer ve 
ağır şekilde cezalandırılırdı. 


