
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-

64 

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. 



Baranta. Ekim 1822'de Sibirya'da ya
şayan Kazak beylerinin toplantısında suç 
kabul edilerek töre d ı şı tutuldu. 1868 
Ekiminde sahra vilayetlerinin idaresi 
hakkında çıkarı lan yönetmelikle de bun
dan böyle baranta olaylarının devlet mah
kemelerine intikal etmesi karar altına 
a lı ndı. 1920'de Sovyet hükümeti bundan 
sonra barantanın yapılamayacağına ve 
yapanların suçlu sayılacağına dair bir ka
rarname daha yayımladı. Ancak 1924 yı
lında Sovyet merkez icra komitesi aldığı 
ikinci bir kararla barantayı Rus kanun
l arından ayrı tutarak yağma. çapul ve 
hırsızlıktan ayırd ı . Böylece baranta, örf 
ve adetlere göre. karşı lıklı olarak anlaş

mak suretiyle yapılan namus ve şerefi 

korumaya yönelik hukuki" bir davranış 
kabul edildi. 
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liJ A BDÜLKADiR DoNUK 

BARBARO, Niceoto 

İstanbul 'un 
fethine dair bir riizname yazan 

İtalyan hekimi. 
_j 

Niceola Barbaro'nun hayatı hakkında 
fazla bilgi yoktur. Sadece XV. yüzyılın 

başlarında dünyaya geldiği ve 1451-1453 
yıllarında istanbul'da yaşadığı bilinmek
tedir. Bu yıllarda Venedik Cumhuriyeti '
nin istanbul· a sefer yapan gemilerin
deki personelin hekimi olarak görevli
dir. Bu şekilde 1452'den itibaren şehri n 

Türkler tarafından kuşatılmasına ve 29 
Mayı s 1453'te kesin fethine şahit olmuş

tur. Yaşadı ğı o layları anlatan ve hayli ay
rıntılı olan hatıratı. tarihte yeni bir çığır 
açan istanbul fethinin en değerli kay
naklarındandır. Aynı zamanda italyan
lar' ın ve bilhassa Venedikliler'in şehrin 
savunmasındaki katkıları hakkında da 
güvenilir bilgiler vermektedir. ROzname 
günü gününe tutulmuş hatıralar biçi
minde 2 Mart 1451 -29 Mayıs 1453 ta
rihleri arasında yazılmış olup Barbara 
Venedik'e döndükten sonra yeniden ka
leme alınmıştır. Risalede çarpışma lara 

katılan vatandaşlarından altmış sekiz 

soylunun adlarını vererek bunlardan 
ölenleri, esir düşenleri ve kaçmayı başa
ranları da bildirir. Türkler şehri ele geçir
meye başladığında Barbara, liman baş
kanı Alvise Diedo ve kalyonlar kuman
danı Bartola Furian ile bir likte Galata'
daki Cenovalıla r'a (Ceneviz) sığındıklarını 
belirtir. Kendisi, bütün denizcileri gani
metierden pay almak için karaya çıkmış 
olan Türk donanmasının gafletinden fay
dalanarak kaçmayı başarmıştır. Barba
ro 'nun ölüm tarihi bilinmemektedir . 

Yazma nüshası Venedik'te Biblioteca 
Marciana'da bulunan hatırat ilk defa Vi
yana· da 1856 ·da En ri co Cornet tarafın
dan Giornale deli' Assedio di Costan 
tinopoli, 1453, di Niceola Barbara, Pat
ricia Venetiano, Carredata di Note e 
Documenti per Enrico Cornet ad ıyla ya
yımlanm ı ştır. Bazı parça larını J.- P. Mig
ne (Patrologiae .. Graeci, Paris I 866, CL VIII, 
süt. I 067 - ı 078) ve A. Ellisen (Analekten 

der fVIittel-und N eug riechisch en Litteratur, 

Leipzig 1855- 1862, III. 89 - ı06 ) neşretmiş

lerdir. ingilizce tercümesi J. R. Jones ta
rafından yapılmış (Diary of th e Sieg e of 

Constantinople, New York ı 969); Cornet'
nin yayımladığı metinden Şemseddin T. 
Diler tarafından yapılan Türkçe tercüme
si de basılmıştır (Konstantiniye fVIuhasa

rası Ruzna mesi, 1453, istanbul 1953). 
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M FRANK F . F ERWERD A 

ı 
BARBAROS HA YREDDİN PAŞA 

ı 

(ö. 953/ 1546) 

Ünlü Türk denizci 

L 
ve kaptan-ı deryası. 

_j 

Vardar Yenicesi'nden gelip Midilli'nin 
fethinden sonra buraya yerleşen Yakub 
adlı bir sipahinin oğludur. 1478 yılı ci
varında doğduğu tahmin edilmektedir. 
Asıl adı Hızır olduğu halde Barbaros ve 
Hayreddin lakaplarıyla tanınır. Batılılar 

havuç rengine çalan kırmızı sakalından 
dolayı ağabeyi Oruç'a verdikleri "Barba
rossa" adını daha sonra Hızır için de kul
landıklarından Barbaros diye tanınmış, 

Hayreddin lakabını ise kendisine Yavuz 
Sultan Selim takmıştır. 

Dört kardeşin en küçüğü olan Hızır 

gençliğinde yaptırdığı bir gemiyle Midil-

Barbaros 
Hayreddin 

Pasa 
(TSMK, Hazine, 

Albüm, 

nr. 2134/9) 

BARBAROS HAYREDDiN PAŞA 

li, Selanik ve Eğriboz arasında ticarete 
başladı. Rodos şövalyelerine esir düşen 
ağabeyi Oruç'un kurtarılmasından son
ra ise iki kardeş Şehzade Korkut'un hi
mayesine girdiler. Bu sıralarda ispanyol
ıar'ın Batı Akdeniz'e hakim olma gayret
leriyle Endülüs'te yaptıkları zulümler yü
zünden buradan ayrılmak zorunda ka
lan müslümanların göçleri bölgedeki es
ki dengeyi boz du : bunun üzerine Oruç 
ve Hızır kardeşler Batı Akdeniz'e yöne
lerek 1 504 'ten sonra Kuzey Afrika sa
hillerinde görünmeye başladılar. iki ge
milik küçük filoları için emin bir liman 
arayan iki kardeş, Tunus Hafsf Sulta
nı Ebü Abdullah Muhammed b. Hasan 
( 1493- ı 526) ile anlaşarak HalkuMidf'de 
(La Goletta) yerleştiler. Gemilerinin sayı

sı artınca da Cerbe adasına geçip orayı 
üs edindiler ve akınlarını italya kıyıları
na kadar uzattı lar. ispanya! işgalindeki 
Bicaye (Bougie) Limanı'nı alamayan Bar
baros kardeşler 1513 yılında bir yarıma
da üzerinde bulunan Cicelli 'yi (Djidjelli) 
ele geçirdiler. Kendi başlarına bir şehir 
yönetimi kurmuş bulunan Cicelli halkı 

Oruç'u sultan ilan etti. Böylece Barba
roslar' ın Kuzey Afrika'da kuracakları dev
letin temeller i atılmış oldu. 

Bir ara sı la için Midilli'ye dönen Bar
baros kardeşler. Yavuz Sultan Selim ' in 
himayesine girmek amacıyla Muhiddin 
Reis'i seren yüklü bir barça ve değerli 
hediyeleri e istanbul'a gönderdiler ( 1515). 
Böylece Osmanlı desteğini de sağlayan 
Barbarastar Bicaye 'yi aldı kları gibi Ka
tolik Ferdinand ' ın ölümünden (1516) fay
dalanarak İspanyol işgalinden kurtulmak 
isteyen Cezayir şehrinin yardımına da 
koştular. Cezayir ve onun batısındaki Şer
şel'in (Cesaree) ele geçirilmesinden sonra 
Oruç Reis Şerşel ve Cezayir sultanı ilan 
edildi. Bunu 1 S 17' de Tenes ve Tlemsen 
şehirlerinin zaptı takip etti. Ancak yerli
lerle aniaşan İspanyollar'ın 1518'de Tlem
sen'i geri aldıkları savaşta Oruç Reis şe
hid oldu. 
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