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BARBAROS 
HA YREDDİN PAŞA TÜRBESi 

İstanbul Beşiktaş'ta 
Sinan Paşa Camii karşısında 

Deniz Müzesi'nin yanında 
yer alan türbe. _j 

Mimar Sinan' ın eseri olan türbe, XVI. 
yüzyılın ünlü denizci ve kaptan-ı deryası 
Barbaros Hayreddin Paşa için yaptırıl

mıştır. Kitabesine göre 948'de ( 1541-
42) yapılan türbe dıştan oldukça sade 
bir görünüme sahiptir. Türbe girişinin 

üzerindeki kitabede "Haza türbe-i fatih-i 
Cezayir ve Tunus merhum gazi kapudan 
Hayreddin Paşa rahmetullahi aleyh- se
ne 948" yazılıdır. Kitabe üstündeki ke
merin arasında ise celi- sülüsle "Aila
hümme'ftah lehü ebvabe rahmetike" 
(ya rab, ona rahmet kapılarını aç) ibaresi 
vardır. Türbe klasik biçimde sekizgen 
planlı ve kesme taştandır. Kapı önünde 
üstü ayna tonozlu iki sütuna dayanan 
bir revak bulunur. Bu tonoz örtüsü mer
merden bakiava başlıklı sütunlar ve siv
ri kemerler üzerine oturmaktadır. Sekiz
gen gövdenin bütün yüzleri birbirinin 
aynıd ır. Aynalık kısmında geometrik geç
meler, aralarındaki madalyanlar içinde 
ise malakarl palmet ve rümi motifli süs
lemeler vardır. Giriş dışında kalan bü
tün cephelerde yer alan ikişer pencere
nin üst tarafta bulunan alçı petek şebe
keli ve sivri kemerli, alttakileri ise mer
mer alınlıklı ve dikdörtgen sövelidir. Ay
nı zamanda üst kat pencereleri kafesli 
olup renkli camiara sahiptir. Çatı basit 
bir silme ile nihayetlenir. Kubbe sekiz
gen alçak bir kasnak üzerine oturmak
tadır. Sade görünüşlü cephe teşkilatı içe
ride de devam etmiştir. Böylece türbe
ye ferah bir görünüş kazandırılmıştır. 

Yakın zamanda iyi bir tamir gören tür
benin kalem süslemeleri ve ahşap işle
meleri de yenilenmiştir. Kubbe ortasın
da besmeleyle birlikte altın yaldızla ya
zılmış A'raf süresinin 89. ayeti bir ma-
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dalyon halinde yer alır. Mukarnas köşe
liklere oturan kubbe motifleri rümiler. 
palmetler ve şemselerden meydana gel
mektedir. Türbe içindeki dört sanduka
da Cafer Paşa, Barbaros Hayreddin Pa
şa, Cezayirli Hasan Paşa ve Barbaros'un 
hanımı Bala Hatun bulunmaktadır. Tür
be dışındaki hazirede ise Barbaros'un 
yakınları vardı. Türbe içinde sanduka
lar dışında iki büyük şamdan, bir ahşap 
Kur'an mahfazası, bir sakal -ı şerif ve 
arabesk süslemeli bir metal vazo ile 1816 
tarihli Seyyid İbrahim imzalı bir hat lev
hası vardır. 

Türbe, Barbaros Hayreddin Paşa· nın 
son yıllarında oturduğu yalısının yakının

da inşa edilmişti. Sonraları bu yalı orta
dan kalkmıştır. Türbenin çevresinde de 
zamanla geniş bir hazTre teşekkül etmiş

ti. 1944 ·e doğru burada bir Barbaros 
anıtı yapılması kararlaştırıldığında tür
benin etrafı açılmış, aralarında ll. Ab
dülhamid devrinin Beşiktaş muhafızı Ye
disekiz Hasan Paşa'nın mezarının da bu
lunduğu hazTre kaldırılmış, türbe de res
tore edilmiştir. 
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~ ÖzKAN ERTUGRUL 

BARBIER de MEYNARD, 
Casimir Adrien 

(1826-1908) 

Fransız şarkiyatçısı. 
_j 

Charles Adrien Casimir Barbier de Mey
nard. 6 Şubat 1826'da İstanbul-Marsilya 
seferini yapan bir gemide doğdu. Ailesi 
hakkında, annesinin Tarabyalı olduğu ve 
anne tarafından dedesinin istanbul'da 
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doktorluk yaptığı dışında bilgi yoktur. 
Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın bursiyeri 
olarak lise tahsilini tamamladığı College 
Royal de Lois-le-Grand'da (Paris) Arapça 
Türkçe ve Farsça öğrenen Barbier'nin ilk 
resmi görevi, Fransa'nın Kudüs başkon
solosluğunda ataşelikle başladı (1850) 

Ancak sağlığının bozulması üzerine bir 
yıl sonra Paris'e geri dönmek zorunda 
kaldı ve üyesi olduğu Societe Asiatique'in 
yayın organı Journal Asiatique'te ince
leme ve araştırma yazıları yayımlamaya 
başladı. 1854'te, sekreterliğini Comte de 
Gobineau'nun yaptığ ı Fransız misyoner 
heyetine katılarak İran'a gitti ve elçilik 
uzman rehberi sıfatıyla iki yıla yakın bir 
süre kaldığı Tahran'da, ülkesinde edin
diği Fars tarih ve literatürü bilgisini de
rinleştirme imkanını buldu. 1856'da Pa
ris'e dönmek zorunda kalan ve bu ara
da Türkiye 'yi de ziyaret eden Barbier 
birlikte çalıştığı Jules Mohl'dan çok et
kilendi. Daha sonra Yaşayan Doğu Dille
ri Okulu'nda (Ecole des Langues Orientales 
Vivantes) Türkçe profesörü olarak görev 
aldı (1863). Bu okulun yanı sıra 1875'te 
öğretim kadrosuna dahil olduğu College 
de France'da bir yıl sonra Farsça profe
sörlüğüne tayin edildi. 188S'te, Stanislas 
Guyard'ın ölümü üzerine boşalan Arap
ça Kürsüsü'ne geçti. Bu arada 18SO'den 
beri üyesi olduğu Societe Asiatique'te 
önce başkan yardımcılığına (1882), on yıl 
sonra da başkanlığa getirildi. 1898'de 
ise otuz beş yıldır görev yaptığı Yaşayan 
Doğu Dilleri Okulu'nun müdürü oldu. 
Barbier, bu iki okulda ömrünün sonu
na kadar sürdürdüğü görevleri yanın
da, 1878'de üyeliğine seçildiği Academie 
des lnscriptions et Belles Lettres'in bün
yesinde de çeşitli ilmi çalışmalar yaptı. 

1903 yılından itibaren sağlığının bo
zulması sebebiyle kesintili olarak devam 
ettirebildiği öğretim faaliyetlerini bir 
müddet sonra tamamen durduran, an
cak öğrencilerini odasında kabul etmeyi 
sürdüren Barbier 30-31 Mart 1908 ge
cesi Paris'te öldü. 

Eserleri. 1. Dictionnaire turc-français 
(1- Il , Paris 1881-1886) Mevcut Türkçe
Fransızca sözlüklere ek olarak hazırla
dığı bu kitap en meşhur eseridir. Söz
lükte Türkçe kökenli kelimeler. Farsça 
ve Arapça'dan Osmanlıca'ya geçmiş ke
limeler, atasözleri ve halk deyişleri, Os
manlı ülkesiyle ilgili coğrafi terimler yer 
almaktadır. 2. Dictionnaire geograp
hique, historique et litteraire de la Per
se et des contrees adjacentes, extrait 
de Mo 'djjem el-Bouldan de Yaqout 
(Paris 1861 ). Hazar denizinden Hint Ok-



yanusu'na ve Zagros dağlarından İndus 
nehrine kadar XIII. yüzyı l İran'ının tarih, 
coğrafya, etnografya, kültür ve edebi
yatma dair çok zengin ansiklopedik bir 
eser olup hazırlığına iran'da görev yap
tığ ı yıllarda başlamıştır. Bu eseri, Ya
kut el -Hamevi'nin Mu 'cemü'l-büldan'ı
nın ilgili bölümlerini esas alıp o güne ka
dar yayımlanmamış diğer bazı Arapça 
ve Farsça kaynaklardan yaptığı alıntıla 

rı da eklemek suretiyle hazırlamıştır. 3. 
Les prairies d'or (1 -IX, Paris 1861-1877). 

Mes'Qdf'nin Mün1cü'z-zeheb'inin tah
kikli metni, Fransızca tercümesi ve in
deksiyle birlikte yapılmış neşridir. Ese
rin ilk üç cildini Pavet de Courteille ile 
birlikte. diğerlerini ise tek başına hazır
lamıştır. 4. Le Boustan (Le Verger, Paris 
1880). Sa'di-i Şirazf'nin ünlü Farsça mes
nevisi Bostan'ın bir giriş ve çeşitli not
lar eklenerek yapılmış Fransızca tercü
mesidir. s. Les Colliers d 'or, allocutions 
morales de Zamakhschari (Paris 1876) 

Zemahşerf'nin AfvaJ:tu'~-~eheb'ini n Arap
ça metni, Fransızca tercümesi ve bazı fi
lolojik nottarla birlikte yapılmış neşridir. 
6. Trois comedies traduites du dialecte 
turc azeri en persan par Mirza Dja'far 
et publiees d'apd~s l'edition de Tehe
ran, avec un glossaire et des notes (Pa
ris 1886-1889) Stanislas Guyard ile bir
likte hazırladığı bu eser, Mirza Feth Ali 
Ah undzade tarafından Azeri Türkçesi'y
le kaleme alınan çeşitli komedilerden 
üçünün Farsça tercümelerinden yapılmış 
Fransızca çevirisi olup Farsça metin, gi
riş, sözlük ve bazı notlar ilavesiyle neş
redilmiştir. 7. Schah-nameh (Le Livre 
des Rois, Paris 1878) Firdevsf'nin Şehna
me'sinin Jules Mohl tarafından başla
nan metin tahkiki ve Fransızca tercü
mesinin onun ölümü üzerine eksik kalan 
yedinci cildinin neşridir. 8. La poeise en 
Perse (Paris ı 877) College de France'da 
verdiği ilk dersin notlarından ibarettir. 
Ayrıca Haçlı tarihiyle ilgili on altı ciltlik 
kollektif bir eser olan Recueil des his-
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toriens des croisades, Historiens ori
entaux'nun ikinci cildine İbnü'l-Esir'in 
eJ-KamiJ'inden (Extrait de la chronique 
intitulee Kamel-Alteuarykh, par !bn Alatyr, 
Paris 1887, ll, 1- 180) ve Bedreddin ei-Ay
nf'nin 'İkdü'l-cüman'ından (Extraits du 
li u re intitule, Le collier de per/es, par Bedr
Eddyn Alai·ny, Paris 1887, ll. 181 -250), 

üçüncü cildine ise İbnü' I -Adim'in Züb
detü'l-haleb'i (Extraits de la Chronique 
d 'Alep par Kemal ed-Din, Paris I 884, lll, 
571-690) ile Bugyetü't-taleb' inden (Extra
its du Dictionnaire biographique de Kemal 
ed-Drn, Paris 1884, lll, 691-732) ve Sıbt İb
nü'l-Cevzf'nin Mir' atü 'z-zaman 'ında n 
(Extraits du Mirat-ez-Zeman, Paris I 884, lll, 
511-570) yaptığı alıntıtarla katkıda bulu
nan Barbier. bu çalışmanın. Nüreddin 
Mahmud Zengi ve Selahaddin-i Eyyübf 
dönemlerini esas alan Le livre des deux 
jardins (Histoire des deux regnes, Paris 
1898) adlı dördüncü cildini de Ebü Şame 
ei-Makdisf'nin Kitabü'r-Raviateyn ii al]
bdri'd-devleteyn'inden hareketle hazır

lamıştır. 

Eserlerinin başlıcalarını teşkil eden bu 
kitaplarından başka. 1876 ·dan itibaren 
redaktörlüğünü de yaptığı Journal Asia
tique başta olmak üzere Comptes ren
dus de l'Academie des Inscriptions et 
Belles -Lettres ve Revue critique d'his
toire et de litterature gibi dergilerle, 
Ecole des Langues Orientales Vivantes'ın 
neşrettiği çeşitli derlemelerde yayımian
mış yüz altmış civarında araştırma ya
zısı, biyografik çalışması. eser tanıtımı, 
eleştiri ve tercümeleri bulunmaktadır 

(bütün eserleri için bk. Girard, s. 704-719). 
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BARE SEYYiDLERi 

BARE SEYYİDLERİ 

Hindistan'ın siyasi tarihinde 
önemli rol oynamış 

bir sülale. 
_j 

Bare (Bara-Barhe) Seyyidleri aslen Irak
lı olup ataları Ebü'l -Ferah Xlll. yüzyılın 
sonu veya XIV. yüzyılın başlarında Va
sıt'tan Hindistan'a göç etmiştir. Sütale 
nesep itibariyle Hz. Ali'ye dayandırılmak
tadır. Bazı kaynaklarda Ebü'l- Pera h· ın 
1 000 yılında Gazneli Mahmud 'la birlik
te Hindistan'a geldiği söyleniyorsa da 
bu rivayet doğru değildir. Muhtemelen 
Ebü'I-Ferah da diğer seyyidler gibi Mo
ğol istilasından sonra lrak'ı terkedip Hin
distan'a gitmiştir. Bare Seyyidleri, Ek
ber Şah zamanında (1556-1605) Muzaf
fernagar bölgesindeki DOab'da sahip ol
dukları on iki (Hintçe bare) köyden veya 
benimsedikleri on iki imamdan dolayı 

bu adla anılmaktadırlar. 

Hindistan'a geldikten sonra Serhend'e 
yerleşen aile zamanla gelişerek Meerut. 
Düab ve Delhi civarında da nüfuz sahibi 
olmuştur. Savaş kabiliyetleri ve disiplin
leri sayesinde Delhi Sultanlığı zamanın
da özellikle Seyyidler döneminde (ı 4 ı 4-
1451) sarayla yakın ilişkiler içerisine gi
rip iltifat ve ihsanlara mazhar olmuşlar
dır. Daha sonra Babürlüler devrinde iyi
ce gelişerek sahip oldukları on iki köy 
ile bölgenin en önemli toprak sahipleri 
arasına girmişlerdir. Ekber Şah zama
nında özellikle savaşlarda yaptıkları fe
dakarlıklar ailenin önemini bir kat daha 
arttırmış ve birçok mensupları mansab
dar* olarak Babürlü Devleti'nde olduk
ça yüksek bir nüfuz ve mevki sahibi ol
muşlardır. 

Babürlüler'e sadakatle hizmet eden 
Bare Seyyidleri zaman zaman hanedan 
üyeleri arasındaki taht kavgalarında bir 
tarafı tutarak hayli etkili olmuşlardır. 

Ekber Şah'tan sonra tahta geçen Cihan
gir hatıratında ailenin hizmetlerinden si
tayişle bahsetmektedir. Bare Seyyidle
ri'nin Babürlü idaresindeki tesirleri özel
likle Evrengzib'den sonraki karışıklıklar 
ve taht kavgalarında çok artmıştır. Me
sela Sahadır Şah'ın ( 1707- ı 7 ı 2) başa geç
mesinde onların çok büyük rolü olmuş
tur. Bu sırada sivil. askeri ve idari me
kanizmayı tamamen ele geçiren Bare 
Seyyidleri, Perruh Siyer'den (1713-1719) 

itibaren dört şahı sırasıyla tahta çıkar
mışlar, fakat özellikle Seyyid Hüseyin Ali 
ve Seyyid Hasan Ali'nin öncülüğünde yö
netime kendileri hakim olmuşlardır. 
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