
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-

Barbier de 

Meynard 

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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BARE SEYYiDLERi 

Ancak bir süre sonra Bare Seyyidle
ri'nin yönetirnde giderek artan nüfuzla
rına karşı ciddi bir muhalefet oluşmaya 
başladı. Gittikçe organize olan ve Dek
ken Valisi Nizamülmülk'ün emrinde ha
reket eden muhalif grup, Muhammed 
Şah zamanında Bare Seyyidleri'ne ağır 
bir darbe indirerek sülalenin Babürlü ida
resindeki etkinliğine son verdi (I 720) 
Aynı yıl Seyyid Hüseyin Ali, iki yıl sonra 
da Seyyid Hasan Ali öldürüldü. 

Bare Seyyidleri Şii olmakla beraber 
bunların Hindistan tarihindeki rolleri di
ni olmaktan çok siyasi mahiyet taşımak
tadır. Öyle ki Evrengzib'in saltanatının 
sonuna kadar Bare Seyyidleri'nin Sün
ni oldukları sanılmaktaydı. Özellikle Ev
rengzib'den sonra ön plana çıkmaların

da ve taraftar toplamalarında idari sis
temde gerçekleştirdikleri değişikliklerin 
çok etkisi olmuştur. Mesela Evrengzib'in 
başlattığı ve HindOiar'dan cizye toplan
masını amaçlayan uygulamaya son ve
rerek HindQiar'ın desteğini kazanmışlar

dır. Sahadır Şah zamanında muhteme
len Bare Seyyidleri'nin tesiriyle ezan Şii 
usulüne göre okunmaya başlanmış, an
cak şiddetli muhalefet sebebiyle bu usul 
hemen terkedilmiştir. Sülalenin bazı 

mensupları sayıları az da olsa Muzaffer
nagar bölgesinde varlıklarını bugün de 
devam ettirmektedirler. 
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liJ AzMi ÖzcAN 

BARGAH 
( .15.)4 ) 

Selçuklular ve 
diğer bazı devletlerde 

hükümdarın sarayını ifade eden 
bir tabir. 

_j 

Farsça bar ve gah kelimelerinden olu
şan bu tabir sözlükte "izinle girilen yer" 
demektir. Terim olarak "sultanın otur
duğu saray" anlamında olup aynı mana
da dergah kelimesi de kullanılmıştır. 
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Kaynaklarda bu iki kelime bazan ayrı ay
rı, bazan da birlikte geçmektedir. Ayrı
ca hükümdarın toplu kabullerine mahi
yetine göre bar- ı has ve bar- ı am denil
diği gibi merasim ve resmi kabullere ka
tılanların hükümdarın huzurunda dere
ce ve rütbelerine göre nasıl ve nerede 
duracaklarını tayin ve kontrol eden gö
revliye de hacib-i dergah denilmektey
di. Karamanoğlu Mehmed Bey XIII. yüz
yılın ikinci yarısında Konya'yı ele geçirince 
"dergah ve bargahta, mecliste ve mey
danda Türkçe'den başka bir dil konuşul
mamasını" istemişti (İbn BTbT, s. 696). 

Osmanlılar'da olduğu gibi hükümdar 
bizzat sefere çıktığı zaman sahrada ku
rulan otağ-ı hümayuna bargah-ı salta
nat adı verilirdi. Aynı şekilde Altın Orda 
Devleti'nde de hükümdar otağına bar
gah denilmiştir. Bu çadır altın yaldızlı 

gümüş plakalarla kaplı olup dört ağaç 
direği ve her direğin tepesinde altın yal
dızlı gümüşten yapılmış bir başlık bulu
nurdu. Bargah uzaktan bir tepe gibi gö
rünür, içinde sağda ve solda pamuk ve 
ketenden yapılmış sedirler yer alırdı. Bu 
sedirierin üzerine ipek kaHçalar döşenir, 
bargahın ortasında ise taht kurulurdu. 
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BARHEBRAEUS 

İbnü'l-İbri' nin 
(ö. 685/1286) 

Batı dillerindeki adı 
(bk. İBNÜ'1·İBRİ). 

BARIK (Beni Bank) 

( Jkf-1) 
Kahtaniler'e mensup 

bir Arap kabilesi. 

li) DİA 

_j 

_j 

Kahtanfler'in Ezd kabilesinden olan 
Huzaa'nın bir koludur. Bank kabilesinin 
atası Sa'd b. Adi b. Harise, Yemen'de Se
rat sıradağlarında bulunan Bank dağı
na yerleştiği için bu adla meşhur olmuş 
ve kabileye de adını vermiştir. Hz. Pey-

gamber'e Yemen'den gelen heyetler ara
sında Bank kabilesi mensupları da var
dı. Hz. Peygamber onları islam'a davet 
edince müslüman olup biat ettiler. Bu
nun üzerine HesOluilah Ebu Ubeyde b. 
Cerrah ile Huzeyfe b. Yernan'ın şahit ol
duğu mecliste Ubey b. Ka'b'a şu meal
de bir mektup yazdırdı: "Bu. Allah'ın Re
sQiü Muhammed'in Ezd kabilesinden Ba
rık'a yazdığı ahidnamedir. Bank kabile
sinin meyve ağaçları kesilmeyecek, ken
dileri istemedikçe vahalarında hayvan 
otlatılmayacaktır. Onlar da savaş ve kıt
lık zamanlarında yanlarına gelen müs
lümanları üç gün misafir edeceklerdir. 
Meyveleri olgunlaştığı zaman yolcular 
dalından koparmamak ve toplayıp gö
türmemek şartıyla yere dökülenlerden 
karınlarını doyurabilirler." 

İbn Sa'd ' ın Yemen'den gelen Barıklı 
temsilcilerin müslüman olup ResOiullah'a 
biat ettiklerini bildirmesine rağmen (et· 

Tabakat, ı . 352) onların müşrik olarak kal
dıklarını iddia eden Caetani (islam Tari· 

hi, VII, 96) yanılmaktadır. 

Cahiliye döneminde Beni Nümeyr'in 
müttefiki olan Barık kabilesi mensup
lan İslami devirde Küfe yakınlarına yer
leşmişlerdir. 
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liJ ABDÜLKERİM ÖzA VDIN 

BARlN, Mehmet Emin 

(1913· 1987) 

Son devir 
hattat ve mücellitlerinden. 

_j 

Bolu'da doğdu. Müderris Mehmed 
Efendi'nin torunu. hattat, müzehhip, mü
cellit Hafız Tevfik Efendi'nin oğludur. İlk 
ve orta öğrenimini Bolu'da yaptı. ilkoku-


