
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-


