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BARIŞ 

(bk. SULH). 

BARİ 

Güney İtalya'nın 
Adriyatik kıyısında bulunan ve 

IX. yüzyılın ortalarında 
bir süre İslı'iın hAkimiyetinde 

kalmış olan liman şehri. 

_j 

ı 
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Bari (bugün Bari), Ortadoğu'ya giden de
niz ticaret yollarının belli başlı uğrak yer
lerinden biri olduğu için eski çağlardan 
beri muhtelif yayılmacı güçlerin dikka
tini çekti. illiryalılar tarafından kuruldu
ğu bilinen şehir Roma devrinde Barium 
adıyla parlak bir safha geçirdi, Jimanın 
ve şehrin ilk esaslı temelleri bu dönem
de atıldı. Bizans imparatorluğu idaresi 
altında bulunduğu sırada da gelişmesi 
devam etti ve önemli bir liman olma hü
viyetini korudu. italya'yı baştan başa sa
ran göç hareketleri sırasında Gotlar bu
ralara kadar inmişler ve eski devirlerin 
havasını büyük ölçüde değiştirmişlerdi. 
Bu arada belli başlı her italyan şehrinde 
görülen kendi kaderini kendi tayin etme 
süreci başladı ve Bari de bir süre ba
ğımsız bir devlet haline geldi. Bu kısa 

süreli bağımsızlıktan sonra ise islam 
idaresi altına girdi ve Avrupa tarihinde 
müstesna bir hadise sayılan bu gelişme 
yine kısa süre devam etmekle beraber 
günümüze kadar iz bıraktı. 

IX. yüzyılın başlarında Sicilya'yı elleri
ne geçiren Araplar, bugün Güney ital
ya'da Calabria, Puglia ve Campania de
nilen bölgelere de akınlar yaptılar. 830'
da başlayıp elli yıl süren bu olaylar hak
kında Batı kaynaklarının verdiği bilgiler
le Doğu kaynaklarında bulunan bilgilerin 
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birbirini tutmaması zaman zaman araş
tırıcı l arı güç durumda bırakmıştır. Bu
nunla beraber Bari'nin 847'de müslü
manların eline geçtiği kesindir. islam 
kuwetleri bu tarihten önce Brindisi ve 
Benevento gibi şehirleri aldıktan başka 
Taranto Limanı açıklarında Venedik do
nanmasını da ağır bir yenilgiye uğrat
mışlardı. Henüz başlangıç safhasında 

olan Venedik Devleti bu olayın telaşı üze
rine yeni bir teşkilatianma içine girdi. 
Arap donanması Adriyatik denizinde da
ha fazla ileri gitme gereği duymadı; çün
kü Sicilya ile beraber ele geçirilen ital
ya'nın güney kesimleri müslümanlara 
kati geliyordu. 

Bari'de emirlik makamına ilk oturan 
kişi, bir süreden beri islam halifesinin 
emrinde savaşan Rebia kabilesinden Hal
fOn'dur (847-852 ) Şehirde bazı düzenle
meler yapan ve bir akın sırasında orta
dan kaybolan bu emirden bir daha ha
ber alınamadı ve yerine Müferric b. Sel
lam geçti (853-856). Kısa süren yönetici
liği sırasında şehirde birtakım idari ve 
askeri düzenlemelere girişen ve civar 
bölgelere de akınlar düzenleyen Müfer
ric yerini Emir SOdan'a bıraktı. islam ta
rihçileri kadar Latin ve Yunan kaynakla
rının da büyük bir sitayişle bahsettikle
ri Emir Sudan (857-871 ı Sicilya'da yetiş
miş bir cengaver olarak isim yapmıştı. 
Burada yeni düzenlemelere girişti ve 
adeta italya fatihi olmak istedi. Devri
nin halifesi Mütevekkil-Alellah Ca'fer b. 
Muhammed de onun bu cesaretini teş
vik edici davranışlarda bulundu. Sudan ' ın 

bir Latin kaynağında "amarmomino" şek
linde anılmasından Mütevekkil 'in ona 
"emirü'l-mü'minin" unvanını da verdiği 
anlaşılmaktadır. islam topraklarını ge
nişletmek için Roma ve Napeli yönlerin-

de akınlar yapan Sudan'ın şöhreti kısa 
zamanda hıristiyanlar için endişe kay
nağı oldu ve bir taraftan Bizans impa
ratorluğu, diğer taraftan papalık onu iki 
koldan sıkıştırmaya başladılar . Bari 3 
Şubat 871 günü Bizanslılar'ın eline geç
ti ve Emir Sudan esir edildi. Bu gelişme 
Batı alemi için çok şanslı bir döneme 
rastlamıştı: zira 868'de islam aleminde 
patlak veren siyasi buhranlar sebebiyle 
her yöre kendi kaderiyle baş başa kal
mış ve bu arada Bari'ye de takviye kuv
vet gönderilememişti. 87S'te serbest 
bırakılan Sudan Taranto emirinin hiz
metine girdi; bundan sonra kendisi hak
kında kaynaklarda herhangi bir bilgiye 
rastlanmamaktadır. Böylece yirmi dört 
yıl gibi kısa, fakat tarih için büyük önem 
taşıyan bir devir kapanmış oldu. Bu de
vir mücadeleler içinde geçmiş olmakla 
birlikte Bari ve etrafı için bir gelişme ve 
ilerleme dönemi teşkil eder. Müslüman
lar burada özellikle zirai hayatı geliştir
me ve sulama işlerinde birtakım yeni
likler yaparak yöre ekonomisine hare
ketlilik, nüfus artışına da canlılık getir
mişlerdir. Bu dönemde şehir resmi ve 
özel birçok bina ile süslendi. Aradan ge
çen on iki asırlık zamana rağmen bu 
bölgenin konuşma dilinde hala birtakım 
Arapça kelimelere rastlanması ve şehir
deki kiJiselerin Arap minaresi tarzında
ki çan kuleleri, islam kültürünün etkisini 
bugün dahi göstermektedir. Uzun yıllar 
yıkım dönemi diye adlandırılan bu devrin 
Ortaçağ italyası ' na yeni etkinlikler sağ
ladığı gerçeği , özellikle Michele Amari, 
Francesco Gabrieli ve Enrico Cerulli gibi 
şarkiyatçı ve tarihçiler tarafından ortaya 
konulmuştur ; bugün de aynı yöndeki 
araştırmalar devam etmektedir. 

iki yüzyıl Bizanslar'ın hakimiyetinde 
kalan ve italya'daki son Bizans kalesi 
olan Bari, tarihe Bari Kuşatması adıyla 
geçen üç yıllık çetin bir savaştan sonra 
Normanlar tarafından zaptedildi (ı 071 ). 
Norman dönemi şehrin gelişmesinde 

önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde 
Venedikliler ve Cenevizliler'le rekabete 
giren Barili denizciler, onların birer azi
zin himayesinde olmaLarına özenerek 
Anadolu'daki Mira'dan (Demre) San Ni
cola'nın (Aya Nikola, Noeı Baba) kemikle
rini getirdiler (1 087). Şehirde bu aziz için 
büyük bir katedral yapıldı ve böylece Ba
ri önemli dini merkezlerden biri haline 
geldi; nitekim bugün de başpiskoposluk 
merkezidir. Şehrin önemi Haçlı seferleri 
sırasında daha da arttı . Pierre I'Hermit 
buraya kadar gelerek savaşı teşvik eden 
konuşmalarını sürdürdü ve deniz yoluy-



la giden Haçlı kuwetlerinin önemli bir 
kısmı Bari Limanı'ndan yola çıktı. Bu ta
rihlerden sonra şehir önce Sforzalar'ın , 

daha sonra da Napali Krallığı'nın eline 
geçti. 1480' de gerçekleştirilen Otranto 
Seferi sırasında Türk donanmasının bu
raya yöneleceği haberi etrafta uzun sü
re dolaştı. 

Halen yaklaşık yarım milyon nüfusu 
bulunan şehir Puglia bölgesinin merke
zi olup İtalya genelinde önem taşıyan 
petrol rafinerilerine. petrokimya tesis
lerine. bir termik santrale ve özellikle 
unlu mamullerin ağırlık taşıdığı çeşitli 

gıda maddeleri sanayiine sahiptir. Şe

hirde bir arkeoloji müzesi ve bilhassa 
kütüphanesinin zenginliğiyle ünlü bir 
üniversite bulunmakta ve burada bir 
İslam araştırmaları merkezi ile bir Do
ğu dilleri bölümü açılması için girişim
ler sürdürülmektedir. Doğu dünyası ile 
temaslarını kesmeyen Bari'de 1930'dan 
beri Doğu Akdeniz Fuarı (Fiera di Levan 
te) adını taşıyan bir fuar kurulmakta ve 
ülkemizin de katıldığı bu milletlerarası 

fuarda sanayi maddeleri sergilenmek
tedir. ll. Dünya Savaşı sırasında burada 
Türkiye Cumhuriyeti'nin bir konsoloslu
ğu açılmışsa da ömrü uzun olmamıştır. 
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BARİ' 

( ~.;LJI ) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma·i hüsna) biri. 

_j 

Kelimenin kökü olan ber', bür' veya 
bürü' "yaratmak" manasına geldiği gibi 
" hastalık, kusur ve ayıp türünden olup 
insana hoş gelmeyen şeylerden uzak bu
lunmak; borç ve zimmetten beri olmak 
anlamlarına da gelir. Bari' isminin "yont
mak, tesviye etmek" anlamındaki bery 
kökünden türemiş olması da muhtemel-

Bari'den 
bir görünüş . 

i talya 

dir. Ber' kökünden türemiş olduğu tak
dirde bari' "yaratan. maddesi ve mode
li olmadan icat eden; sıfatlarında yara
tılmışlara benzemekten beri olan; bir
çok farklılıklarına rağmen evrenin bü
tün parçalarını ahenksizlik ve düzensiz
likten uzak olarak meydana getiren; hiç
bir borç ve zimmet altında bulunmayan. 
bütün nimetleri bir lutuf olarak veren" 
manalarını taşır. Bery kökünden türe
miş olduğu takdirde ise "yaratılmışları 

sağlıklı ve dengeli hale koyan" anlamına 
gelir. Nitekim İnfitar süresinin bir aye
tinde (82 / 7) insan yaratılışının bu özel
liğine temas edilmektedir. Alimler. Haşr 
süresinin son ayetinde (59/ 24) yaratmak
la ilgili olarak yer alan halik, bari' ve 
musawir isimleri arasındaki mana far
kını şöyle belirtmişlerdir : Halik "yaratı
lacak şeyin bütün ayrıntılarını bilip tak
dir eden" (bir anlamda projelendiren ), bari' 
"onu fiilen meydana getiren", musawir 
ise "kendine has özelliklerini veren" dir 
(bk Gazzall, s. 52-53). İbn Manzür bari' 
isminin daha çok canlıların yaratılması 
için kullanıldığını ve mesela gökler ile 
yerin yaratılması anlamını vermek için 
ber' değil halk lafzının uygun düştüğü
nü kaydeder (Lisanü'l· 'Arab, "br' e", md.). 
Fahreddin er-Razi ise bari ' kelimesinin 
arazların değil cisimlerin yaratılışını ifa
de ettiğini söyler (Te{sfr, XXIX, 294) Hal
buki Kur'an-ı Kerim'de ber ' kökünden 
türeyen fiil. araz grubuna giren musi
betlerin yaratılması manasında Allah'a 
nisbet edilmiştir (bk el-Hadid 571 22) 

Bari' esrna-i hüsnadan olmak üzere 
Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmekte, 
ayrıca fiil ve sıfat sigalarıyla "yaratmak, 
beri ve münezzeh olmak" manalarında 
Allah'a nisbet edilmektedir. Esrna-i hüs
na hadisinde yer aldıktan başka (Tirmi
zi, "Da'avat", 82; İbn Mace, "Du'a'", 10) 
ber' ve bery köküne bağlı sözlük anlam
larıyla muhtelif hadislerde de kullanıl-

el-BARi ' 

mıştır. Bari' kelimesinin Hz. Peygamber 
tarafından İbraniler'den alındığı ve bu 
kelimenin ayrıca özel bir manada kulla
nılmadığı tarzında ileri sürülen iddia (bk. 

iA, ı . 363) isabetli görünmemektedir. Çün
kü Kur'an-ı Kerim'de bu kelimenin çe
şitli şekillerde Allah'a nisbet edilmiş ol
ması yanında birbirinden farklı mana
larda Arapça 'da da eskiden beri kulla
nılagelmiştir. Vahye dayalı dinlerin ilahi 
isim ve sıfatiarta ilgili açıklamaları ara
sında benzerliğin bulunması ise tabiidir. 
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el-BARi' 

( t,;LJI ) 

Arap dil alimi Ebu Ali el-Kati 
(ö. 356/967) 

tarafından hazırlanan Arapça sözlük. 
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Aslen Malazgirtli olan tanınmış alim 
Kiili, garibü'l-hadise dair olduğu için el
Bari' ii garibi'l-tıadiş, garibü'l-hadis lu
gat nevinden sayıldığı için de el-Bari' 
fi'l -luga diye anılan bu eserini Kurtuba'
da 339'da (950) telife başlamıştır. 350 
(961) yılından itibaren de kendisine Kur-
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