
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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li.! MAHMUT H. ŞAKiROGLU 

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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363. liJ BEKiR ToPALOÖLu 

el-BARi' 

( t,;LJI ) 

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

tarafından hazırlanan Arapça sözlük. 
L _j 

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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el-BARi' 

tubalı Muhammed b. Hüseyin ei-Fihrf 
yardım etmiştir. Ölümüne kadar eseri
nin maddelerini toplamaya devam eden 
Kalf'den sonra katibi Muhammed ei-Fih
rf ile Muhammed b. Ma'mer ei-Ceyya
nf kitabın tertibini tamamlamışlar. an
cak eserin sadece "hemze". ''he" ( A> ) ve 
"ayın" harflerine dair bölümlerini temi
ze çekebilmişlerdir. 

Kalf eserinde daha önceki sözlüklerde 
bulunan bilgileri bir araya toplamış, her 
kelimede açıklamaları kimlerden nak
lettiğini belirtmekte beraber nakil zinci
rini (isnad) kısaltmıştır. Kelimeleri açık
larken en çok Halfl b. Ahmed, Ebü Ubey
de. Ebü Zeyd el-Ensarf, Asmaf. İbnü's
Sikkft ve Ebü Hatim es-Sicistanf gibi dil
cilerden nakiller yapmış, Kur'an-ı Kerfm, 
hadis, emsal *, hikmetli sözler ve şiir
lerden şahidier (örnek) getirmiştir. Ay
rıca Halfl b. Ahmed'in metodunu takip 
ederek sözlüğünü harflerin mahreçleri
ne göre düzenlemiş, ancak onun terti 
bini biraz değiştirerek önce hemze ile 
başlamış, he ve ayınla devam etmiştir. 

el-Bari', genel hatları itibariyle ken
dinden önceki sözlük çalışmalarının ge
niş kapsamlı bir tekran olması bakımın
dan Arap lugatçılığına fazla bir yenilik 
getirmiş sayılmaz. Onun özelliği, kelime
leri tashif* ve lahn"den korumak için 
okunuşlarını bazan yazıyla, bazan meş
hur bir vezinle veya her ikisiyle birlikte 
tesbit etmesidir. 

Endülüs'te telif edilen bu ilk sözlük 
aslında geniş hacimli bir eserdi. Rivayet 
edildiğine göre yaklaşık 5000 veya 3000 
varaktan ( 164 cüz) meydana geliyordu. 
Zehebf bu sözlüğün on küsur ciltte top
landığını kaydeder. Kalf'nin öğrencile

rinden olan tanınmış Endülüslü alim Zü
beydf bu genişlikte lugat yazan bir baş
ka kişinin bilinmediğini söylemektedir. 
Eser üzerinde Kalf'nin talebesi ve ·katibi 
Muhammed ei-Fihrf Cevami 'u Kitabi'I
Bart adlı bir tekmile. Vezir Ebü Mervan 
Abdülmelik b. Sirac da İstidrCık 'alCı Ki
tabi'l-Bart adlı bir haşiye yazmıştır. 

Bugüne kadar el-Bar/in tam bir nüs
hası bulunamamış, eserden sadece iki 
parça halinde çok az bir kısım günümü
ze intikal etmiştir. Bunlardan biri Lond
ra'da British Museum'da (Or., nr. 9811). 
diğeri Paris'te Bibliotheque Nationa1e'
dedir (nr 4235). Bu iki parça A. S. Pulton 
tarafından İngilizce bir mukaddime ile 
tıpkıbasım halinde neşredilmiş (London 
ı 933). daha sonra da Haşim et-Taan ta
rafından neşredilmiştir (Bağdat 1974). 
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Iii SüLEYMAN TÜLÜCÜ 

BARİKA-i ZAFER 
(p ~_)4) 

Namık Kemal'in 
(ö. 1888) 

İstanbul'un fethini konu alan 
tarihi muhtevalı ilk eseri. 

_j 

Namık Kemal'in yazı hayatının henüz 
başlangıcında, "lugatlı yazı yazamadığı

nı" iddia eden muarızlarına cevap mahi
yetinde. eski tarz sanatkarane nesir üs
lübuyla kaleme aldığı küçük bir risale
dir. Yazar bir gün gibi çok kısa sürede 
yazdığı Barika-i Zafer'de eski nesrin bü
tün sanat oyunlarına başvurarak eski 
edebiyat taraftariarına bu tarzda da ra
hatça yazı yazabiidiğini göstermek iste
miştir. Bunun sonucu eserde muhteva
dan çok şekle ve söz oyunlarına yer veril
miştir. Ancak yine de Barika-i Zafer'in 
eski nesrin özellikleri açısından hatalı ve 
noksan olduğunu söylemek mümkündür. 
Muhteva bakımından istanbul'un fet
hine dair genel bilgileri ihtiva eden eser
de basit bir cümle ile ifade edilebilecek 
bir hadise uzun, ağır. süslü cümlelerle 
aniatılmaya çalışılmış ve karışık cümle
ler kurulmuştur. ifadeyi süslemek için 
yer yer Arapça ve Farsça beyitler nakle
dilmiş, ayrıca kelimelerin seçiminde se
ci arzusu ön planda tutulmuştur. 

Namık Kemal Barika-i Zafer'i Rama
zan 1278'de (Mart 1862) yazmış olmak
la beraber ancak Avrupa'dan döndük
ten sonra 1872'de yayımlamıştır. Müel-

lifin geçen zaman içinde kazandığı fikri 
merhaleyi gösterecek yeni bir eser yeri
ne eski bir çalışmasını neşretmesi, Os
manlı Devleti'nin yükseliş devri konusu 
üzerinde bir tarih denemesi ortaya koy
ma isteğinden ileri gelmektedir. Bari
ka-i Zafer, Namık Kemal'in Devr-i İsti
la 'dan ( 1867) sonra müstakil olarak n eş
rettiği (İstanbul 1289, 1290, 1305) ikinci 
eseridir. 

Eser yeni harflerle de yayımlanmıştır 
(iskender Pala, Namık Kemal'in Tarihi Bi· 
yografileri, Ankara ı 989, s. ı 93-205) 
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Iii ABDULLAH U ÇMAN 

BARKAN, Ömer Lutfi 
(1902- 1979) 

Türk iktisat tarihçisi. 
_j 

Edirne'de doğdu. Eskizağralı İsmail 
Efendi ile Gülsüm Hanım'ın oğludur. İlk 
tahsilini Edirne Numune Mektebi'nde, 
orta tahsilini yine buradaki Muallim 
Mektebi'nde tamamladıktan sonra 1920'
de bir yıl Orta Muallim Mektebi'nde oku
du. Üç yıl kadar Edirne'de ilkokul öğ
retmenliği yaptıktan sonra 1923'te is
tanbul'a giderek Yüksek Muallim Mek
tebi'ne girdi, daha sonra Edebiyat Fa
kültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. 1927'
de gönderildiği Strasbourg Üniversitesi 
Edebiyat ve Hukuk fakültelerinde ikinci 
lisansını tamamlayıp yurda dönünce Es
kişehir Lisesi felsefe muallimliğine ta
yin edildi (I 931) 1933'teki üniversite re
formu sırasında doktora ve doçentlik 
tezi hazırlamadan doğrudan Edebiyat 
Fakültesi Türk İnk.ılab Tarihi Kürsüsü 

ömer 
Lutfi 

Ba rkan 


