
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 



doçentliğine getirildi. 1937'de bu vazifesi 
de devam etmek üzere iktisat Fakültesi 
iktisat Tarihi ve iktisadr Coğrafya Kür
süsü'ne nakledildL Şubat 1939'da "Os
manlı imparatorl uğu'nda Kuruluş Dev
rinde Toprak Meseleleri" konulu tezini 
bitirerek doçentlik imtihanlarını başarı 
ile tamamladı. 1941 Şubatında profe
sörlüğe yükseltildi. 1950'de iktisat Ta
rihi Kürsüsü başkanı oldu ; 1950-1952 
yıllarında iktisat Fakültesi dekanlığı yap
tı. 1955'te, emekliliğine kadar müdürlü
ğünü yürüttüğü Türk iktisat Tarihi Ensti
tüsü'nü kurdu. 1957 yılında ordinaryüs 
profesörlüğe yükseltildi. 

ömer Lutfi Barkan. iktisat Fakülte
si'ndeki derslerinin yanında Edebiyat ve 
Fen fakültelerinin inkılab tarih i dersle
rini de yürüttüğü gibi 1939'da Hayriye 
Lisesi'nde felsefe hocalığı. 1940'ta Yük
sek Muallim Mektebi'nde müzakerecilik 
görevinde bulundu. Yine 1940'tan baş
layarak Hukuk Fakültesi'nde Türk hu
kuk tarihi ve toprak hukuku. Edebiyat 
Fakültesi'nde Türkiye teşkilat ve mües
seseleri tarihi; 1963-1972 yıllarında da 
istanbul Özel iktisadi ve Ticarf ilimler 
Okulu'nda genel iktisat tarihi dersleri 
verdi. 1973'te yaş haddinden emekliye 
ayrıldı. 23 Ağustos 1979'da vefat etti. 

ömer Lutfi Barkan yurt içinde Türk Ta
rih Kurumu ( 1940) ve Türk inkılab Tarihi 
Enstitüsü üyeliklerinden başka UNESCO 
Türkiye Millf Komisyonu 5 ve 7. dönem 
genel kurul üyeliklerinde bulunmuş, 

1955'te Strasbourg Üniversitesi tarafın
dan kendisine "şeref doktoru" payesi ve
rilmiştir. Sırbistan ilimler Akademisi'ne 
de üye seÇilen Barkan, 1967-1973 ara
sındaki dönemde Milletlerarası Şarkiyat
çılar Birliği'ne bağlı Osmanlı ve Osmanlı 
Öncesi Tetkikleri Komitesi başkanlığına 
getirilmiştir. 

Barkan. öncelikle Türkiye'd~ tarih an
layışı ve incelemelerine yenilik getirmiş 
bir ilim adamıdır. Daha çok Türk iktisat 
tarihi alanında yaptığı yeni ve orijinal 
araştırmalarıyla dikkati çekmiştir. Tah
rir* defterleri ilk defa onun tarafından 
sistematik bir şekilde incelenmiş ve bun
ların ziraı. sosyal ve demografik bakım
dan önemleri ortaya konmuştur. Osman
lı bütçeleri ve muhasebe bilançoları gibi 
konular da yine ilk defa onun üzerine 
eğildiği konulardır. Barkan son derece 
titiz çalışan bir ilim adamıydı. Bütün ya
zılarını üç dört kere her defasında yeni
den yazareasma elden geçirirdi. Aslında 
ham malzemeyi toplayıp işlernek gibi hu
suslarda kendisi fazla vakit sarfetmez, 
bu işleri nezareti altında olmak üzere 

mesai arkadaşlarına bırakırdı. O işlen
miş malzemenin tahlil ve tefsiriyle uğ
raşırdı. Bu titizliği dolayısıyla asistanla
rının belli bir olgunluğa gelmeden yazı 
yazmalarına da müsaade etmezdi. 

Eserleri. Ömer Lutfi Barkan'ın araştır
maları daha ziyade XVI. yüzyıl üzerinde
dir. 1935'te başladığı yayınlarının sayısı 
150'den fazladır. Bunların içinde kitap
ların sayısı az olmakla birlikte makale 
olarak çeşitli dergilerde yayımladıkları
nın çoğu kitap hacmindedir. Özellikle İk
tisat Fakültesi Mecmuası'nın bazı sa
yılarında birbirini tamamlayıcı mahiyette 
birden fazla makalesini bulmak müm
kündür. Aynı şekilde TTK Belgeler' inde 
ve Vakıflar Dergisi'nde kitap hacmin
de geniş makaleler neşretmiştir. Ölü
münden sonra makalelerinin toplu ola
rak yayımianmasına teşebbüs edilmişse 
de ancak toprak meselesiyle ilgili olan
lar bir ciltte toplanabilmiştir (Türkiye'de 

Toprak Meselesi· Toplu Eserler 1, istan
bul 1980) 

Barkan'ın incelemelerinin çoğu öncü 
niteliği taşıyan çalışmalardır. Onun bu 
çalışmalarını birkaç ana başlık altında 

toplamak mümkündür. Bunların başın
da Osmanlı kanunları gelmektedir. Bar
kan önce arazi kanunları üzerinde sis
temli bir şekilde durmuş, bunların ma
hiyetiyle Osmanlı iktisat ve idare tarihi 
açısından önemini ortaya koymuştur. Bu 
konudaki ilk sistemli makalesini "Türk 
Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 
1274 (1858) Tarihli Arazi Kanunnamesi" 
adıyla yayımiarnıştır (Tanzimat 1, istanbul 
1940, s. 321-421). Burada Tanzimat'tan 
önceki toprak hukuku ile mfrf arazi ko
nusunu ve geçiş döneminin özelliklerini 
verdikten sonra 1274 arazi kanunname
sini etraflıca ele alarak hazırlanışını ve 
ihtiva ettiği esasları incelemiştir. Bar
kan'ın Osmanlı toprak hukuku ile ilgili en 
geniş çalışması ise XV ve XVI ıncı asır
larda Osmanlı İmparatorluğu'nda Zi
rai Ekonominin Hukuki ve Mali Esas
lan, I. Kanunlar (İstanbul 1945) adlı ese
ridir. Eserin uzun girişinde (s. 1-LXXIl) 
Osmanlı kanun ve kanunnameleri üze
rinde durulmuş, burada Osmanlı mües
seselerinin şer'fliği meselesi, mevcut ka
nunnamelerin niteliği ve sistemsizliği, 

fetva sistemi ve kanunnameler. şeyhü
lislamın durumu, Osmanlı sultanlarının 
kanun koyuculuğu gibi hususlar incelen
miştir. Barkan ' ın daha sonra başta İs
lô.m Ansiklopedisi'ndeki "Kanunname" 
maddesi (İA, VI, 185- 196) olmak üzere 
çeşitli makalelerinde küçük farklılıklar-
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la tekrarladığı bu görüşler Osmanlı Dev
leti 'nin laik olup olmadığı tartışmalarını 
gündeme getirmiş ve farklı görüşlerin 

doğmasında öncülük etmiştir. Barkan 
Kanunlar kitabının metin kısmında ise 
bir ikisi dışında hemen tamamı XVI. yüz
yıla ait Başbakanlık Osmanlı Arşivi, An
kara Tapu Kadastro Arşivi ve bir tanesi 
de Süleymaniye Kütüphanesi'nden olmak 
üzere 107 arazi kanunnamesini vermiş
tir. Onun eksik ve yeniden gözden geçi
rilmesinin gerekli olduğuna inandığı bu 
eser, Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi 
araştırmalarında daima müracaat edi
len bir kaynak olmuştur. Barkan'ın Os
manlı toprak sistemiyle ilgili İslô.m An
siklopedisi'ndeki "Timar" maddesi ise 
(XII, 286-333) üzerinde uzun süre titiz
likle çalıştığı bir araştırması olup top
rak sistemi konusunda o güne kadarki 
çalışmalarının neticesini aksettirmekte
dir. Kendi ifadesine göre Osmanlı top
rak rejimini konu alan birçok makalesi 
yerine sadece bunun okunması kafidir. 

Barkan Osmanlılar'da vakıflar konu
sunda çok yönlü çalışmalar yapmıştır. 

Vakıfların statüsü, türleri ve işleyişi hu
susundaki incelemeleri büyük bir yekün 
tutmaktadır. Diğer çalışmalarında oldu
ğu gibi vakıflarla ilgili yayınları da sade
ce bir belge neşri olmayıp başında giriş 
niteliğinde çok geniş değerlendirmeler 
bulunmaktadır. Nitekim Ekrem Hakkı 

Ayverdi ile birlikte yayımladığı İstanbul 
Vakıflan Tahrfr Defteri 953 ( 1546) Ta
rihli (İstanbul 1970) adlı eserin başında
ki vakıf tesislerin hukuki durumu. ikti
sadi ve içtimar problemleriyle ilgili ince
lemeleri buna bir örnek teşkil etmekte
dir. İktisat Fakültesi Mecmuası ve Va
kıflar Dergisi'nde sistematik olarak ya
yımladığı vakıflara ait muhasebe bilan
çaları ise Osmanlılar'da vakıfların işleyi
şini gösteren çok değerli kaynaklardır. 
Kendisinden önce ve kendi döneminde 
pek çok araştırmacının statik bir belge 
olan vakfiyeleri yayımlamasına karşılık 

Barkan'ın, müessesenin işleyişini ve tat
bikatta aldığı şekli yansıtan muhasebe 
defterlerini seçmesi, meselelere yakla
şım tarzını ve teşhisteki isabetini orta
ya koymaktadır. "Fatih Camii ve imareti 
Tesislerinin 1489-1490 yıllarına Ait Mu
hasebe Bilançoları" (İFf\1, XXXII / 1-2, s. 
297-34 1) ve "Süleymaniye Camii ve ima
reti Tesislerine Ait Yıllık Bir Muhasebe 
Bilançosu 993-994/ 1585-1586" (VD, IX, 
s. ı 09- ı 61 ) adlı makaleleri bu nevi çalış
malarının iki örneğini teşkil etmektedir. 

Barkan'ın Osmanlı bütçeleri üzerinde
ki mukayeseli incelemeleri ise bu alan-
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da çığır açan çalışmalar olmuştur. Hicri 
933-934 (1527-1528) (İFM, XV/1-4, s. 

25I-329), 1079-1080 (1669-1670) (İFM, 

XVII/ I-4, s I93-303), 1070-1071 (1660-
1661) (İFM, XVIII/ 1-4, s. 304-34 7) 954-
955 (1547 -1548) (İFM, XIX, s. 2 I 9-276) 

ve 974-975 (1567-1568) (İFM, XIX/ I-4, 

s. 277-332) yıllarına ait beş bütçe, XVI
XVII. yüzyıllardaki Osmanlı devlet hazi
nesinin gelir ve giderlerinin sistematik 
olarak verildiği ve tahlil edildiği çalış

malarıdır. Barkan aynı sistemle İstan
bul sarayiarına ait muhasebe defterle
rini de yayımlamıştır. "Saray Mutfağının 
894-895 (1489-1490) Yılına Ait Muha
sebe Bilançosu" (İFM, xxııı, s. 380-398) 

ve "İstanbul Sarayiarına Ait Muhasebe 
Defterleri" (Belgeler, sy. ı3, 380 sayfa) ad
lı makaleler bu alandaki çalışmalarına 
örnek teşkil eder. 

"Edirne Askeri Kassarnma Ait Tereke 
Defterleri (1545- ı659)" (Belgeler, lll/ 5-6, 

s. 1-479) adlı kitap hacmindeki makale
si ise arşiv ve kütüphanelerdeki şer'iyye 
sicilieri arasında yüzlerce örneği bulu
nan tereke defterlerinin nasıl değerlen
dirilip yayımlanabileceği konusunda mü
kemmel bir incelemedir. Müellif diğer 
araştırmalarında olduğu gibi bu çalış

masının girişinde de (s. ı -78) belgelerin 
tanıtılması ve muhtevası, şer'i miras ka
ideleri, kölelerin durumu, faizle işletilen 
paralar, askeri sınıf mensuplarının çift
likleri, ticaret ve sanatta ilgileri gibi hu
susları ele almıştır. 

Barkan'ın ismini unutulmaz kılan ki
taplarından en fazla yankı uyandıranla
rından birisi de Süleymaniye Cami ve 
İmareü İnşaatı'dır (l-11, Ankara ı 972- ı 979) 

İnşaata ait defterlerin Türk İktisat Tari
hi Enstitüsü elemanlarınca dökümünün 
yapılması ve Barkan'ın değerlendirme
leriyle meydana gelen bu eser, inşaat 
ve kültür tarihimize ışık tuttuğu gibi Os
manlı Türkleri'nin o asırdaki titiz ve di
siplinli çalışmalarının da çok açık bir de
lilidir. 

Enver Meriçli ile birlikte metnini ha
zırladıkları ve başında Barkan'ın tamam
lanmamış geniş bir değerlendirmesi (s. 
ı-144) ile yayımlanan Hüdavendigar Li
vası Tahrir Defterleri I (Ankara ı 988), 

Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihinin 
bir hazinesini oluşturan tahrir defterle
rinin nasıl yayımlanması gerektiği ko
nusunda önemli bir deneme niteliği ta
şımaktadır. 

Barkan'ın Türk hukuk ve iktisat tari
hinin çeşitli konularına ait birbirinden 
değerli Türkçe makalelerinden bazıları-
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nın Fransızca ve İngilizce tercümeleri 
Avrupa'da şarkiyatla ilgili çeşitli dergi
lerde neşredilmiştir. Ayrıca Barkan ken
di sahasıyla ilgili bazı kitapların tanıtım 
ve değerlendirmesini de yapmıştır. F. 
Braudel, R. Mantran, S. Ülgener ve Ziya 
Karamursal'ın eserlerine yazdığı bazıla
rı bir makale hacmindeki değerlendir
meler misal olarak verilebilir. Özellikle 
"annales" ekolünün en başta gelen t em
silcilerinden F. Braudel 'in Akdeniz dün
yası ile ilgili eserinin Osmanlı sosyal ve 
ekonomik tarihi bakımından önemi ve 
değeri onun tarafından tanıtılmış ve bu
rada yer alan görüşlerin Osmanlı belge
leri çerçevesinde desteklenip yeni ipuç
larının ortaya konmasında önemli rol 
oynamıştır. 
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BARNABA İNCİLİ 

İlk dönem hıristiyanlarından 
Aziz Barnaba'nın yazdığı, 
kanonik İnciller'in aksine 

teslis ve enkarnasyonu reddeden 
ve Hz. Muhammed'in risaletini 

müjdeleyen İncil. 
_j 

Bamaba'nın Hayatı. Hıristiyanlığın ilk 
döneminin en büyük şahsiyetlerinden 

olan Barnaba (Barnabas), Levi soyundan 
Kıbrıslı bir yahudi ailesine mensuptur. 
Asıl adı Yüsuf'tur. Barnaba adı kendi
sine sonradan havariler tarafından ve
rilmiş olup bu adın aslının Ararnice'de 
"peygamber oğlu" anlamına gelen bar 
nebüah olduğu belirtilmektedir (DB, I / 
2, s. 1461) ; Resullerin İşleri kitabının ya
zarına göre ise Barnaba "teselli oğlu" 
demektir (Resullerin İşleri, 4/36). 

Havarilerden biri olduğu hususu tar
tışmalı olan Barnaba (aş. bk.), Hıristiyan
lığın ilk döneminde önemli bir rol oyna
mış, bu sebeple Luka tarafından "RQ
hulkudüs ve imanla dolu iyi bir adam" 

(Resullerin İşleri, I I 1 24) olarak tavsif 
edilmiştir. Koyu bir yahudi iken fsa Me
sih'in gaibden kendisine seslendiğini ve 
bu yeni dine inandığını belirterek Ku
düs'e giden Pavlus (Saul) havariler tara
fından şüphe ile karşılanırken Barnaba 
onun hakkında hüsnü şehadette bulun
muş ve cemaate alınmasını sağlamıştır 
(Resullerin İşleri, 91 26-27). Bu muhte
melen Barnaba ile Pavlus'un Tarsus'ta 
veya Kudüs'te Rabbi Gamaliel'in öğren
cisi ve iki eski arkadaş olmalarından kay
naklanmıştır (DB, I/ 2, s. I462) İlk hıris
tiyan cemaati içinde aktif görev üstle
nen Barnaba cemaat temsilcisi olarak 
Antakya'ya gönderilir ve orada bu yeni 
dini yayma faaliyetine katılır (Resullerin 
İ şleri, I ı 1 ı 9-23) Daha sonra Pavlus'u 
aramak için Tarsus'a gider ve onu bula
rak Antakya'ya getirir. Bir yıl boyunca 
beraberce Antakya'da bu yeni dini teb
liğ ederler. Kudüs'teki büyük kıtlık üze
rine Barnaba ve Pavlus Antakya hıristi
yanlarının maddi yardımlarını Kudüs'e 
götürmekle (Resullerin İşleri, I ı 1 25- 30), 

Kudüs'teki işleri bitince de Suriye dışın
daki putperest milletiere Hıristiyanlığı 

tebliğ etmekle görevlendirilirler (Resul-
. !erin işleri, ı3/ 2). Barnaba Pavlus ile bir
likte önce Kıbrıs'a, daha sonra da Pam
filya Pergası'na, Pisidya Antakyası'na, 

Konya, Listra ve Derbe'ye gider (Resul
lerin İşleri, ı3, ı4) . Listra halkı onu ilah 
Zeus diye kabul eder (Resullerin İşleri, 

I4 / ı2). Bunun üzerine Antakya'ya dö
ner ve yeni hıristiyan olanların, Musa şe
riatı üzere sünnet olmaları gerektiğini 
ileri sürenlerle mücadele eder. Antakya 
hıristiyan cemaatince meseleyi çözmesi 
için Pavlus ile birlikte Kudüs'e gönderi
lir. Burada havariler meclisine katılan 

Barnaba tekrar Antakya 'ya döner (Re
sullerin İşleri, I 5). Daha sonra Pavlus ile 
aralarında anlaşmazlık çıkması üzerine 
ondan ayrılan Barnaba Kıbrıs'a gider (Re
sullerin İ şleri, 151 36-39i Resulleri n İşle
ri kitabı, Barnaba ile Pavlus arasındaki 
anlaşmazlığın Barnaba'nın yeğeni olan 
İncil yazarı Markos yüzünden çıktığını 
belirtir (Resullerin İşleri, 15137-39). Aca
ba anlaşmazlığın gerçek sebebi bu mu
dur, yoksa Barnaba ile Pavlus arasında 
ideolojik bir farklılık da söz konusu mu
dur? Yeni Ahid'de böyle bir farklılıktan 
söz edilmez. Ancak Barnaba'nın sünnet 
olma konusunda fikir değiştirerek put
perest iken hıristiyan olanların Musa şe
riatı üzere sünnet olmaları tezini savun
duğunu ve böylece aynı görüşü savu
nan Saint Pierre ile birlikte hareket et-


