BAROK
liyle Tevrat, nisbet edildikleri şahıslar
kaleme alınmadığı. çok sonra yazılıp söz konusu yazariara nisbet
edildiği halde bugün kanonik ve kutsal
kabul edilmektedir. Bu İncil'in XVI. yüzyıldan çok önce yazıldığına, Barnaba'ya
ait bir İncil'in mevcudiyetine dair deliller vardır. V. yüzyı la ait ve Papa Gelase
tarafından neşredilen genelge Barnaba
ineili'nin apokrif olduğunu belirtmekte
ve okunınas ı yasak kitaplar arasında zikretmektedir. VII. yüzyıldan önce kaleme
alınan Grekçe Catalogue des soixante
livres canoniques adlı belgede apokrif
yirmi beş kitap arasında Barnaba İnci
li de zikredilmektedir. Ş u halde V. yüzyılda Barnaba'ya nisbet edilen bir İncil
mevcuttu. Bu İncil'in bugün elde bulunan İtalyanca nüsha ile ilgisinin olmadı 
ğı şeklindeki tenkit ise indidir. V. yüzyıldan XVII. yüzyıla kadar bu İncil'den
hiç bahsedilmemesine, dolayısıyla söz
konusu İncil'in XVII. yüzyılda ortaya atıl
mış uydurma bir İncil olduğu iddiasına
gelince bunun izahı kolaydır. Tecsid ve
teslisi reddeden MOsevi- hıristiyan geleneğinin yazıları nasıl yasaklanmışsa aynı çizgideki Barnaba ineili de kilise tarafından mahkum edilip yasaklanm ı ş,
bu sebeple kilisenin mutlak baskı ve otoritesi sebebiyle ortaya ç ı karılamamıştır.
tarafından

Mevcut şekliyle Barnaba ineili'ni Aziz
Barnaba 'ya nisbet etmek güç olsa da,
L. Cirillo 'nun da belirttiği gibi, bu İn
cil'de bir ilk ve asıl kaynağın varlığı kendini göstermektedir. Tecsid ve teslise
karşı çıkan bu ilk kaynak ilk dönem Hı
ristiyanlığından itibaren mevcuttur. MQsevi- hıristiyan geleneği bunun en belirgin tanığıdı r. İlk Hıristiyanlık tarihinde
Pavlus'un görüşüne tabi olan ve günümüz Hıristiyanlığı şeklinde kendini gösteren cereyanın yanında, bir taraftan
Yahudilik 'teki tek tanrı inancına, diğer
taraftan İslam'daki kavramiara uygun
bir Hıristiyanlık anlayışı da vardır ve bu
anlayış Ya'küb'un liderliğini yaptığı MQsevi- hıristiyanlarca temsil edilmektedir.
Nitekim Pavlus Galatyalılar'a Mektup'unda iki tür İncil' in vazedildiğini, kendi va zettiğ i İncil'in gerçek İncil olduğunu belirtmekte ve başka bir İncil'i vazedeni lanetlemektedir. Halbuki Hz. isa 'nın kardeşi Ya'küb'un liderliğindeki MOsevi- hı
ristiyanlar bu ikinci İnci l'i vazetmişler
dir. Dolayısıyla gerek teslisi reddetmesi
gerekse Hz. isa· nın uiQhiyyetini kabul
etmemesi sebebiyle Barnaba ineili'nin
İslam'ın etkisiyle İsl am'ın gelişinden sonra bir müslüman tarafından kaleme alın 
mış bir kitap olduğunu iddia etmek ta-

rihi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Zira mevcut Barnaba ineili'ndeki bazı hususlar İslami inançlara uymamaktadır
(yk. bk.) Ayrıca o ısra rla "ahid", "sünnet
olma" ve "MQsa şeriatının ebediliği" üzerinde durmaktadır (95). Halbuki İslami
telakkide sünnet ahdin zaruri şartı değildir ve ebedi şeriat Hz. Muhammed 'in
getirdiği şeriattır.

Sonuç olarak Barnaba ineili'nin ana
temasını teşkil eden ve Hz. isa'nın Tanrı'nın oğlu değil bir peygamber olduğu
fikrini benimseyip teslisi reddeden inanç,
İslam 'dan çok önce ilk hıristiyanlar arasında (Hz. Tsil.'nın kardeşi Ya'küb'un liderliğini yaptığı MOsevi - hıristiyan cemaatindel mevcuttu. Buna göre Barnaba İncili,
Pavlus tarafından sahte diye nitelendirilen. fakat taraftarlarınca tam aksi iddia edilen gerçek İncil'i. Hz. Isa'nın va zettiği hakiki mesajını ihtiva etmektedir. Şu da bir gerçektir ki Barnaba 'ya
nisbet edilen bugünkü İncil, uzun tarihi
seyri içerisinde birtakım ilave ve müdahalelere maruz kalmıştır. Ancak bunlar
ana temanın orüinalliğini ve eskiliğini ortadan kaldırmaz.
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(bk. Webster's Third, s. 178).
Barak kelimesinin. bu üsiQbun Fransız
lar' ın klasik zevk anlayışına ters düşen
gösterişli, abartmalı ve kurallara uymayan tarzı sebebiyle önceleri küçültücü
görülen anlamı, XIX. yüzyılda bu üslübun güzelliğinin anlaşılmasından sonra
değişmiştir. Antikiteden çok şey alan
barokta kahraman ideali hıristiyan düşünce sistemi ile kaynaştırıldı. Mutlakiyetçilik, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi
olarak kabul edilen krala bağlandı (Fransa' da XIV. Louis. İtalya'da papalar gibi)
ve barokun ana prensiplerinden biri haline getirilip çeşitli Avrupa ülkelerinde
değişik biçimlerde uygulandı.
nılmaktadır

Michelangelo 'ya baroku n babası unFloransa'daki Laurenziano kütüphane binasında mimari elemanların arasındaki denge bilinçli bir
şekilde bozulmuş ve kendine has bir hareketlilik kazandırılmıştır. Cizvitler'in ana
kilisesi olan Roma'daki ll Gesu Kilisesi'nde yeni mekan anlayışıyla kullanılagelen
mimari elemanların bir sentezi görülür.
Yine Roma'da S. Carlo aile Quattro Fontana veya S. Maria della Pace Kilisesi'nde görülen kırık pencere alınlıkları. binaların iç ve dışındaki ışık-gölge oyunlarının yanında konkav ve konveks duvar
alanları, kubbelerde dairenin yerini dikine veya yatay ovalin alması gibi yenilikler geldi. Bu köklü değişikliklerin yanında barak mimarinin en önemli özelliklerinden biri de yapı sanatının heykel,
süsleme ve resim ile ayrılmaz bir bütün
halini alması ve süslemede yoğun bir şe 
kilde,_(S) ve (C) formlarının, istiridye ka buğu motiflerinin ve altın yaldızın kullanılışıdır. Büyük saraylar ve köşkler havuz, fıskıye, kanal gibi su elemanları ile
zenginleştirildi ve hareketlendirildi. Barak sarayların en güzel örneğini teşkil
eden Paris yakınındaki Versailles Sarayı, uzun süre gerek Avrupa'nın gerekse
vanını kazandı ran

ÜSMAN CiLACI

BAROK
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Avrupa'da
XVI. yüzyıl sonunda doğan
bir sanat üslubu.

Avrupa baroğunun en muhteşem örneklerinden biri olan
Pa ris yak ı n ı ndaki Verşai ll es Sa ray ı' nda n bir görünüş- Fransa
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Maniyerizmi takip eden karşı reformasyon hareketlerine bağlı olup XVIII.
yüzyıl ortalarına kadar devam etmiştir.
Baroque kelimesinin Portekizce'de gayri muntazam ineilere verilen barroco isminden veya barak sanatın öncülerinden olan İtalyan ressam Federigo Baroccio'nun (ö. 1612) soyadından alındığı sa8~
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Türk ba roğu nu n
üsıüp

özelliklerini
gösteren
yapı l a rd an

Zeynep Su ltan
Camii önüne
taş ı nmı ş

Sirkeci'deki
ı. Abd ülham id
Külliyesi'ne ait
çeşme ·sebi lle
Se hzadebaşı"n d aki
Ayşe

Sultan

Ceş m esi .

istanbul
dünyanın çeşitli ülkelerinde yeni yapılan
sarayiara örnek oldu.
Yeni konularıyla olduğu kadar başla
dığı, bittiği yerleri sade ve kesin bir şe
kilde sınırlanmamış açık kompozisyonları ile de dikkat çeken barok resim dengeli Rönesans resimlerinden ayrılır. Kubbe resimlerinde sanki kubbenin mimari
yapısı göğün sınırsızlığına açılır ve figürler gök kubbenin kenarlarından aşağı
daki seyircilere bakarlar veya bulutlar
arasında uçuşurlar. Bu devirde hareketli figü rlere ve ışık-gölge oyunlarına yer
veren resim sanatı , büyük boyutlu tablolarla olduğu kadar duvar resimleriyle
de sarayların ve kiliselerin süslenmesine yardımcı oldu. Dinf konuların yanın
da allegorik ve mitolojik konuların da iş
lendiği barak resimde Carravaggio, Rubens, Velasquez, Tintoretto, Rembrandt,
Vermeer, Borromini ve Bemini en ünlü
isimlerdir.

Avrupa' nın doğu komşusu Osmanlı İm
paratorluğu'nun geniş topraklarında

barak sanat kendine has özellikler gösterir. Barok resim, Avrupa sanat akımla
rından çok ayrı bir yönde ve İslamf sanat gelenekleri çizgisinde gelişme gösteren Osmanlı resmi üzerinde hemen
hemen yok denecek kadar az etki yaptı. Ancak durum mimari ve dekoratif sanatlar için aynı olmadı. lll. Ahmed 'in Paris'e sefir olarak gönderdiği Yirmisekiz
Çelebi Mehmed Efendi'nin orada gördüğü sarayları. köşkleri ve onların bahçelerini anlatan yazıları istanbul'da büyük
bir merak uyandırdı. Bu dönemin lükse
düşkün çevrelerinde Fransız saray ve
bahçelerinin benzerlerini yapmak arzu
ve modası doğdu . Bu merak saraydan
etrafa doğru genişleyen halkalar gibi
dalga dalga bütün imparatorluğa yayıl
dı. Saray mimarlarının Avrupa'da yeni
yeni gelişen bu sanat akımını tanımala
rı ve oradakilere benzer saraylar. bah82

çeler yapabilmeleri için kitaplar ve planlar getirtildi. Bugün birçoğu Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan
bu belgeler. XVlll. yüzyıldan itibaren Osmanlı mimarisinde ve dekoratif sanatlarında görülen değişikliklerin ana kaynağını oluşturmuştur. Türk zevk ve sanat geleneğinin bu yeni kaynakta birleş
mesi. tamamen kendine has bir karaktere sahip olan Türk barak üslGbunu doğurmuştur.

istanbul'da Kağıthane yeni fikirlerin
bir alan oldu. Kağıthane deresi, Fransız saray bahçelerindekilere
benzer şekilde kanal içine alındı ve yer
yer setler yapılarak havuzlar oluşturul
du. Suyun balık kabartmaları arasından
dolanıp setierin üzerindeki mermer çanakların birinden diğerine dökülmesi gibi oyunlar planlandı. Kanalın kıyılarına
Sadabad Kasrı gibi padişah malikaneleri ile saray erkanı için boy boy ve çeşit
çeşit köşkler yapıldı. lll. Selim ve annesinin Topkapı Sarayı haremindeki daireleri. yine Topkapı Sarayı ' nda bulunan Lala Mustafa Paşa Köşkü sivil barak mimarisinin en güzel örnekleridir. Yüklük
ve dolaplarla vitraylı tepe pencerelerinin
uygulandığı

çeşitli süslemelerinde uygulanan üs!Gp,
saray dışında olduğu kadar Osmanlı İm
paratorluğu'nun her köşesinde ev mimarisiyle birlikte yayılmıştır.

Dolmabahçe, Beylerbeyi, Yıldız sarayve daha birçok geç dönem köşk
ve kasırlarıyla büyük konaklarda görülen çift kollu merdivenler ve mimari süslemeler eklektik üs!Gbun içindeki barak
özelliklerdir. Bu karışık üs!Gptaki binaların arasına, Beylerbeyi Sarayı'nın deniz tarafında dalgalanan çatılarıyla yer
alan bir çift küçük köşk de girer. Yeni
Çırağan Sarayı da karma üslGbunda barak unsurlara sahiptir. Çoğu Abdülaziz
ve ll. Abdülhamid zamanında yapılmış
olan Yıldız Sarayı'nın muhtelif köşklerin 
de de durum farklı değildir. Gerek İs
tanbul gerekse imparatorluğun diğer
bölgelerindeki evlerde yerli mimari geleneklerine bağlı kalınmıştır. Barok etki
daha çok duvar süslemeleriyle tepe pencerelerin vitraylarında (S) ve (C) kıvrım
ları. akantus yaprakları ve volütlü hatlar şeklinde bulunur. Topkapı Sarayı Harem Dairesi'ndeki lll. Selim'in odasında
olduğu gibi Türk odasının baş süslemelerinden duvar hücreleri, sakça gözleri
ve klasik sivri kemerler barak eğim ve
dilimlerle yeni bir hareket kazanır.
larında

İ lk barok cami olan Nuruosmaniye
(1748 - 1755l,yarım

daire avlusu ile geleneksel cami mimarisinden ayrılır ; ayrı
ca bu yapıda avluda bulunması gereken
şadırvana da yer verilmemiştir. Nuruosmaniye, külliyenin bütününe hakim planıyla caminin bir kaideye oturtulup yükseltilmesiyle ve konsol, silme, kornişler
deki süsleme kompozisyonları ile artık
yeni fikirlerin dinf mimari için de kabul
edildiğini ve uygulanma alanı bulduğu 
nu ortaya koyar. Korniş ve konsollarda
tek veya çift kıvrımlı volütlerin görül-

Türk ba roğ un un en önemli ya p ısı Nuruosmaniye camii'nin m ih rabı , minberi ve hünkar mahfili · istanbul

BARON de TOTT, François

Na ksi dil Sultan Türbesi'nden bir detay - Fatih 1 istanbul

rıodaki Ayşe Sultan ve Üsküdar Nuhkuyusu semtinde Alacaminare Camii arsasının üst tarafında bulunan Hüsameddin Ağa çeşmelerinde gör ülür. lll. Ahmed ve Tophane çeşmelerinde ise Avr upa'da sık rastlanan çiçek demeti, rozet, çiçekli vazo ve meyve doldurulmuş
ayaklı kap motifleri yer almaktadı r ki
bunlar aynı zamanda Türk baroğunun
dikkati çeken özellikleridir ve mezar taş
larına da yansımışlardır.
BİBLİYOGRAFYA :

mesi. silme profillerindeki değişiklikler,
kubbelerin yüksek birer kasnağa oturtulması ve yuvarlak veya ova! pencereler de barokun getirdiği özelliklerdir. Bu
özellikler, gerek yapının esas bünyesinde gerekse ayrıntılarında olmak üzere
Fatih Külliyesi içindeki Nakşidil Sultan
Türbesi'nde de bulunur. istanbul'da Zeynep Sultan, Laleli, Nusretiye, Üsküdar'da Yeni Valide Sultan, Selimiye, Bursa'da Emir Sultan ve Konya'da Aziziye camilerinde barak üslübun getirdiği yenilikler uygulanmıştır. istanbul'da Küçük
Efendi Tekkesi de oval orta mekanı ile
barak üslübun tarikat mimarisindeki örneğidir.
Topkapı Sarayı'nın Bab-ı

Hümayun'u ve
lll. Ahmed Çeşmesi'nin hemen yanına
rastlayan Ayasofya Hünkar Dairesi'nin
kapisı, Alay Köşkü ve karşısındaki Bab-ı
An. bulundukları çevretere yeni bir hava
katan eserlerdir. Türk baroğunun Türk
sanatına kazandırdığı yeni gör üntülerden biri olan cami avlularının ortaların
daki şadırvanların dalgalı veya geniş saçaklarının benzerleri lll. Ahmed, Tophane, Üsküdar ve Azapkapı çeşmeleri gibi
meydan çeşmeleriyle Yıldız Sarayı bahçesindeki çeşmede bulunmaktadır. Maçka'daki ll. Abdülhamid ve Küçüksu çeş
melerinde olduğu gibi daha sonraki çeş
melerde gövde biraz küçülmüştür.
Türbelerin sokağa bakan köşelerine
sebiller duvar yüzeyinden yuvarlak biçimde dışarı taşarak ajurlu şebe
keleri ve geniş saçaklarıyla şehre güzellik katarlar. Eyüp'te Valide Mihrişah Sultan, Laleli'de Koca Ragıb Paşa, Mercan'da Beşir Ağa, Gülhane Parkı'nın karşı
sında Zeynep Sultan Camii'nin yanına
taşınmış olan ı. Abdülhamid ve Nuruosmaniye sebilleri başlıca örneklerdir. Barak üslübun kendini hissettirdiği istiridye kabuğu motifi, Şehzade Camii civayapılan
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XVIII. yüzyılda Osmanlı ordusunda
uzman olarak çalışan ve
Türkiye hakkında bilgiler veren
bir hatırat yazan Macar asıllı
Fransız subay ve diplomatı.

_j

ll. Ferenc Rakaczi ile Türkiye 'ye iltica
ederek daha sonra Bercsenyi hafif süvari tümeniyle Fransa'ya giden ve orada
baronluğa yükseltilen bir Macar asilzadesinin oğludur. 17 Ağustos 1733'te Fransa'nın Chamigny köyünde doğdu. Genç
yaşta babasının bulunduğu tümene katılarak 1754'te teğmen oldu. Fransa tarafından Osmanlı Devleti nezdine elçi tayin edilen eniştesi Vergennes'in sekreteri sıfatıyla 17SS'te istanbul'a geldi. Aslında Fransız hükümeti tarafından kendisine Türkçe öğrenme , Osmanlı imparatorluğu'nun durumunu inceleme ve
özellikle Kırım ile ilgili bilgi toplama gör evi verilmişti.

1763'te Paris'e dönen Baran de Tott
üç yıl sonra İsviçre'nin Neuchatel bölgesine temsilci tayin ediidiyse de kı sa bir
süre sonra buradan ayrılması istendi.
Kendisine Saint Louis nişanı ve binbaşı
lık rütbesi verilerek 1767'de Kırım hakkında incelemelerde bulunmak ve Tatarlar'ı Ruslar'a karşı kışkırtmak amacıyla Fransız hükümeti tarafından Kırım
Hanlığı'na konsolos olarak gönderildi.
Burada bulunduğu sırada 1768'de patlak ver en Osmanlı-Rus savaşının çıkma
sında önemli rol oynadı. 1769'da Kırım
Ham 'nı n başl attığ ı başarılı askeri harekata gözlemci olarak katıldı. Aynı yı l Kı 
rım' dan ayrılarak tekrar istanbul 'a geldi ve Osmanlı hükümeti ta rafından, Çeş
me bozgunundan sonra Çanakkale'yi zorlayan Rus donanmasına karşı Boğaz' ı
tahkim etmekle görevtendirildi ( 1770) ; o
da bu rayı tahkim etti ve Rus amirali Orlov'a karşı savundu. İstanbul'a döndükten sonra 1771- 1776 yılları a ra sında kıs
men Bonneval Paşa'nın (Humbaracı Ah med Paşa) izinde yürüyer ek Osmanlı ordusunda bazı yenilikler gerçekleştirme
ye çalıştı. Uzmanı olmamakla birlikte
toplar döktürdü, sürat topçuları ocağını
kurdu, askeri dubalar yaptırdı. Boğaz'
.da kaleler inşa ettirdi ve Haliç'te bir hendesehane açtı.
1777'de Fransı z hükümeti tarafından
Akdeniz'deki Fran sız ticaret merkezlerinin teftişine memur edildi. Asıl görevi
ise Fransa hükümeti için Karadeniz, Ege,
Suriye ve Mısır kıyı bölgeleriyle Boğazlar
hakkında bilgi toplamak. M ısır'ın Fransa ta rafından işgali halinde Süveyş dolaylarında gerekli topografik bilgileri elde etmek ve Memlük beyleriyle anlaşma
imkanlarını aramaktı. 1777-1778 yılla
rında başta İskenderiye, Halep, İzmir,
Selanik ve Tunus olmak üzere bütün Akdeniz sahillerini dolaştı ve Süveyş Kanalı'nın açılması konusunda incelemelerde
bulundu. 1781 'de tümgenera lliğe terfi
etti ; 1787' de Douaı Kalesi kumandanı
oldu. 1790'da Fransız ihtilali'nin yol açtığı karışıklıklar yüzünden önce İsviçre'
ye kaçtı. daha sonra Habsburglar'ın kendisini affetmesi üzerine 1793'te Macaristan'a döndü ve 24 Eylül 1793'te burada öldü.
Baran de Tott'un 1778-1784 yılları arakaleme aldığı hatıraları Memoires

sında

du Baran de Tott sur les turcs et les
tartares adıyla yayımlanmıştır (Amsterdam 1785) Bunun yanında ayrıca İsviçre
ve Kırım'la ilgili hatıralarını da yazdığı
kesin olarak bilinmekteyse de bugün
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