
Naksidil Sultan Türbesi'nden bir detay - Fatih 1 istanbul 

mesi. silme profillerindeki değişiklikler, 
kubbelerin yüksek birer kasnağa otur
tulması ve yuvarlak veya ova! pencere
ler de barokun getirdiği özelliklerdir. Bu 
özellikler, gerek yapının esas bünyesin
de gerekse ayrıntılarında olmak üzere 
Fatih Külliyesi içindeki Nakşidil Sultan 
Türbesi'nde de bulunur. istanbul'da Zey
nep Sultan, Laleli, Nusretiye, Üsküdar'
da Yeni Valide Sultan, Selimiye, Bursa'
da Emir Sultan ve Konya'da Aziziye ca
milerinde barak üslübun getirdiği yeni
likler uygulanmıştır. istanbul'da Küçük 
Efendi Tekkesi de oval orta mekanı ile 
barak üslübun tarikat mimarisindeki ör
neğidir. 

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 görüntüler
den biri olan cami avlularının ortaların
daki şadırvanların dalgalı veya geniş sa
çaklarının benzerleri lll. Ahmed, Topha
ne, Üsküdar ve Azapkapı çeşmeleri gibi 
meydan çeşmeleriyle Yıldız Sarayı bah
çesindeki çeşmede bulunmaktadır. Maç
ka'daki ll. Abdülhamid ve Küçüksu çeş
melerinde olduğu gibi daha sonraki çeş
melerde gövde biraz küçülmüştür. 

Türbelerin sokağa bakan köşelerine 

yapılan sebiller duvar yüzeyinden yuvar
lak biçimde dışarı taşarak ajurlu şebe
keleri ve geniş saçaklarıyla şehre güzel
lik katarlar. Eyüp'te Valide Mihrişah Sul
tan, Laleli'de Koca Ragıb Paşa, Mercan'
da Beşir Ağa, Gülhane Parkı'nın karşı
sında Zeynep Sultan Camii'nin yanına 
taşınmış olan ı. Abdülhamid ve Nuruos
maniye sebilleri başlıca örneklerdir. Ba
rak üslübun kendini hissettirdiği istirid
ye kabuğu motifi, Şehzade Camii civa-

rıodaki Ayşe Sultan ve Üsküdar Nuhku
yusu semtinde Alacaminare Camii arsa
sının üst tarafında bulunan Hüsamed
din Ağa çeşmelerinde görülür. lll. Ah
med ve Tophane çeşmelerinde ise Av
r upa'da sık rastlanan çiçek demeti, ro
zet, çiçekli vazo ve meyve doldurulmuş 
ayaklı kap motifleri yer almaktadır ki 
bunlar aynı zamanda Türk baroğunun 
dikkati çeken özellikler idir ve mezar taş
larına da yansımışlardır. 
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BARON de TOTI, François 

(1 733- ı 793) 

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 süva
r i tümeniyle Fransa'ya giden ve orada 
baronluğa yükseltilen bir Macar asilzade
sinin oğludur. 17 Ağustos 1733'te Fran
sa'nın Chamigny köyünde doğdu. Genç 
yaşta babasının bulunduğu tümene ka
tılarak 1754'te teğmen oldu. Fransa ta
rafından Osmanlı Devleti nezdine elçi ta
yin edilen eniştesi Vergennes'in sekre
teri sıfatıyla 17SS'te istanbul'a geldi. As
lında Fransız hükümeti tarafından ken
disine Türkçe öğrenme , Osmanlı impa
ratorluğu'nun durumunu inceleme ve 
özellikle Kırım ile ilgili bilgi toplama gö
revi verilmişti. 

BARON de TOTT, François 

1763'te Paris'e dönen Baran de Tott 
üç yıl sonra İsviçre'nin Neuchatel bölge
sine temsilci tayin ediidiyse de kısa bir 
süre sonra buradan ayrılması istendi. 
Kendisine Saint Louis nişanı ve binbaşı
lık rütbesi verilerek 1767'de Kırım hak
kında incelemelerde bulunmak ve Ta
tarlar'ı Ruslar'a karşı kışkırtmak ama
cıyla Fransız hükümeti tarafından Kırım 
Hanlığı'na konsolos olarak gönderildi. 
Burada bulunduğu sırada 1768'de pat
lak veren Osmanlı-Rus savaşının çıkma
sında önemli rol oynadı. 1769'da Kırım 
Ham'nın başlattığı başarılı askeri hare
kata gözlemci olarak katıldı. Aynı yı l Kı 

rım' dan ayrılarak tekrar istanbul 'a gel
di ve Osmanlı hükümeti tarafından, Çeş
me bozgunundan sonra Çanakkale'yi zor
layan Rus donanmasına karşı Boğaz' ı 

tahkim etmekle görevtendirildi ( 1770) ; o 
da burayı tahkim etti ve Rus amirali Or
lov'a karşı savundu. İstanbul'a döndük
ten sonra 1771 -1776 yılları arasında kıs
men Bonneval Paşa'nın (Humbaracı Ah

med Paşa) izinde yürüyerek Osmanlı or
dusunda 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 hen
desehane açtı. 

1777'de Fransız hükümeti tarafından 
Akdeniz'deki Fransız ticaret merkezleri
nin teftişine memur edildi. Asıl görevi 
ise Fransa hükümeti için Karadeniz, Ege, 
Suriye ve Mısır kıyı bölgeleriyle Boğazlar 
hakkında bilgi toplamak. Mısır'ın Fran
sa tarafından işgali halinde Süveyş do
laylarında gerekli topografik bilgileri el
de etmek ve Memlük beyleriyle anlaşma 
imkanlarını aramaktı. 1777-1778 yılla
rında başta İskenderiye, Halep, İzmir, 
Selanik ve Tunus olmak üzere bütün Ak
deniz sahiller ini dolaştı ve Süveyş Kana
lı'nın açılması konusunda incelemelerde 
bulundu. 1781 'de tümgeneralliğe terfi 
etti ; 1787' de Douaı Kalesi kumandanı 
oldu. 1790'da Fransız ihtilali'nin yol aç
tığı karışıklıklar yüzünden önce İsviçre'
ye kaçtı. daha sonra Habsburglar'ın ken
disini affetmesi üzerine 1793'te Maca
ristan'a döndü ve 24 Eylül 1793'te bu
rada öldü. 

Baran de Tott'un 1778-1784 yılları ara
sında kaleme aldığı hatıraları Memoires 
du Baran de Tott sur les turcs et les 
tartares adıyla yayımlanmıştır (Amster
dam 1785) Bunun yanında ayrıca İsviçre 
ve Kırım'la ilgili hatıralarını da yazdığı 
kesin olarak bilinmekteyse de bugün 
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bunların nerede olduğu belli değildir. 

Macar edebiyatının önemli eserlerinden 
biri olan Tekirdağ'da kaleme alınmış Ke
lemen Mikes'in Mektuplar'ını da Avru
pa'ya Baran de Tott'un götürdüğü tah
min edilmektedir. Palöczi Edgar, özel
likle hatıralarından faydalanarak Baran 
de Tott'un geniş bir hayat hikayesini yaz
mıştır . 

Baran de Tott daha çok Fransızca ola
rak kaleme aldığı hatıratıyla tanınmış

tır. Türkiye tarihi hakkında önemli bil
giler ihtiva eden bu eserin ikinci baskı
sı 178S'te Paris'te, üçüncü baskısı da 
1786'da Maestricht'te yapılmıştır. Kısa 
sürede İngilizce, Almanca ve diğer Batı 
dillerine çevrilen eser Türkçe'ye yakla
şık iki asır sonra 1975 yıllarında tercü
me edilmiştir. 

Kitap dört bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde yazar Türkiye'ye geliş 
sebebini, deniz yoluyla gelirken yolda 
karşılaştığı olayları ve 21 Mayıs 1755'te 
İstanbul'a vardıktan sonra ilk intibala
rını anlatır. İkinci bölümde 1767'de Kı
rım' a giderken gördüklerini, Kırım ha
nı ile birlikte sefere katılışını anlatırken 

savaş ve Tatarlar hakkında geniş bilgl
ler verir. Üçüncü bölümde Osmanlı- Rus 
harbini, lll. Mustafa ' nın icraatını ve dü
şüncelerini, Çanakkale Bağazı'nın tahki
mi ve askeri ısiahat konusunda bizzat 
yaptığı işleri, dördüncü bölümde de Ak
deniz' e ve Mısır'a yaptığı teftiş gezisini 
anlatır. 

İstanbul'da başarısız bazı devlet adam
larıyla tanışan ve devleti yozlaştıran mü
esseselerin başı bozuk işleyişlerine ta
nık olan Baran de Tott eserinde, Türk
İslam aleyhtarı ön yargısının da etkisiy
le kusurlu gördüğü tarafları acı bir dille 
tenkit etmiştir. Bu arada XVIII. yüzyılın 
ilk yarısında başlayan Türk- Fransız ya
kınlaşmasında Fransız çıkarlarına hiz
met etmeyen Cezayirli Gazi Hasan Paşa 
gibi dürüst ve çalışkan devlet adamları
na da ağır suçlamalar yöneltmekten çe
kinmemiştir. Baran de Tott'un eseri ya
yımlandığı tarihte Avrupa'da en çok oku
nan, Türkler hakkında yazılmış iki kitap
tan biriydi. Eser, 1783-1785 yılları ara
sında Suriye ve Mısır'ı ziyaret eden Vol
ney'in Osmanlı-Rus savaşı üzerine kale
me aldığı Considerations sur la guerre 
de Turcs et de la Russie (Paris I 788) ad
lı diğer eserle birlikte, Avrupa'da Türk
ler hakkında mevcut olan olumsuz dü
şünceleri yayma hususunda büyük rol 
oynamıştır. Baran de Tott'un eleştirile
rinde yer yer haklı taraflar bulunmakla 

84 

birlikte, aralarında yaşadığı kişileri aşağı 
görme, bazan yalan söyleme ve genel ola
rak hıristiyan taassubuna kapılma eği
limleri yüzünden verdiği bilgilerin birço
ğu inandırıcı olmaktan uzak kalmıştır ve 
bunların ihtiyatla karşılanması gerekir. 
Bu sebeple Baran de Tott'un bazı müba
lağalı iddiaları , hayal ve yalancılık edebi
yatında meşhur olan "Baran Münchau
sen"in Serüvenleri" masallarına kaynak 
olmuştur. Nitekim Paris Academie Ro
yale'in muhabir üyesi ve Fransa'nın Tür
kiye konsolosu olan Charles de Peysso
nell, Baran de Tott'un hatıratını şiddet
le tenkit eden, dil yanlışlarını, kasıtlı mü
balağalarını ve tahriflerini gösteren bir 
kitap kaleme almıştır: Lettre ... Cante
nant quelques observations relatives 
au Memoires, qui sont parus sous le 
nom de mr. le Baran de Tott (Amster
dam I 785) 
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. BAHSBAY 

el- Melikü'l -Eşref Seyfüddin 
(ö. 841/1438) 

Mısır Memlük sultanı 
(1422- 1438). 

_j 

Çerkez asıllı olup Sultan Berkuk'un 
memlük*Ierinden biriydi. İlk olarak Mı
sır Sultanı Şeyh el-Mahmüdi devrinde 
(1412-1421) yükselmeye başladı ve bir
çok idari kadernede görev yaptı. Şeyh'in 
ölümünden sonra hapsedildL Sultan Ta
tar'ın tahta çıkması üzerine hürriyetine 
kavuştu ve devatdarlığa (nazırlık) getiril
di. Ardından Tatar'ın oğlu Muhammed'in 
eğitimiyle görevlendirildi. Sultan Tatar 
vefatından (30 Kasım 1421) birkaç ay ön
ce onu ve Canı Beg Süfi'yi oğlu Muham
med'e naib tayin etti. Ancak Barsbay 
Canı Beg'i uzaklaştırdığı gibi Tatar'ın ölü
münden sonra sultan ilan edilen Mu
hammed'i de tahttan indirerek başa geç
ti (1 Nisan 1422) Saltanatının ilk yılların
da Mısır'daki iç istikrarı sağlamak üzere 
birtakım faaliyetlere girişti. Gayri müs
lim unsurları devlet kademelerinden 
uzaklaştırdı, yer öpme adetini kaldırdı. 
Bu arada hapisten kaçan Canı Beg'in ta-

raftariarını takip etti, Suriye'de çıkan is
yanları şiddetle bastırdı. Böylece iç me
seleleri hallettikten sonra Mısır'da sü
küneti sağlamak, emirler arasındaki mü
cadelelere engel olmak için cihad fikrini 
uyandırmaya çalıştı ve Kıbrıs'ın fethine 
karar verdi. Kıbrıslılar'ın Mısır sahilleri
ne yaptıkları hücumların sürmesi, ayrı
ca Dimyat tüccarlarından birine ait tica
ret gemisinin zaptı gibi faaliyetleri bu 
kararda tesirli oldu. Nitekim 1423'te bir
çok ticaret malı ile 100'den fazla insan 
taşıyan iki müslüman ticaret gemisinin 
Dimyat Limanı'nda Franklar tarafından 
ele geçirildiği ve Kıbrıs Kralı John'un da 
Osmanlı Sultanı ll. Murad'a gönderilen 
hediyeleri taşıyan gemiyi zaptettiği ha
berleri üzerine Kıbrıs'ın fethi için hazır
lıklar başladı. 

Kıbrıs 1424, 1425 ve 1426 yıllarında 
ardarda yapılan üç sefer sonucu fethe
dildL 1424 seferi daha ziyade küçük bir 
keşif seferi mahiyetini taşıyordu . Bu se
fer sırasında Limasol ve çevresi yağma
landı, bazı Kıbrıs gemileri yakıldı. İkinci 
sefer 1425 Haziranında gerçekleştirildi. 
Memlük donanması Magosa yakınların

da demiriedi ve karaya asker çıkarıla
rak Kıbrıs kuwetlerine karada ağır dar
beler indirildi. Aynı yılın Ağustos ortala
rında Limasol'a yürünerek civardaki ka
lelerden biri ele geçirilip yıktırıldı. Ordu 
eylülde çeşitli ganimetlerle geri döndü. 
Bu yağma ve tahrip seferinden sonra 
ertesi yıl Memlük ordusu Kıbrıs'ın fethi 
için sefere çıktı. 1426 Haziran başların
da Kıbrıs'a hareket eden Memlük do
nanması Limasol kıyılarına asker çıkar

dı. Kıbrıs kuwetleri mağlüp edildi, Lef
koşe alındı, Kıbrıs Kralı John esir edile
rek Kahire ·ye götürüldü. Kıbrıs böylece 
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