
BARON de TOTI, François 

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 
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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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Mısır Memlük sultanı 
(1422- 1438). 
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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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Memlükler'e bağlı bir ada haline geldi. 
Daha sonra Kahire'de esir olarak bulunan 
Kıbrıs kralı Venedik, Ceneviz ve Fransız 
konsüllerinin müdahaleleri sonucu yılda 
200.000 düka fidye vermek ve Memlük
ler'e bağlı kalmak şartıyla serbest bıra
kıldı, Kıbrıs'a dönmesine de izin verildi. 

Barsbay bu arada baş kaldıran Mek
ke şerifini de yenmiş (1424) ve bundan 
iki yıl sonra da Cidde Limanı'nın gelirle
r ini ele geçirmişti. Ardından vergi gelir
lerini arttırmak için çalıştı ve tüccarları 
mallarını Mısır gümrüklerinden geçirme
ye mecbur tuttu. Ayrıca Suriye ve Mısır 
tüccarlarının aldıkları Hint maliarına ih
raç vergisi koydu. Oldukça müsrif olan 
Barsbay çektiği para sıkıntısı sebebiyle 
paranın değerini sürekli değiştirdi. Ba
harat ticaretini kendi tekeline aldığı gibi 
şeker imaline de inhisar koyarak üreti
mini sınırladı. Onun daha fazla gelir sağ
lamak maksadıyla halkın zararına ola
rak giriştiği bu teşebbüsler büyük mem
nuniyetsizliğe yol açtı. Halk ağır vergiler 
altında ezildi. 1428'den beri Suriye'ye 
yapılan seferler birbirini takip ederek 
sürmekteydi. Tüccarlarına ve Kahire'de
ki elçilerine yapılan kötü muameleterin 
yanı sıra Kabe'nin tezyini işine iştirak 

ettirilmemesi dolayısıyla da Barsbay' a 
kızgın olan Timur'un oğlu Şahruh, onun 
sürekli mücadele içinde bulunduğu Ak
koyunlular'ı destekledi. Dulkadır beyle
ri de baskılar karşısında ona savaş ilan 
ettiler. Ancak Akkoyunlu beyi Karayülük 
Osman Bey'in ölümü rakipleri karşısın
da onu üstün duruma getirdi. Barsbay 
Dulkadıroğulları'nı tekrar kendine bağ
ladı. Öte yandan amansız düşmanı Ca
nı Beg de Karayülük Osman Bey'in oğul
larından biri tarafından öldürüldü. Bir 
kısım Akkoyunlu beyleri onun himayesi 
altına girdi. Ancak Barsbay bu başarı

larının sonucunu görerneden 7 Haziran 
1438'de hastalanarak öldü. Birçok hay
ratı bulunan Barsbay Mısır'da kendi adı
na bir medrese ile cami inşa ettirmiştir. 
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BARTHOLD, 
Vasilij Viladimiroviç 

(1869·1930) 

Rus Türkolog ve şarkiyatçısı. 
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15 Kasım 1869'da Petrograd'da (St. 
Petersburg) doğdu. Aynı şehirdeki üniver
sitenin Doğu Dilleri Fakültesi'nde 1887-
1891 yıllarında öğrenim gördü. 1891 'de 
Almanya'ya gitti. Petrograd'da ünlü Arap
ça uzmanı Baran Viktor Romanoviç Ro
sen tarafından yetiştirilen Barthold, Al
manya'da Halle Üniversitesi'nde Prof. A. 
Müller ile E. Meyer, Strassburg Üniver
sitesi'nde de Prof. Th. Nöldeke'nin ders
lerine devam etti. 1892'de Rusya'ya dön
dü, Türkistan'a giderek burada araştır
ma ve incelemeler yaptı. Adiarına tarihi 
kaynaklarda rastlanan birçok Türkistan 
şehir ve kasabalarının yerini buldu, bu
ralarda yapılan hafriyata katıldı. 

1896'da Petrograd Üniversitesi'ne do
çent olarak tayin edildi. 1901 'de Orta 
Asya İslam ve Türk tarihi profesörlüğü
ne yükseltildi. 191 O' da Petrograd İlim
ler Akademisi 'ne muhabir üye, 1913'te 
de asli üye seçildi. Daha sonra Rus İlim
ler Akademisi'ne üye oldu. Bu arada ho
cası Baran Rosen'in yönetiminde yayım
lanan Rus Arkeoloji Kurumu Doğu Bölü
mü'nün yıllığını (Zapiski Vostochnogo ot· 
deleniya Russkogo Arkheologiches kogo 
obshchestva) onun ölümünden sonra çı
karmaya devam etti ( 1908- ı 9 I 2) . Ayrıca 

İslam tarihine yakın ilgisi sebebiyle ön
ce Mir İslama (İslam dünyası. ı 9 ı 2), son
ra da Musul'manskii Mir (Müslüman 
dünya, ı 9 17) adlı dergileri çıkardıysa da 
bunların yayımı çok kısa sürdü. 

Rus Arkeoloji Kurumu Doğu Bölümü'
nün sekreterliği (ı 905- ı 9 ı 3), sonra baş-
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kanlığı (1918-1922). Orta ve Doğu Asya 
Araştırmaları Rus Komitesi sekreterliği 
(ı 903- ı 921). Asiatic Museum'a bağlı Müs
teşrikler Komitesi'nin başkanlığı (ı 921-

1930) ve 1925-1930 yılları arasında bu 
kurumun yıllığı (Zapiski Kollegii Vostoko· 

vedov pri Aziatskom muzee Rossiiskol 

Akademii nauk) ile ayrıca İran adlı der
ginin editörlüğü (ı 927- ı 929) gibi görev
leri de üstlenen Barthold Avrupa'nın bir
çok ülkesinde araştırmalar yaptı. çeşitli 
üniversitelerde dersler verdi. Bu arada 
Darülfünun'un davetiisi olarak 1926 yı
lında İstanbul'a geldi ve burada on iki 
konferans verdi. 19 Ağustos 1930'da Le
ningrad'da öldü. 

Barthold, Rus İslam araştırmaları ve 
Türkoloji dallarında büyük şöhrete sa
hip bir ilim adamıdır. Çeşitli sahalarda 
ortaya koyduğu irili ufaklı araştırmala
rın çokluğu onun verimliliğinin belirtisi
dir. Kitap ve yazılarının büyük bir kısmı
nın Türkçe'ye çevrilmesi de, Barthold'un 
1930'1u yıllarda Türkiye'de Türkiyat ve 
İslam tarihi çalışmalarına tesiri olduğu
nu gösterir. 1917'den sonra Rusya'daki 
rejim değişikliğinde mevkiini muhafaza 
edebilmesi ve çalışmalarına büyük ölçü
de destek bulması, onun Sovyet idaresi 
tarafından da Türk ve İslam alemi ile il
gili konularda iyi bir uzman olarak ka
bul edildiğini belli etmektedir. 

Eserleri. Çeşitli kitap, makale ve Ency
clopaedia of Islam 'a yazdığı 247 mad
deyle toplam 700'e yakın çalışması bulu
nan Barthold'un hayatta iken dokuz ça
lışması Batı dillerine. on sekizi de başta 
Türkçe olmak üzere Doğu dillerine çev
rilmiştir. Kaleme aldığı ansiklopedi mad
deleri, bibliyografik değerlendirmeler ve 
kısa notları dışında on dokuz önemli ça
lışması çoğu Almanca olmak üzere biz
zat kendisi tarafından Batı dillerinde ya
yımlanmış, eliiye yakın çalışması da ölü
münden sonra çeşitli dillere tercüme 
edilmiştir. Barthold 'un 228'i ansiklope
di maddesi olmak üzere 511 çalışma

sı bir külliyat halinde yayımıanmış olup 
(Sochineniya, 1-IX, Moscow 1963- I 977) bel
li başlı eserlerinden bazıları şunlardır: 

1. Turkestan V epokhu mongol'skogo 
nasestvija (1-11. St. Petersburg 1898- 1900). 

Barthold'un doktora tezi olarak hazırla
dığı bu eser müellifin kaynaklara haki
miyeti, sağlam metodu ve sağlıklı hü
kümleriyle yayımlandığında ilim alemi
nin dikkatini çekmişti. Bu sahada yapı

lan araştırmaların başında gelen eserin 
ı. cildi İslami devir Türk tarihinin baş
langıç dönemiyle ilgili temel kaynak ma-
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