BARTHOLD, Vasi lij Vilad imiroviç
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 Memlükler'e bağlı kalmak şartıyla serbest bıra
kıldı, Kıbrıs'a dönmesine de izin verildi.
Barsbay bu arada baş kaldıran Mekke şerifini de yenmiş (1424) ve bundan
iki yıl sonra da Cidde Limanı 'nın gelirlerini ele geçirmişti. Ardından vergi gelirlerini arttırmak için çalıştı ve tüccarları
mallarını Mısır gümrüklerinden geçirmeye mecbur tuttu. Ayrıca Suriye ve Mısır
tüccarlarının aldıkları Hint maliarına ihraç vergisi koydu. Oldukça müsrif olan
Barsbay çektiği para sıkıntısı sebebiyle
paranın değerini sürekli değişti rd i. Baharat ticaretini kendi tekeline aldığı gibi
şeker imaline de inhisar koyarak üretimini sınırladı. Onun daha fazla gelir sağ
lamak maksadıyla halkın zararına olarak giriştiği bu teşebbüsler büyük memnuniyetsizliğe yol açtı. Halk ağır vergiler
altında ezildi. 1428 ' den beri Suriye'ye
yapılan seferler birbirini takip ederek
sürmekteydi. Tüccarlarına ve Kahire'deki 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 Akkoyunlular'ı destekledi. Dulkadır beyleri 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 Canı 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 hayratı bulunan Barsbay Mısır'da kendi adı
na bir medrese ile cami inşa ettirmiştir.
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15 Kasım 1869'da Petrograd'da (St.
Petersburg) doğdu. Aynı şehirdeki üniversitenin Doğu Dilleri Fakültesi'nde 18871891 yıllarında öğrenim gördü. 1891 'de
Almanya'ya gitti. Petrograd'da ünlü Arapça uzmanı Baran Viktor Romanoviç Rosen tarafından yetiştirilen Barthold, Almanya'da Halle Üniversitesi'nde Prof. A.
Müller ile E. Meyer, Strassburg Üniversitesi'nde de Prof. Th. Nöldeke'nin derslerine devam etti. 1892'de Rusya'ya döndü, Türkistan'a giderek burada araştır
ma ve incelemeler yaptı. Adiarına tarihi
kaynaklarda rastlanan birçok Türkistan
şehir ve kasabalarının yerini buldu, buralarda yapılan hafriyata katıldı.
1896'da Petrograd Üniversitesi'ne doçent 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 hocası Baran Rosen'in yönetiminde yayım
lanan Rus Arkeoloji Kurumu Doğu Bölümü'nün yıllığını (Zapiski Vostochnogo ot·
deleniya Russkogo Arkheologiches kogo
obshchestva) onun ölümünden sonra çı

karmaya devam etti ( 1908- ı 9 I 2) . Ayrıca
İ slam tarihine yakın ilgisi sebebiyle önce Mir İslama (İslam dünyası. ı 9 ı 2), sonra 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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(1918-1922). Orta ve Doğu Asya

Araştırmaları

ginin editörlüğü (ı 927- ı 929) gibi görevleri de üstlenen Barthold Avrupa'nın birçok 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 Leningrad'da öldü.
Barthold, Rus İslam araştırmaları ve
Türkoloji dallarında büyük şöhrete sahip bir ilim adamıdır. Çeşitli sahalarda
ortaya koyduğu irili ufaklı araştırmala
rın çokluğu onun verimliliğinin belirtisidir. 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 ölçüde destek bulması, onun Sovyet idaresi
tarafından da Türk ve İslam alemi ile ilgili konularda iyi bir uzman olarak kabul edildiğini belli etmektedir.
Eserleri. Çeşitli kitap, makale ve Encyclopaedia of Islam 'a yazdığı 247 maddeyle toplam 700'e yakın çalışması bulunan Barthold'un hayatta iken dokuz çalışması Batı dillerine. on sekizi de başta
Türkçe olmak üzere Doğu dillerine çevrilmiştir. Kaleme aldığı ansiklopedi maddeleri, bibliyografik değerlendirmeler ve
kısa notları dışında on dokuz önemli ça lışması çoğu Almanca olmak üzere bizzat kendisi tarafından Batı dillerinde yayımlanmış, eliiye yakın çalışma sı da ölümünden sonra çeşitli dillere tercüme
edilmiştir. Barthold 'un 228'i ansiklopedi maddesi olmak üzere 511 çalışma 
sı bir külliyat halinde yayımıanmış olup
(Sochineniya, 1-IX, Moscow 1963- I 977) belli 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 hakimiyeti, sağlam metodu ve sağlıklı hükümleriyle yayımlandığında ilim aleminin 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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hiyetindeki metinlerden oluşmaktadır. ll.
cilt ise asıl araştırma konusunu teşkil
etmektedir. Bu cilt. müellif tarafından
düzeltme ve ilavelerle, H. A. R. Gibb'in
yardımıyla İng.ilizce'ye çevrilmiştir (Turkestan down to the Mangol inuasion, E.
). W. Gibb Memorial Series, V, London
1928). Fatih Kerimof tarafından Özbek
Türkçesi'ne çevrilen eser (Monquilar daurida Turkistan, Moskova-Semerkand 1931)
Kerim Kişaverz tarafından Farsça'ya (Türkistanname, Tahran 1349 hş.) , Selahaddin
Osman Haşim tarafından Arapça'ya (Türkistan mine'l-{etf}.i'l- cArabf ile'l-gazui'l-Mogol~ Küveyt 140L/ 198 !), Hakkı Dursun
Yıldız tarafından da Türkçe'ye tercüme
edilmiştir (Moğol istilasına Kadar Türkistan, Ankara 1981) . Z. Kultura Musulmanstva (Petrograd 1918}. Bu eser Fuad Köprülü'nün ilave, düzeltme ve notlarıy!a çok genişletilmiş bir şekilde İs
lam Medeniyeti Tarihi (İstanbul 1940)
adıyla Türkçe olarak da yayımlanmıştır.
Tercümenin " Başlangıç" kısmında ifade
edildiğine göre bu kitap Cemal Velidfnin
Tatarca tercümesinden (Kazan 1922) Ahad
Ural tarafından Türkiye Türkçesi'ne aktanimış, ruad Köprillü tarafından da Tatarca tercümesi, Gazi Yunus'un Özbek
Türkçesi'ne tercümesi { 1927) ve Sh. Suhrawardi'nin ingilizce tercümeleriyle (Mussulman Culture, Calmtta I934) karşılaş 
tınlmak suretiyle hazırlanmıştır. Eser Tahir Hamza tarafından Tfıril.J.u'l-]J.acj.fıre
ti1-İsldmiyye (Kahire 1958) adıyla Arapça'ya da tercüme edilmiştir. 3. Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler (İs
tanbul I 927, yeıııi harflerle tekrar basımı
Ankara !975)' 1926 yılında Türkiyat Enstitüsü'niin davetiisi olarak geldiği istanbul'da Orta Asya Türk tarihi hakkında
verdiği on iki konferanstan oluşmakta 
dır. Ahmed Said Süleyman'ın Arapça'ya
çevirdiği (Tanf)u't- Türk {i Asya'l-uüstJ., Kahire 1956) bu eser ayrıca Zwölf Varlesungen über die Geschichte der Türken Mittelasiens !Berlin l935) adıyla Almanca olarak da yayımlanmış, bundan
da M. Donskis tarafından Fransızca 'ya
tercüme edilmiştir (Histoire des Turcs
d'Asie, Paıis 1945). 4. Istorija iiucenija
Vostoka v Evrope i Rossii (St. Petersburg
ı 91 ı; Leıüngrad 1925). Avrupa ve Rusya'da Doğu araştı rmalan tarihiyle ilgili
olan bu eser· Almanca (Die geographische
und historische Er{orschung des Orients
mit besanderer Berücksichtigung der russischen Arbeiten, tre. E. Ramberg-Figulla,
Leipzig 1913) ve Fransızca'ya tercüme
edilmiştir (La Decouuerte de l'Asie, Histoire de l 'Orientalisme en Europe et en

86

Russie, tre. B. Nikitine, Paris 1947). S. Musulmanskija Dynastii (St. Petersburg
1899). St. Lane-Poole'un The Mohammadan Dynasties (London 1894) adlı
tanınmış eserinin Rusça tercümesi olup
yapılan ilave ve düzeltmelerle adeta yeni bir eser hüviyeti almıştır. 6. IstorikoGeograficeskij Obzor Irana (St. Petersburg I 903). Eser P. Soucek tarafından
ingilizce'ye tercüme edilmiştir (An Histarical Geography of Iran, Princeton I 984).
7. Ulug bek i jego vremja (Petrograd
19ı8). Akdes Nimet [Kuratl tarafından
Uluğ Bey ve Zamanı (İstanbul 1930) ve
İsmail Aka tarafından Uluğ Beg ve Zamanı (Ankara 1990) adlarıyla Türkçe'ye,
Ulug Bey und seine Zeit (Leipzig 1935)
adıyla da Almanca'ya tercüme edilmiştir.
8. Istorija Turkestana (Taşkent 1922).

Barthold'un 1912'de neşredilen "Chalif i Sultan" (Mir Islama, 1, 203-226, 345400) başlıklı hacimli makalesi ilim dünyasınca dikkate değer bulunmuş ve C.
H. Becker tarafından biraz kısaltılarak
Der Islam dergisinde (V ı1914], s. 350412) Almanca olarak tekrar basılmıştır.
Barthold, Christianskij Vastok dergisinde (VI ı ı912L s. 203-204) yayımlanan
"Karl Velikij i Harun ar-Rasid" adlı araş
tırmasında ise Büyük Karl (CharlemagneŞarlman) ile HarQnürreşid arasındaki münasebetler üzerinde durarak bu iki hükümdar arasında sanıldığı gibi elçi alış
verişi olmadığını ispat etmiştir.
Barthold, gerek Türkistan'daki topluluklar ve bunların tarihleri, gerekse Türk
medeniyetinin buradaki izleri hakkında
geniş bilgisi olan bir araştırmacı hüviyetiyle büyük bir şöhrete kavuşmuştu.
Bakü ' deki islam el yazmalarını 1925'te, Türkistan'da rastladıklarını 1926'da
yayımlanan makalelerinde tanıttığı gibi
ömer b. Abdülaziz'in şahsiyeti hakkın
da yeni fikirler ortaya attığı bir makalesi 1920'de basılmış ("Chalif Omar II i
protivoreö.vyje izvestija o jego liC:nosti",
Christianskij Vostok, VI. 203 -2 34), Mesle,me (Maslama) adından doğduğunu ileri
sürdüğü "Müsejlima" (fzuestija Rossilsko'i
Akademi! Nauk, s. 483-5ı2) başlıklı makalesini de 192S'te yayımlamıştır. Bu
makale 1928'de Kahire'de Arapça olarak da basılmıştır. "Koran i More" adlı
makalesi (Zapiski Kollegii Vostokouedou,
ı ı 1925], s. ı 06- I ı OL H. Ritter tarafından
Almanca'ya çevrilmiştir ("Der Koran und
das Meer", ZDMG, VIII ıı9291. s. 37-43).
Barthold'un bazı küçük yazılan da Türkçe'ye çevrilerek neşredilmiştir: "Orta Asya'da İslamiyet'in İntişar Ettiği Zamana

Ait Bir Abide " (TM, II ıt 9281. s. 69-74);
"Radloff'un Lugatını Yeniden Neşr Meselesi" (a.y., s. 385-387); "Orta Asya Türkleri" (kitap tenkidi, a.y., s. 528-534) bunlardan birkaçıdır. Ayrıca Ali Şir Nevai
hakkında da geniş bir araştırması vardır. "Mir Ali Sir Politiceskaja Zizn" (Sbor·
nik "Mir Ali-Şir", Leningrad 1928, s. ı 00164) adlı bu araştırma W. Hinz tarafın
dan Almanca'ya (Herat Unter Husein Bai·
gara, dem Timuriden IAbhandlungen für
die Kunde des Morgenlandesl Leipzig 1937,
xxıı, 8), Ahmet Caferoğlu tarafından da
Türkçe'ye çevrilmiştir ("Mir-Ali Şir ve
Siyasi Hayatı", Ülkü, nr. 56 IAnkara 19371.
s. 160-167 ; m. 58, s. 356-365; m. 59, s.
517-528; m. 61 119381.
145-156).

s. 43-50; m. 62, s.

Bunların dışında,

Encyclopaedia of Isilk baskısın
da birçok maddesi yayımianmış olan
Barthold 'un Orta Asya Türk tarihi ve
coğrafyası ile ilgili yazıları bu ansiklopedinin genişletilmiş Türkçe baskısında
da yer almıştır. Barthold ayrıca 1898'den 1903'e kadar Berlin Doğu Araştır
malan Semineri'nin yıllığında da (MSOS)
Orta Asya ve Uzakdoğu'ya dair Rusya'da çıkan yayınları tanıtmıştır.
lam 'ın Leiden'de

neşredilen

Barthold 1896'da, önceleri Kazan Üniversitesi'ne ait iken daha sonra Petrogr ad Üniversitesi'ne nakledilen eski sikkeler koleksiyonuna muhafız (kustos) olmuş ve katalogları 1834 ve 18SS'te yayımlanan Rusya'daki en zengin islami
paralardan oluşan bu koleksiyandaki bazı nadir örnekleri de yayımiarnıştır ("Iz
Mine - kabineta pri St. Petersburgskom
Universitete", Zapiski Vostocnauo Otdele·
nija, Xll 118991. s. I- 3, 59-60 ve XN ı I 9011.
s. 34-36). Bunlar arasında bilhassa 663'te
(1264-65) Semerkant'ta basılan bir bakır dirhem ile Samanoğulları ' na ait 303
(915-16) tarihli sikke ve bazı Emevi sikkelerine dair yayımladığı notlar bu konunun uzmanlarınca çok önemli görülmüştür. Ayrıca Hüseyin Baykara'nın sikkelerinde rastlanan BehbQd adının anlamını da çözmüştür (Zapiski Vostocnauo
Otdelenija, XN ı1 9011. s. 106-107). Uluğ
Bey sikkelerindeki bazı ibarelerin en doğ
ru biçimde onun tarafından açıklandığı
da bilinmektedir ("Monety Ulugbeka",
lzuestija Rossijskoj Akad. istorii Mat. Kultury, II [Petersburg 1922], s. 190 - 192).
Barthold İslami yazılı kaynaklann yardı
mıyla Moğol hanlarının sikkelerinin değer ölçülerini de tesbit edebilmiştir. Vasmer'in belirttiğine göre, ancak tarihi çok
iyi bilen, Doğu dillerine aşina ve gayretli

BARTIN
bir eski sikkeler uzmanının başarabiie
ceği çalışmalar yapan Barthold, yayım
larında kaynak olarak eski sikkelerden
de geniş ölçüde faydalanmıştır.
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Karadeniz bölgesinin
bölümünde şehir ve bu şehrin
merkez olduğu il.
_j

Şehre adını

veren Bartın çayının (eski
adı Parthenios) Karadeniz'e ulaştığı kesimin 11 km. kadar güneydoğusunda kurulmuştur. Bartın çayının iki kolu olan
Kocaçay ve Kocanaz çayı şehrin bulunduğu yerde birbiriyle bi rleştiğinden ve
bu birleşmeden önce Kocaırmak dik açı
lı bir büklüm yaptığından Bartın şehri
nin kurulduğu yer üç taraftan sularla
çevrilmiş durumdadır. Şehir yerleşmesi

için son derece uygun bir yerde kurulmuş olan Bartın. yakın çevresine ve ülkenin başka yerlerine bağlanabilme açı
sından da coğrafi şartların kendisine
bahşettiği birtakım imkanlardan faydalanır. Bunların başında Bartın çayının

özel durumunu zikretmek gerekir. Gerçekten Bartın çayının şehrin bulunduğu
yerden Karadeniz'e kadar olan kesiminde (B art ı n Boğa z ı) çeşitli büyüklükte deniz taşıtlarının buraya kadar sokulması
na imkan vermesi, Bartın'ı Türkiye'nin
yegane nehir Ilmanı durumuna getirmiştir. Şehir ayrıca, Karadeniz kıyı dağ
larını uygun yerlerinde aşan iki ayrı yolla Türkiye'nin trafiği en yoğun olan İs
tanbul- Ankara karayoluna bağlanır. Bu
yollardan biri Devrek- Mengen üzerinden geçerek dağlık kesimi Dorukhan Geçidi · nde aşar ve Yeniçağa'da İstanbul
Ankara yoluna kavuşur. İkincisi ise kıyı
dağlarını Ahmet Usta Geçidi'nde aşarak
Bartın'ı Safranbolu-Karabük üzerinden
Gerede'de Ankara- istanbul karayoluna
bağlar. Bartın bunların dışında Karadeniz kıyısını takip eden yollarla da bir
taraftan Zonguldak- Ereğli- AkçakocaKandıra- Ş ile üzerinden İstanbul'a bağ
landığı gibi diğer taraftan doğuya doğru
Karadeniz kıyılarını takip eden bir yolla da Kurueaşile - Ci de- inebolu - SinopSamsun - Trabzon üzerinden Sarp sınır
kapısına kadar irtibat halindedir.
Özellikle Türkler'in eline geçtikten sonra önem kazanmaya başlayan Bartın'ın
yerinde Ortaçağ'da Parthenia adı verilen bir şehrin varlığından söz edilir. Bu
küçük şehir. çok yakınındaki ( ı 6 km .) tarihi merkez olan Amasra'nın uzun süre
gölgesinde kalmış ve günümüzde Bartın'ın üzerinde bulunduğu topraklar da
bu önemli şehirle birlikte elden ele geçmiştir. Anadolu'nun iç kısımları Hitit idaresi altında iken Karadeniz kıyılarının da

Bartın 'dan

bir

g ö rün üş

Hititliler'le devamlı mücadele eden Kaş
kalar adlı bir kavmin elinde olduğu bilinmektedir. Milattan önce VII. yüzyıld a
Anadolu'nun batısından Karadeniz kıyı
Ianna da yayılan İyonyalılar bu kıyılarda
ve bu arada bugünkü Amasra'nın bulunduğu yerde ticaret kolonileri kurarken bu noktanın çok yakınında bulunan
tabii bir liman durumundaki Bartın çayı
ağzını da kullanmış olmaları muhtemeldir. Zira bundan bir asır önce yaşamış
olan Homeros İlyada adlı eserinde bu
yörede Paflagonyalılar'ın oturduğunu yazar ve bunların Parthenlos çayı çevresindeki ünlü saraylarından bahseder. Bartın ırmağı çevresinde bulunduğu belirtilen bu sarayların bugünkü Bartın'ın yerinde mi, yoksa ona yakın Amasra veya
yine bu ırmak çevresindeki başka bir
yerde mi olduğunu tesbit etmek şimdi
lik mümkün görünmemektedir.
Ege bölgesindeki Lidya Devleti bir ara
Karadeniz kıyılarına kadar genişletince bu topraklar da Lidya hakimiyetine girmiş oldu. Lidya'nın milattan
önce VI. yüzyılda Persler tarafından ortadan kaldırılmasıyla yörede Pers hakimiyeti başladı. Bu dönemde i ranlı lar ile
bir sefere katılan Xenephon, Bartın Boğazı önünden geçtikten sonra Ereğli'ye
ulaştıklarını kaydeder. Kısa süren Pers
hakimiyeti yerini İskender ve mirasçı
larına bıraktı. Bir ara Bergama Krallı
ğı'nın kontrolünde kalan Bartın çevresi milattan önce 279 yılında Bergama
kralı tarafından Pontus Krallığı'na teslim edildi. Eski kaynaklar Bartın çayını
Pontus Krallığı'nın batı sınırı olarak kabul ederler. Yöre milattan önce 70 yıl
larında Roma idaresine geçti ve Roma
eyaJetlerinden Bitinya ' nın sınırları içinde kaldı. Milattan sonra 395 yılında bu
topraklar Bizans ' ın payına düşünce Bartın ve çevresi Bizans Devleti'nin idari birimleri olan temalardan Paflagonya t emasının içinde yer aldı. VIII. yüzyılda bir
ara müslüman Araplar'ın. Xl. yüzyılda
da Türkmenler'in akınları buraya kadar
ulaştı. 1084 yılında Sinop, Kastamonu
ve Çankırı'yı içine alan bölgeyi ele geçiren Emir Karategin'in Bartın yöresini
de sınırları içine alıp almadığı kesin olarak bilinmemektedir. 1204'te Trabzon
Rum İmparatorluğu topraklarına dahil
olan Bartın çevresi daha sonra 1214 'te
İznik Rum imparatoru Theodoros Laskaris tarafından onlardan alındı, 1261 ·de
yeniden Bizans'ın eline geçti. XIV. yüzyılın
ortalarından 1461 'e kadar devam eden
yaklaşık 100 yıllık bir dönemde Ama ssınırlarını
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