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BARTLETI, William Henry 

(1809-1854) 

Miss Pardoe'nin 
İstanbul hakkındaki eserini resimleyen 

İngiliz ressamı. 
_j 

26 Mart 1809'da Kentish Town'da dün
yaya geldi. Manzara ressamı olarak yeti
şen Bartlett ilk resimlerini 1831-1833 yıl 

larında Londra'da Kraliyet Akademisi 'n
de sergiledi. J. Britton'un Picturesque 
Antiquities of English Cities adlı kita
bı için desen çizmesi üzerine sevilen ve 
eserleri aranılan bir kitap ressamı ola
rak tanındı. Bu sebeple kendisinden Do
ğu ülkeleriyle Amerika hakkında yazılan 
bazı kitapları resimlendirmesi istendiği 
için altısı Yakındoğu'da olmak üzere bir
çok seyahat yaptı. Gerek Yakındoğu'da 
gerekse Amerika'da çizdiği resimler çe
lik gravür halinde hakkedilerek bu. ül
kelere dair kitaplarda yayımlandı . Met
nini J. Carne'ın yazdığı Syria, the Holy 
Land, Asia Minor... (London 1836) adlı 

kitabın resimlerini de W. Purser ile bir
likte hazırladı. Daha sonra aynı kitabın 
birkaç levhası Sacred Places. A series 
of ten Views in the Holy Land başlığı 
ile yirmi dört sayfalık bir metinle birlik
te Londra'da tekrar basılmıştır. Ameri 
ka ile ilgili resimleri H. A. Payne tarafın
dan hakkedilerek N. B. Willis'in bu ülke
ye dair kitabında yayımiandı (Almanca
sı Das Malerische und romantische Nor
damerika, tre. Süsemihl. Leipzig 1840). 
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William Henry Bartlett'in XIX. yüzyılın ikinci varısında Top
hane'yi gösteren bir gravürü (J. Pardoe, The Beauties of the 

Bosphorus, Londra 1839, s. 72) 

Bartlett başka ressamtarla birlikte G. N. 
Wright'in The Rhine, Italy and Greece 
adlı kitabını da resimlemişti r. Bartlett'in 
kaleminden çıkan pek çok resim çelik 
gravür tekniğinde işlenerek kendi im
zası ile basılan şu eserlerde bulunmak
tadır: Walks about the City and Envi
rons of Jerusalem (1844); Forty Daysin 
the Desert on the Track of the Israe
lites or A Journey from Cairo to Mount 
Sinai and Petra (1846); The Nile Boat 
( 1849); The Overlan d Ro u te ( 1850); 

Footsteps of Our Lord (1851); Pictures 
from Sicily (1852); The Pilgrim Fathers 
(1853) 

Bartlett'in Türkiye'deki şöhreti, met
ni Miss Julia Pardoe tarafından yazılan 
İstanbul hakkındaki kitabın resimlerin
den dolayıdır. Bartlett 1835'te İstanbul'a 
gelerek bu resimleri yerinde hazırlamış
tl. Kitap 1839'da Londra'da The Beau
ties of the Bosphorus adıyla yayımian
mış ve başka dillere de çevrilmiştir. Çok 
beğeniten ve resimleri sonraki yayımlar

da devamlı iktibas edilen bu 184 sayfa
lık ve bazan iki cilt halinde rastlanan ki
tabın içinde Bartlett'in seksen yedi !ev
ha halinde çeliğe hakkedilerek basılmış 
gravürleri bulunmaktadır. Bu gravürler 
gerek bazı binaların XIX. yüzyılın başla
rındaki durumlarını, gerekse İstanbul'un 
manzarasını ve halkını göstermesi bakı
mından bugün belge olarak kullanılmak
tadır. Bunların bazılarındaki küçük nis
bet bozukluklarının ressamın mı yoksa 
hakkakin mi hatası olduğu anlaşılama

maktadır. Gerçeği oldukça iyi aksetti
ren bu romantik resimlerin artık çok de
ğişmiş manzaraların eski görüntülerini 
ebedlleştirdikleri söylenebilir. Bartlett' in 
Miss Pardoe'nun kitabın ı süsleyen sek
sen yedi resmi değişik hakkakler tara
fından işlendiklerinden aralarında kati-

te farkları olmuştur. J. Carter, J. C. Va
rall, H. Griffiths, J. Brandard, J. C. Bent
ley, W. Wallis, G. Richardson, S. Fisher, 
B. Adlard, J. T. Willmore, J. Conser, S. 
Bradshaw adlarındaki hakkakler herhal
de İstanbul'u görmediklerinden Bart
lett'in orüinal resimlerini bazı değişik

liklerle işlemişlerdir. Halbuki Bartlett'in 
İstanbul'u iyi dolaştığı ve rahat çalıştığı , 

Topkapı Sarayı avlularından yaptığı re
simlerden anlaşılmaktadır. 

Bartlett Malta'dan Marsilya'ya gider
ken 13 Eylül 1854'te gemide ölmüştür. 
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BAR OD 

(bk. BARUT). 

BARÜDİ, Mahmud Sami Paşa 
( t .. P.)J L:JI L.:,L '-"'i.. ,__,..,.... ) 

Mahmud Sam! b. Hasen 
Hüsn! Bek el- Barı1d1 

(1839-1904) 

Mısırlı şair ve devlet adamı. 

_j 

_j 

Memlüklü Sultanı Baybars'ın karde
şi Nevrüz Atebegf'nin soyundan gelen 
Çerkez asıllı Barüdf, varlıklı bir ailenin 
çocuğu olarak Kahire'de doğdu. Barüdf 
nisbesini Aşağı Mısır'da Itayü'I-Barüd 
adlı küçük bir kasabaya nisbette veya 
dedelerinden birinin barut ticareti yap
mış olması sebebiyle almıştır. Barüdf 
yedi yaşında iken bir topçu albayı olan 
babasını kaybetti. İlkokulu bitirince aske
ri mektebe girdi ve on altı yaşında ora
dan mezun olduktan sonra şiirle meş

gul olmaya başladı; şair ve edipterin 
sohbetlerine katıldı. Arap şiirini kaynak
larından araştırıp öğrenmek için Ha
san ei-Marsafl'den Arap dili ve edebi
yatı dersleri aldı. Daha sonra İstanbul' 
da Mısır hariciyesinde sekreter olarak 
çalıştı. Bu arada Türkçe ve Farsça'yı öğ
rendi. İstanbul kütüphanelerinde bulu
nan birçok Arapça divan ve şiir mecmu
asını gördü. 



Hidiv İsmail Paşa 1863'te istanbul'u 
ziyareti sırasında BarGdi'yi tanıdı ve ona 
karşı yakınlık duydu. Kahire'ye dönerken 
onu da birlikte götürerek binbaşı rütbe
siyle özel muhafız kumandanlığına ta
yin etti. Böylece BarGdi'nin askeri ve si
yasi hayatı başlamış oldu. Ardından Fran
sa 'ya ve İngiltere'ye seyahatler yaptı. 
1864'te yarbay rütbesiyle 3. Muhafız Ala
yı· nın kumandanlığına tayin edildikten 
sonra albaylığa yükseltildi. Barüdi Ba
bıali- Mısır münasebetlerinde aktif gö
revler almı ştır. 1865 Girit İsyanı'nda Mı
sır'dan gelen yardımcı kuwetlerde su
bay olarak yer aldı. Sırp-Bulgar isyanı sı
rasında bazı diplomatik temaslarda bu
lunmak için Hidiv İsmail tarafından is
tanbul'a gönderildi; daha sonra 1877 
Osmanlı- Rus Savaşı ' nda Mısır'dan gelen 
kuwetlerde kumandan olarak görev yap
tı. Savaş sırasında gösterdiği cesaret. 
kahramanlık ve başarıları sebebiyle Os
manlı nişanlarıyla taltif edildi ve Mısır'a 
dönüşünde mirlivalığa yükseltildi. 

Tevfik Paşa babası İsmail Paşa'nın ye
rine hidiv olunca, bazı siyasi reformları 
ve parlamenter sistemi savunan Barüdi 
1879-1882 yılları arasında önemli bir
çok idari ve siyasi görevlere getirildi. Ön
ce Şarkiye, sonra Kahire valiliğine, daha 
sonra da Vakıflar ve Maarif bakanlıkia
rına tayin edildi. 1882'de Mecidiye nişa
nıyla tuğgeneralliğe yükseltilerek Har
biye nazırlığı da uhdesine verildi; kısa 

bir süre sonra da hükümet başkanlığı 

na getirildi. 

Barüdi, daha Mehmed Ali Paşa zama
nında varlığını hissettirmeye başlayan 

ve daha sonra ordudaki Türk- Çerkez su
baylara karşı vaziyet alan milliyetçi ha
reketi destekledi. " Mısır Mısırlılarındır" 

ilkesini benimseyen bu hareketin lideri 
Urabi Paşa'nın 1882'de İngilizler ' e karşı 
ayaklanmasında aktif rol oynadı. isyan
cıların yenilmesinden sonra tutuklana
rak i dama mahkum edildi; ancak ceza-

Mahmud 
sami Paşa 

sı sürgüne çevrilerek on yedi yıl kalaca
ğı Seylan adasına gönderildi. Burada in
gilizce öğrendi; bu dilden Arapça'ya ba
zı kitaplar tercüme etti ve sürgün gün
lerini şiir yazmakla geçirdi. 1900 yılında 
affedilerek ülkesine döndükten sonra 
kendini tamamen edebi çalışmalara ve
ren BarGdi Kahire'de öldü. 

BarGdi şiir kabiliyetinin kendisine an
ne tarafından intikal ettiğini söylerdi. 
Edebiyat tahsil etmemesine rağmen Ca
hiliye, ilk İslami dönem ve Abbasi dö
nemlerine ait ünlü şairterin şiirlerini şah
si gayretleriyle inceleyerek ve edipterin 
sohbet toplantılarına katılarak edebiyat 
kültürünü geliştirdi. Eski Arap şiirinin 

yeni ustası sıfatıyla kendinden sonra ge
len şairlere öncülük etti. Şiirlerini ge
reksiz süslemelerden uzak sade bir dil
le yazdı. Kasidelerinde örfe bağlı kaldı 

ve eski üslübu dirHtmeye çalıştı: diğer 

şairleri de bu konuda kendisine uyma
ya davet etti. Klasik şiire kendi üstübu
nu da katarak Arap şiir tarihindeki müs
tesna yerini aldı. Şiirlerinde Mısır tabia
tını , kendi aile çevresini. bizzat katıldığı 
savaşları. yaşadığı siyasi olayları ve sür
günde geçirdiği günleri samimi bir ifa
de ile tasvir eder. Şiirlerindeki yumuşak
lık, sükunet, incelik ve rahatlık hemen 
hissedilir. Onun en dokunaklı şiirleri. 

memleketinden ve yakınlarından uzak, 
vatan hasreti içinde Seylan'da yazdıkla
rıd ı r. Arap edebiyatındaki geniş kültürü 
yanında Türkçe ve Farsça'yı da bilmesi, 
Fransız ve İngiliz dil ve edebiyatıarına 
aşina olması, yarım yüzyıllık askeri ve 
siyasi tecrübelere sahip bulunması. onun 
şiirini muhteva yönünden de zenginleş
tirmiştir. Abbasi devri ve daha önceki 
dönemlere ait klasik şiir tarzını XIX. yüz
yılın üslübuyla terennüm etmiş, arala
rında Hafız İbrahim ile emirü · ş- şuara 
Ahmet Şevki'nin de bulunduğu kendin
den sonraki şairlere bu konuda öncülük 
yapmıştır. 

BarGdi'nin zaman zaman mevcut söz
lüklerde bulunmayan kelimeler kullan
ması. üslüp hataları yapması, bazan ya
rım bazan tam beyit halinde başkaları
nın şiirini kendi şiirine aktarması . yeri
ne oturmayan mübalağalı ifadelere yer 
vermesi, onun gerçek değerine gölge 
düşürmez. Ayrıca XIX. yüzyılın ikinci ya
rısında cereyan etmiş birtakım siyasi ve 
sosyal olaylara ışık tutması bakımından 
şiirleri Türk tarihi için de kaynak teşkil 
etmektedir. 

Şevki Dayf. el-Ban1di: Raşidü'ş-şi 'ri'l
J:ıadiş (Kahire 1977). Ömer ed- Desüki. 

BARODT, Mahmud Sami Paşa 

MaJ:ımı1d Sami el-Barı1di (Kah i re 1981 ı 
adlı eserinde onun hayatını ve şiirlerini 

incelemişlerdir. 

Eserleri. 1. Divan. Geleneksel Arap şii
rinin methiye, fahriye. hamase ve aşk 
şiiri motifleriyle birlikte siyasi ve sosyal 
bazı meseleleri de ele alan şiirlerinin ön
ce Mahmüd el-İmam ei-Mansüri tara
fından "hemze"den "lam" kafiyesine ka
dar olanları iki cilt halinde neşredilmiş, 
daha sonra aynı şiirler Ali ei-Carim ve 
Muhammed Şefik Ma'rüf'un şerhleri ve 
Muhammed Hüseyin Heyket'in önsözüy
le 1. cildi 1940, ll. cildi 1942 yılında Ka
hire'de tekrar yayımlanmıştır. Eserin 
"lam" kafiyesinden sonraki kısmı hala 
basılmamıştır. 2. Keşfü'l-gumme fi med
J:ıi seyyidi'l-ümme. Büsiri'nin meşhur 
~aside-i Bürde'sini vezin, kafiye ve ko
nu yönünden taklit ederek yazdığı ve 
hacim bakımından aslının iki misli olan 
bu kasidesi Kahire'de kırk sekiz sayfa 
halinde yayımlanmıştır ( 1909). 3. Mu-!Jta
rat. Sürgünden sonra~i çalışmalarının 

mahsulü olan bu antoloji, Abbasi döne
mine ait otuz şairin divanlarından der
lediği 39 .593 beyti ihtiva etmektedir. 
Eser Arap şiirinin edep (muaşeret ve ah
lak). methiye, mersiye, hicviye, nesib gi
bi klasik konularına göre sınıflandırılmış 
olup ı. cildi 1909'da, ll. cildi de 1911'de 
Yaküt ei-Mürsi tarafından Kahire'de neş
redilmiştir. 
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