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Emperor of Hindustan, written by himself in 
the Chaghatai Turki and translated by John 
Leyden and William Erskine, annotaded and 
reuised, Oxford 1921 ll Leyden ve W. Erskine 
tercümesinin gözden geçirilmiş ve notla rla zen
ginleştirilmiş yeni neşridir); The Babur-nama 
in English. f\1emoirs of Babur. Translated from 
the original turki text of Zahiru'd-din f\1uham· 
mad Babur Padshah Ghazi by Annetle Susan· 
nah Beveridge, 1, Ferghana 1912; ll, Kabul 1914; 
lll, Hindustan 1917; IV, London 1921; Bab ur
Nama: f\1emoirs of Babur by Annetle Susan
nalı Beveridge, London 1922, 1-11 (2. bs.); Gazi 
Zahirüddin Muhammed Babur, Vekayi ' Ba
bur'un Hatıratı (Doğu Türkçesi' nden çeviren 
Reşit Rahmeti Arat), Ankara 1943-1946, l-ll; 
M. Sali'e, Babur-name, Zapiski Babure, Taş
kent 1958 (S. Azimcanova'nın bir önsözü ile ; 
indeksi Babürname'de geçen yer isimlerini bu
günkü karşılıkları ile göstermesi bakımından 
önemlidir.); Mirza N asireddin Haydar, Tercü· 
me-i Tüzük· i Baburf, Del hi 1924 (Urduca) ; Re
şi d Ahter NedevT, Tüzük-i Baburf, Lahor 1969 
(Urduca); J.- L. Bacque- Gram mo nt, Le Li u re 
de Babur. Babur-Nama. fl1emoires de Zahi
ruddin f\1uhammad Babur de 1494 a 1529, 
Paris 1980; a.mlf., Le Li u re de Bab ur. f\1emoi· 
res de premier Grande f\1oghol des Jndes 
(7494-7529), Paris 1985 (şeki l bak ı mından bi
rincisinden fark l ı bir baskıd ı r) 

C) Diğer Eserler ve Araştırmalar. Abdülkadir 
el-Bedaüni. f\1ünte!Jabü't-teuarlf), Calcutta 1865, 
I; a .mlf., f\1untakhabu 't·Tawarilch (tre. G. S. 
A. Ranking), Calcutta 1898, I; Ebü'l-Fazl el-Al
lamf, Ekbername, Calcutta 1886, I; a .mlf .. The 
Alebar nama of Abu '/-Fazl (tre. H. Beveridge), 
London 1897, 1; J. Klaproth, "Notice du Ba
bour-Nameh", JA, IV (1824). s. 88-99, 129-
137; F. Teufel, "Baber und Abu'l-Fa:i.l", ZDMG, 
XXXVII ( 1883 ), s. 141-187; W. Erskine, A His· 
tory of fndia Under the Two First Souereigns 
of the House of Taimur, Baber and Humayun, 
London 1854, I, 522-525; A. S. Beveridge, "No
tes on the MSS of Turkl Text of Babar's Me
moirs", JRAS ( 1900), s. 439-480; a.mlf .. "Anfra
ge nach dem Verbleib eines verlorenen MS 
des Babarnama", ZDJ11G, LVlll 1 1904); a .mlf., 
"The Haydarabad Codex of the Babar-nama 
of Waqi'at-i-Babari of Zahiru-d-din Mu
hammad Babur, Barlas Turk", JRAS (1905). 
s. 741-765; (1906), s. 79-93 ; a.mlf., "Further 
Notes on the Babar-nama MSS The Elphins
tone Codex", JRAS (1907). s. 131-144; a.mlf., 
''The Babarnama. The Material now avaible 
for a definite text of the book", JRAS ( 1908), 
s. 73-98; a .mlf., "The Babarname: Dr. Kehr's 
Latin Version, and a new Jetter by Baber", 
a.e., s. 828-831; a.mlf., "The Biibarname des
cription of Farghana", JRAS ( 1910), s . 111-
128; a.mlf., "The Babarnama. A passage jud
ged spurious in the Haydarabad manuscript", 
JRAS ( 1911 ), s. 65-74; a.mlf., "Notes on the 
Babur-nama", JRAS (I 914). s. 440-451; a.mlf., 
"Further Notes on Baburiana, 1. The Identity 
of the Bukhfua Babur-nama", JRAS (19231, 
s . 75-82; H. Beveridge, "Was 'Abdu'r-Rahim 
the translator of Babar's memoirs into Per
sian", Jmperial and Asiatic Quarterly Reuiew 
(3rd series 10, London 1900), s. 114-123,310-
317; a.mlf., "The Babarnama Fragments", JASB 
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(new seri e 4, 1 908), s. 39·41; a.mlf., "An Obscu
re passage in Babar's Memoirs", JRAS (19 10), 
s . 882-883; a.mlf. , "A Passage in the Turki 
Text of the Babarnamah", JASB (new serie 6, 
1910 1. s . 221-226; a.mlf.. "A doubious passa
ge in the llmiİısky edition of the Baburna
ma", JASB (new seri e 7, 191 I 1. s. 5-7; a.mlf.. 
"An Obscure quatrain in Babur's Memoirs", 
JRAS 1 ı 917). s. 830-834; Lucien Bouvat. "Essai 
sur la civilisation Timouride", JA, CCVlll/2 
119261, s. 238-241; Browne, LHP, lll , 452·459; 
Storey, Persian Literature, l/1, 529-535; a.mlf.. 
Persidskaya Literatura, Bio - bib/iografiçeskiy 
Obzor ( Rusça 'ya genişleti l miş ilavel i tre. Yu. E. 
Bregel i. Moskva 1972, ll , 828·838; M. Fuad 
Köprülü, "Babur", iA, 1943, ll , 184-186; S. N. 
Sen, "A Note on the Alwar manuscript of 
Waqi'at-i-Babari", /C, XIX / 3 (19451. s. 270 · 
271; A. Bausani. "L'India vista da due grancli 
p ersonalila rnusulmane: Baber e Biriini", Al· 
Biruni Commemoration Volum e, Calcutta 1951, 
s. 53-76; V. Zohidov. "Bobırnıng Faoliyah ve 
Adabiy-İlmiy Merosi Hakıda", [Babür, BobJr
nama (nşr. P. Saınsiev - S Mirzaev) içinde[, 
Taşkent 1960, s. 5-52; H. Hasanov, Zahiriddin 
Bobır: Sayeh ua Olim, Taşkent 1960; Salahad
din Camolov. "Bobırnama'da Peysaj", Şaric 

YulduZL, XXIX/3, Taşkent 1961, s. 126-133; G. 
F. Blagova. "K Voprosu o Podlinnosti Teksta 
"Babur-Name" po Kerovskomu Spisku", KSIV 
( 196 I). s. 85 -105; a.mlf., "K istorii Izuçeniya" 
'Babur - Name' v Rossii", Tyurko/ogiçesiciy 
Sbornii<, Moskva 1966, s. 168-176; a .mlf., " 'Ku
tadgu Bilig', 'Babur-Nanıe', Metodika Isto
riko - Linguistiçeskogo Sopostavleniya", ST, 
nr. 4 ( 1 970), s. 32-39; a.mlf.. "Anclijanskiy 
Govor Po Materialam "Babur -Name" (Rube j 
XV-XVI Vekov) i Sovremennim Dialektologi
çeskim Opisaniyam", ST, nr. 3 (19771, s . 67-
76; N. D. Mikluho-Maklay, "Handernir i Za
piski Babura", Tyurkologiçeskie issledouani
ya, Moskva- Leningrad 1963, s. 237-249; J. 
Eckmann. "Die Tschaghataische Literatur", 
Ph.TF, 1964, ll, 373-376; N. M. Mollaev, Uzbe/{ 
Adabieti Tarihi, Taşkent 1965, s. 660-667; Jean 
Paul Roux, "Recherche des Survivances Pre
Islamiques dans les Textes Turcs Musulmans: 
Le "Babur-Name"", JA, CCLVI/2 119681. s. 
247-261; A. Bombaci, Storia De/la Letteratura 
Turca, Milana 1963, s. 143-162; a.mlf., Histoire 
de la Litterature Turque (tre. I. Meli koff), Paris . 
1969, s. 135·151; H. F. Hofman, Turkish Lite· 
rature, Utrecht 1969, 1/ 1-3, s. 163-173; Ba
narlı, RTET, ı, 520·521; "Bobirnoma", Uzbeic 
Souet Ençiklopediyası, Taşkent 1972, ll, 295 · 
297; "Bo birnoma Miniatiyura (Rasm)ları", 

a.e., s . 297; Krusnachandra Jena, Baburnama 
and Bab ur, Delhi 1978; Hamid Süleyman, "Ba
bürler Devri Minyatiir Sanatı" (tre. Haver As
lan), TDA, nr. 19 (I 982). s. 199-213; Su rup, "Ba
bur", Historians of f\1edieual Jndia, Prakashan 
1982, s . 103-110; S. A. Azimcanova, "Babur
name" i Ego Avtor", Voprosi istorii (1983), s. 
103-109; T. ı. Sultanov," 'Zapiski' BaburaKak 
İstoçnik Po İstorii Mogolov Vostoçnogo Tur
keslana i Sredneyi Azii", Tyurkologika 1986. 
K Vos'mi desyatiletiyu Aleademika A. N Kono
noua, Leningrad 1986, s. 253-267. 
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BABÜSSMDE 
( ö).~ ... .JI....,.,~ ) 

İstanbul'da 
Topkapı Sarayı denilen 

Saray-ı Cedid'in üçüncü kapısı . 

Babüssaade, büyük saray manzumesi 
içinde padişahın özel ikamet yeri olan 
Enderün-ı Hümayun'un girişini teşkil eder 
ve birçok törenin yapıldığı ikinci avludan 
üçüncü avluya geçişi sağlar. Gösterişli 

bir mimariye sahip olan bu methale Aka
ğalar Kapısı veya Arz Kapısı da denilmiş
tir. Kapı iki aviuyu ayıran duvarın önün
deki revakın gerisinde yer alır. Esasının 

Fatih Sultan Mehmed devrine ait oldu
ğu tahmin edilmektedir. Sonraları kapı
nın tam önündeki dört sütun kaldırıla
rak buraya yeni bir biçim verilmiştir. 

Babüssaade'nin görünüşünün değiş
tirilmesi Su ltan ı. Abdülhamid devrin
de ( 1774 - 1789) olmuştur. Kapı kemeri
nin üstünde yer alan on beş beyitlik 
manzum kitabedeki mücevher tarihe 
(bk. TARİH DÜŞÜRME) göre bu değişiklik 
1188'de ( 1774-75) yapı l mıştır. Bunun 
üstünde de Sultan ll. Mahmud'un hattı 
ile besmele-i şerifeve kemerin kilit ta
şında Rakım Efendi tarafından çekilmiş 
Sultan ll. Mahmud'un tuğrası bulunmak
tadır. Çifte kapı halinde olan Babüssaa
de'nin sağ tarafında uzanan mekan Ba
büssaade Ağası Dairesi, soldaki ise Aka
ğalar Koğuşu'dur. 

Babüssaade. bütün Osmanlı tarihi bo
yunca yeni padişahların cülüs törenlerine 
sahne olmuştur. Hava şartları ne olursa 
olsun taht bu kapının önüne konulmuş 
ve padişah olacak şehzade bu kapıdan 
geçerek tahta oturmuştur. Bu şekilde 
resmen sultanlığı ilan edilmiş, devlet ile
ri gelenleri de kendisine burada biat et
mişlerdir. Burada cülüs töreni yapılan 
son padişah VI. Mehmed (Vahdeddin) ol
muştur. Bayramlarda ise yine bu kapı
nın önüne "bayram tahtı" adı verilen 
taht konuluyor ve hünkar tebrikleri bu
rada kabul ediyordu. Bu törenin Abdüla
ziz'in saltanatının ilk yıllarına kadar de
vam ettiğini Abdurrahman Şeref Bey 
yazmaktadır. Savaş zamanlarında ise pa
dişahın. "sancak- ı şerif"i serdar olan 
başkumandana burada teslim etmesi 
usuldendi. Muhafaza edildiği yerden özel 
törenle çıkarılan sa ncak, Babüssaade'
nin önünde günümüzde de mevcut olan 
belirli bir yere dikilirdi. Sancak gönderi
nin yere çakıldığı yuvanın üstü bir mer
mer ile kapalı durmaktadır. Yeniçeriie
rin 1826'da son ayaklanmalarında san-



cak-ı şerif son defa çıkarılarak burada 
bütün istanbul halkının yeniçerilere kar
şı birleşmesi kararlaştırılmış, bu şekil

de başlayan "Vak'a-i Hayriyye", Yeniçeri 
Ocağı'nın tarihten silinmesiyle sonuç
lanmıştır . 

Padişahın evi sayılan Enderun Babüs
saade'den başladığından hiç kimse bu
radan öteye geçemezdi. Bu hususta R. 
Ekrem Koçu şunları yazar: "Enderün - ı 

Hümayun 'a, padişahın mahremiyetine 
açılan bu kapıya halk bir nevi kutsiyet 
vermişti. Osmanlı tarihinde ihtilal dal
gaları ekseriya, sarayın şehre açılan bü
yük kapısı Bab-ı Hümayun'u, birinci av
luyu. Babüsselam'ı ve ikinci aviuyu aş

mış ve Babüssaade önünde durmuştur. 
Babüssaade'den girilince ... karşıya Arz 
Odası çıkar. Burası. padişahla rın vezir
leri, devlet erkanını ve yabancı devlet 
elçilerini huzuruna kabul ettiği yerdir. 
Protokol gereğince huzura çıkabilecek 

zevat, Babüssaade ·den içeri girebilir
di, fakat Enderun ·un hiçbir yerini gö
remezlerdi. Arz Odası'ndan gayri bir 
yerde. eğer izn-i şahanesi yok ise. sad
razam dahi padişahı göremezdi ve sad
razamlar dahi huzura kabullerinden gay
ri zamanlarda adımını Babüssaade ·nin 
eşiğinden içeriye atamazdı. Padişahın 

ismen tasrih ve davet etmesi şartıyla
dır ki herhangi bir kimse sıkı nezaret 
altında Babüssaade'den içer iye alınır ve 
hükümdar kendisini Enderun ·un han
gi dairesinde bekliyorsa oraya götürü
lürdü." 

Babüssaade'nin Osmanlı tarihi boyun
ca iki defa aşıldığı bilinmektedir. Bunlar
dan ilki, 1031 Receb ayında (Mayıs 1622) 
Sultan ll. Osman aleyhindeki ayaklan
mada olmuştur. Sadrazam Dilaver Paşa 
ile Defterdar Baki Paşa ve daha birkaç 
kişinin başlarını isteyen isyancıla r ikinci 
avluya kadar girmişler ve olumlu cevap 
alamayınca Babüssaade'yi açtırarak En
derun'a girmişler, I. Mustafa'yı padişah 

ilan ettirmişlerdir. ikinci defa ise 1807'
de Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Ağa'
nın (sonr~ Paşa). tahtından indirilmiş olan 
lll. Selim'i kurtarma teşebbüsü sırasın
da Babüssaade geçilmiştir. IV. Musta
fa'nın emriyle kapatılan kapıyı Alemdar 
baltalarla kırdırarak açtırtmış, fakat lll. 
Selim'i kurtaramamıştır. Yine Babüssaa
de önünde IV. Murad 1632'de asi yeni
çerilerle kapıkulu sipahileri tarafından 
üç defa ayak divanına çağırılmıştır. Bun
lardan birincisinde ( 19 Receb ı 04 ı 1 ı O 
Şubat ı632) Sadrazam Hatız Ahmed Pa
şa tam kapının önünde asiler tarafından 
öldürülmüştür. 

Babüssaade önündeki revakın herhal
de 1774'te değiştirilmesiyle bugün gö
rülen ve ileri avluya doğru taşan sayvan 
veya saçağa sahip olmuştur. Ancak da
ha önce buranın mimarisinin ne biçimde 
olduğu bilinmemektedir. Cülüs ve bay
ram törenlerinde taht bu kapı önüne ko
nulduğuna göre üstünde yine de bir say
vanın bulunması gerekir. Nitekim XVI. 
yüzyıl sonlarında tertiplenen Hünernd 
me'nin bir minyatüründe Babüssaade'
nin önündeki revak kemerlerinin aynı 

mimaride devam ettikleri, fakat tam gi
rişin üstünde geniş saçaklı kurşun kaplı 
bir kubbenin varlığı açıkça bellidir. Ba
rok üslübunda başlıklı ve yüksek kaideli 
mermer sütunlara oturan bu sayvanın 
tavanının ewelce ahşap kubbe biçimin
de olduğu, saraydaki lll. Selim devrine 
ait ve bayram törenini tasvir eden bir 
yağlı boya tablodan anlaşılmaktadır. Yi
ne bu tabloda sayvanın iki yanındaki ke
merlerin barok üslupta süslemeli olduk
ları ve kapının iki yanındaki duvarlarda 
birer mermer çeşme bulunduğu da gö
rülür. Bugün bu kemerlerle, 1940- 1944 
yılları tamirlerinde parçaları ele geçen 
çeşmeler yoktur. Eski revak kesilerek ya
pılan sayvan Melling'in gravüründe şim
diki biçimi ile görülür. Saçak altındaki du
varların üst kısımları XIX. yüzyılda man-
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zara resimleri ile süslenmişti. Bunlardan 
bazıları hala durmaktadır. Kapının iki 
yanındaki duvarlara ise yine aynı devir
de göz aldatmacalı . ileri doğru uzanır iki 
yarı sütunlu yol biçiminde birer resim 
yapılmıştı. idareciler tarafından zevksiz 
görülen bu resimler 1940'ların tamir ça
lışmaları sırasında kazmarak yerleri şim
diki kırmızı boya ile kapatılmıştır. 

Bütün düzenlemesiyle barok üslüp gös
teren birinci kapıdan 11.50 X 7 m. ölçü
sünde bir methal aralığına geçilir. Bunun 
iki tarafındaki koğuş ve dairelere açılan 
kapıları vardır. Kapının ekseni üzerinde 
olmayan bu aralığın içinde iki tarafta 
taş sekiler ve daha büyük olan sol bölü
mün duvarında bir ocak bulunur. Ahşap 
tavan kaplaması da tezyinatlıdır. Ancak 
bu tavan orüinal olmayıp 1940-1944 ta
mirleri sırasında sarayda bulunan par
çalardan yapılmıştır. Babüssaade'nin üs
tünde bu kapının önemini vurgulamak 
üzere kurşun kaplı bir kubbe bulunmak
tadır. Kasnağında altı adet kulecik olan 
bu kubbenin tepesinde hilalli bir alem 
vardır. Kuleciklerin her biri de birer ale
me sahiptir. Üçüncü avluya açılan ikinci 
kapının üstünde lll. Ahmed 'in hattı ile 
"Re· sü'l- hi km eti mehafetü ·Ilah" yazısı 

vardır. Ayrıca kemerin üçgen biçiminde
ki boşluklarında ve kemer üstünde ta'lik 
hatla. yaldızla, Sultan ll . Mahmud'un kö
tülük yapanları bertaraf ettiği bildiril
mektedir. Kapının iki yanında tuğrası ile 
I. Abdülhamid 'in adını veren sülüs h atlı 
kitabeler yer almıştır. Aynı yerlerde bez 
üzerine padişahların adları yazılı çerçe
veli levhalar vardır. 
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