
med Tahir'in verdiği bilgiye göre yirmi
ye yakın eseri bulunmaktadır. 

Şeyh Yusuf Nizameddin Efendi hayat
t a iken büyük oğlu Küçük Hamid Efen
di Selami Ali Efendi Tekkesi'nin meşiha
tini üstlendiğinden kendisi vefat edince 
yerine diğer oğlu Şeyh Mustafa Haşim 

Efendi (ö 11971 1783) geçti. Haşim Mus
tafa Baba veya Haşim Baba adları ile 
tanınan bu zat gençliğinde Melamfliğe 

ve Bektaşfliğe de intisap etmiş, Mısır'da 

bulunduğu sırada Kahire'deki meşhur 
Baba Kaygusuz Tekkesi'nde Kasrü 'I-Ayn 
şeyhi Hasan Baba'dan el almış, bir müd
det istanbul'da Bektaşiler'in temsilcisi 
olmuş, hatta dört yıl süreyle Hacıbek
taş'taki pfr evinde dedebabalık yapmış
tır. Bandırmalızade Tekkesi'ndeki meşi
hati sırasında bağlı bulunduğu Celvetiy
ye tarikatının Haşimiyye kolunu kuran 
Haşim Baba'nın cenazesinin, Celvetiyye 
adabına ters düşen meşrebinden ötürü 
Hüdayf Asitanesi postnişini Büyük RO
şen Efendi tarafından içeri sokulmadığı 
ve cenaze namazının yol üzerindeki mu
saHada kılındığı rivayet edilir (gen i ş bilgi 
için bk. HAŞiM BABA) . Haşim Baba'dan 
sonra Haşim iyye'nin asitanesi ve pfr evi 
olan Bandırmalızade Tekkesi 'nin postu
na Şeyh Mehmed Galib Efendi, daha son
ra da bu zatın neslinden gelen şeyhler 
oturmuşlardır. 

Bandırmalızade Tekkesi ' nin mimari 
özellikleri hakkında bilinenler oldukça 
sın ırlıd ır. Çoğunluğu ahşap olan tekke
nin fevkanf cami- tevhidhanesi, Gündo
ğumu caddesi yönünde sütunlara otu
ran bir çıkma ile genişletilmişti. Harem 
ve selamlığa ait muhtelif odalar mevcut
tu. 1941 yılına ait fotoğraflarda türbe 
duvarlarının ve çatısının kısmen çökmüş 
olduğ u , ahşap hatıllarla takviye edilmiş 
moloz taş örgülü duvarlara sahip olan 
t ürbenin alaturka kiremit kaplı bir ahşap 
çatı ile örtülü bul unduğu görülür. Cadde 
üzerinde sıralanan pencereler tuğ la ör
gülü sepet kulpu kemerlerle donatılmış, 
biri hariç diğerleri dışarıdan dikdörtgen 
açıklıklı ahşap pervazlarla kuşatılmıştı. 

Türbenin bir dizi ahşap direkle ayrılmış 
olan kuzey kesiminde Haşim Baba' nın et
rafı basit demir parmaklıklarla kuşatıl

mış olan yüksek ahşap sandukası yer al
maktaydı. Boyutları daha ufak olan diğer 
sandukalar kendisinden sonraki şeyhlerle 
aile efradına aitti. Tekkenin yıkılmasın
dan sonra Şeyh Yusuf Nizameddin Efen
di 'nin naaşı Üsküdar'da Çiçekçi Camii 
haziresine. Haşim Baba' nınki ise aynı ar
sanın güney ucuna nakledilmiştir. 
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BANDUNG 

Endonezya'da 

L 
Batı Cava eyaletinin merkezi. 

_j 

Endonezya'nın üçüncü büyük şehri olan 
Bandung. Cava adasının iç kısımlarında 
denizden yüksekliği 730 m. civarında bu
lunan bir plato üzerinde kurulmuştur ; 

etrafında volkanik dağlar ve tepeler yer 
alır. Tjikapundug nehrinin ikiye ayırdığı 
şehri n fazla miktarda yağmur almasın
dan dolayı yumuşak bir iklimi vardır ; çev
resi yeşillik ve ormanlıklarla kaplıdır. Ül
kenin başşehri Cakarta'ya 180 km. uzak
lıkta bulunan Bandung Endonezya ' nın 

ticaret, endüstri, eğitim ve taşımacılık 
merkezlerinden biridir. 

XVII. yüzyılda Ceribon sultanı tarafın
dan Tjitarum nehri kıyısında kurulmuş 

olan Bandung. XIX. yüzyılın başlarında 
Hollanda genel valisi H. Willem Daen
dels tarafından bugünkü yerine nakle
dilerek Batı tarzında yeniden i nşa edil
di. Kısa bir dönem ( 1811- 18 16) ingiliz-

Bandung'un 
Asya -Afrika 
caddesinden 
bir görünüş · 
Cava 1 
Endonezva 

BANDUNG 

ler'in elinde kaldıktan sonra tekrar Hol
landalılar'ın eline geçen şehir ll. Dünya 
Savaşı 'nda Japonya tarafından işgal edil
di { 1942). Savaştan sonra ise Endonez
ya ' nın bağımsızlığını ilan etmesi ( 17 Ağus

tos 1945) üzerine bu ülkenin sınırları içe
risinde yer aldı. 

Batı ve geleneksel Cava stilinde inşa 
edilmiş mimari eserleri , özellikle büyük 
camileri, parkları ve eğitim kurumlarıy
la ünlü olan şehir. burada 1955 yılında 
toplanan Asya - Afrika Ülkeleri Konfe
ransı ile de adını dünyaya duyurmuştur. 
Bandung'da tarım. tekstil, kimya, sera
mik. kağıt ve tüketim maddeleri endüst
rileri gelişmiştir. Etrafındaki dağ ve te
pelerin eteklerinde çay ile kauçuk ve kı
nakına ağaçları yetiştirilmekte ve bun
lar şehirdeki fabrikalarda işlenmekte

dir. Burada bulunan kinin fabrikaları . ll. 
Dünya Savaşı'ndan önce dünya kinin üre
timinin % 80'ini gerçekleştirmekteydi. 

Çoğunluğu müslüman yaklaşık 1.800.000 
nüfuslu bir şehir olan Bandung'da çok 
sayıda yüksek okul, üniversite. akademi 
ve enstitü bulunmaktadır. Sömürge dö
neminde açılmış olan Bandung Teknik 
Yüksek Okulu üniversite seviyesinde bir 
müessese olup bugün Endonezya Üniver
sitesi ' ne bağlıdır ve matematik ile fen 
fakültelerinden oluşmaktadır. Negeri Pad
yayaran ve Parankiyengen üniversitele
riyle Bandung Jeoloji ve Tekstil akade
mileri şehrin başlıca öğretim kurumla
ndır. Ayrıca Bandung yakınlarında Lem
bang'da Boscha Gözlemevi ile bir nük
leer araştırma merkezi bulunmaktadır. 

Bandung Konferansı. 18-24 Nisan 1955 
tarihlerinde Bandung'da toplanan Asya
Afrika Ülkeleri Konferansı. buraya nis
betle Bandung Konferansı adıyla bilinir. 
ll. Dünya Savaşı ' nı takip eden yıllarda 

bağımsızlığına kavuşan irili ufaklı bir
çok Asya ve Afrika ülkesi bağımsızlık
larını korumak, Batı ' nın sömürgeci ve 
emperyalist politikaları karşısında mü
cadele etmek için çeşitli konularda iş 

birliği yapma lüzumunu görmüşler ve bu 
amaçla ilki. Endonezya Başbakanı Dr. Ali 
Sastroamidijojo 'nun teşebbüsüyle Ma
yıs 1954'te Birmanya, Seylan. Hindistan, 
Pakistan ve Endonezya'nın iştirakiyle Sey
lan ' ın başşehri Colombo 'da, ikincisi de 
Aralık 1954'te Endonezya 'nın Bogor şeh
rinde iki ayrı toplantı yapmışlardı. İkinci 
toplantıda 1955 yılında Bandung'da As
ya ve Afrika ülkelerinin katılacakları bir 
konferansın yapılması için karar alındı. 
Konferans, Güney ve Kuzey Kore, Gü
ney Afrika Cumhuriyeti. İsrail ve Milli-
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yetçi Çin dışında yirmi dokuz ülkenin 
katılmasıyla toplandı. Konferansta bir 
yanda Türkiye, Irak ve Pakistan gibi Ba
tı yanlısı bir grup, diğer yanda ise Hin
distan. Mısır ve Çin Halk Cumhurriyeti 
gibi Batı karşıtı. bağlantısızlığı savunan 
başka bir grup ortaya çıkmıştır. Özellik
le Sovyetler Birliğ i'nin Doğu Avrupa ve 
Orta Asya'daki politikaları geniş tartış

malara sebep olmuş, sömürgeciliğin bü
tün görünümleriyle mahkum edilmesi 
üzerine uzlaşma sağlanabilmiştir. Kon
ferans sonunda yayımlanan bildiri ve ka
rarlarda bağlantısıziiğı savunan Batı kar
şıtı ülkelerin konferansa hakim olduk
ları görülmüştür. 24 Nisan günü yayım
lanan on maddelik bir bildiri ile çalış

malarını tamamlayan Bandung Konfe
ransı . milletlerarası politika alanında As
ya- Afrika ülkelerinin Birleşmiş Milletler 
içinde etkili bir blok olarak belirmeleri 
ve 1961 yılında resmlleşecek olan Bağ
lantısızlar Grubu'nun ortaya çıkması gi
bi sonuçları doğurmuştur. 

Türkiye Bandung Konferansı'na Dışiş
leri bakanı seviyesinde katılmış ve top
lantıda bulunan tek NATO üyesi olarak 
Batı ülkelerinin sözcülüğünü yapmıştır. 
Türkiye'nin bu konferansta Batı yanlısı 
bir politika takip etmesi ve bloksuzluğa 
karşı çıkması. Üçüncü Dünya ülkeleriyle 
ilişkilerin geliştirilmesinde olumsuz rol 
oynamıştır. 

Bandung Konferansı'na katılan ülkeler 
şunlardır: Afganistan. Altın Sahili (Gana), 
Birmanya, Çin Halk Cumhuriyeti. Endo
nezya, Filipinler, Habeşistan (Etiyopya), 
Hindistan, İran, Irak. Japonya, Kamboç
ya, Kuzey Vietnam, Laos, Liberya, Libya, 
Lübnan. Mısır. Nepal, Pakistan, Seylan 
(Sri Lanka), Siyam (Tayland), Sudan. Suri
ye, Suudi Arabistan, Türkiye, Ürdün, Vi
etnam, Yemen. 
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BANG KAUP, Willy 

(1869 - 1934) 

Mukayeseli 
Türk dili araştırmaları mektebinin 
ve Uyguroloji'nin kurucusu olan 

L 
Alman Türkologu. 

_j 

Johann Wilhelm Max Julius Bang Ka up 
9 Ağustos 1869'da Almanya'nın Wesel 
şehrinde doğdu. Birçok alim ve rahip ye
tiştiren Protestan bir aileye mensuptur. 
Bir askeri hakim olan babası Heinrich 
Bang daha sonra Wesel şehrinin beledi
ye başkanlığını yapmıştır. Bang'ın bir
çok eserinde Bang Kaup şeklinde yazdı 

ğı soyadı. babasınınkiyle birlikte annesi
nin kızlık soyadı olan Kaup'u da kullan
masından ortaya çıkmıştır. 

Bang daha lise öğrencisi iken dile, 
özellikle eski İran diller ine karşı büyük 
bir ilgi duydu ve ailesinin haberi olma
dan ünlü şarkiyatçı Fleischer ile mektup
laştı. Liseyi bitirdikten sonra Fleischer'in 
tavsiyesine uyarak Belçika'nın Louvain 
Üniversitesi'nde Doğu dilleri profesörü 
olan Charles de Hartez'in yanına gitti ve 
onun idaresi altında bilhassa çivi yazı
lı Persçe ile Avesta dili üzerinde çalıştı. 
Louvain Üniversitesi'nden başka Fran
sa, İngiltere ve Polanya 'da da okuyan 
Bang'ın çalışma programı arasında İngi
lizce başta olmak üzere Germen dilleri 
önemli bir yer tutmuştur. 

Bang'ın ilk ilmi yazısı . yirmi yaşınday
ken Ahameni kitabelerinin açıklanma
sı hakkında kaleme aldığı "Beitrage zur 
Erklarung der Achamenideninschriften" 
(ZDMG, XLII 118991, s. 525-534) adlı ince
lemedir. Bu araştırmayı, Avestik alfabey
le yazılmış Zend -Avesta metinleri ve çi
vi yazılı Behistün kitabeleriyle ilgili yazı 

ları takip etti. Bang ilmi yayın hayatının 
ikinci yılından itibaren Ural -Altay saha
sında Moğol ve Mançu dilleri üzerine de 
çalışmaya başladı; ancak 1893 yılında 
Wilhelm Thomsen'in Göktürk alfabesini 
çözmesi ve bunu takip eden yıllarda 

onunla Wilhelm Radloff'un Orhun kita
belerini açıklamak için yaptıkları yayın
lar. Bang'ın özellikle Altayistik'in Türko
loji kolunu seçmesine sebep oldu. 1896-
1909 yılları arasında devamlı olarak Gök
türk metinleri üzerinde çalıştı ve birçok 
makale yayımiadı; bu çalışmaları sıra

sında eski Türkler'in sayıları söyleme 
esaslarını da tesbit etti. 

Willy Bang Kaup 1892'den itibaren 
Louvain Üniversitesi 'ne bağlı Yaşayan 
Doğu Dilleri Okulu'nun (Ecole des Langues 

Orientales Vivantes) akademik yöneticili
ğini yaptı ve 189S'te bu üniversitenin İn
giliz filolojisi profesörlüğüne tayin edil
di. 1914 yılına kadar LOuvain Üniversi
tesi'nde kalan Bang burada İngiliz, Al
man, Fars ve Türk dilleriyle ilgili birçok 
araştırmasını yayımlamıştır. 1. Dünya Sa
vaşı· nın başlaması üzerine Almanya 'ya 
döndü ve bu tarihten itibaren İranistik, 
Anglistik ve Germanistik sahalarındaki 
çalışmalarına son verdi. 1917'de Frank
furt Üniversitesi'nin Türkoloji profesörlü
ğüne getirildi ve Almanya'nın Karl Foy'
dan sonra ikinci Türkoloji profesörü ola
rak bu sahada Avrupa'nın en önde ge
len ilim adamlarından biri haline geldi. 
1920 yılında ise Berlin Üniversitesi Tür
koloji profesörlüğüne getirildi ve ölümü
ne kadar bu görevde kaldı. 

Kont Geza Kuun tarafından 1880 yı
lında Latince olarak yayımlanan Codex 
Cumanicus Bang'ın kuwetle ilgisini çek
miş ve eserin üzerinde derinlemesine ça
lışıp Geza Kuun yayımının dil açısından 
istifade edilemeyecek bir neşir olduğu
nu ortaya koyarak orüinal metinleri açık
lama. bazılarını da yeniden kurma şek
linde kitabı tekrar yayımlamıştır. Ber
lin'e geldiğinde ı. Dünya Savaşı'nın baş
lamasına kadar Orta Asya'da yapılan Al
man ilmi araştırma seyahatleri ve arke
oloji kazıları sonucunda bulunarak Ber
lin'e getirilen yazılı belgelerin ilk incele
yicileri olan Friedrich Wilhelm Karl Mül
ler ve Albert August von Le Coq'a katıl
dı ve Uygur harfli Türkçe belgelerin ince
lenmesi işini üzerine aldı. Müller'in dört 
ciltlik Uigurica, von Le Coq'un üç ciltlik 
Manichaica ve Bang Kaup'un başlattığı 
Turkische Turfantexte (ilk beş cilt Bang 
ile Annemari e von Gabain; VI. ci lt Bang. 
von Gabain ve Reşit Rahmeti Arat) serile
ri Berlin'deki bu ilmi mesainin sonuç
larıdır. Bang 'ın Berlin' deki çalışmala

rı arasında Türkische Turfantexte se
risi dışında Studien zur vergleichen
den Grammalik der Türk Sprachen 
vom Köktürkischen zum Osmanischen, 
Türkologische Briefe aus dem Beriiner 
Ungarischen Institut I- VIII gibi eser
leri zikredilebilir. Mukayeseli Türk dili 
araştırmaları mektebinin kurucusu olan 
Bang'ın çalışmaları öğrencileri von Ga
bain tarafından Almanya'da, Reşit Rah
meti Arat tarafından da Türkiye'de de
vam ettirilmiştir. 

8 Ekim 1934 Pazartesi günü altmış 
beş yaşında iken talihsiz bir apandisit 
ameliyatı sonucunda hayatını kaybeden 
Bang'ın ölümü hakkında Alman ve Türk 


