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Asıl adı Hasan b. Mahmud olup 
Cem Sultan'a ithaf ettiği 

Cam-ı Cem-ayin adlı eserle tanınan 
XV. yüzyıl Osmanlı tarihçisi 
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Türk mfisikisinde bir ana makam. örneği 
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Mucidi bilinmemekle beraber beş asır
dan beri kullanıldığı tahmin edilmekte
dir. Adının, Oğuzlar'ın bir kolu olan Ba
yat Türkleri'ne iziifeten verildiğ i ileri sü
rülmektedir. Kelime beyatİ şeklinde de 
kullanılır. 

Uşşak makamı ile aynı diziyi kullanan, 
ancak orta bölge perdelerinde başlayan 
seyir ile uşşaktan ayrılan bayatİ, Türk 
mOsikisinde makamların teşhis ve tari
finde "dizi"nin fazla önem taşımadığı, 

makam kavramının "seyir"le oluştuğu 
gerçeğinin tipik bir örneğidir. Donanımı
na segah bemolü yazılır. Güçlüsü neva, 
durağ ı dügah perdesidir. Güçlü civarın
dan başlayan ve hemen daima aceme 
karşı karcığar geçkisini kullanan bayatİ 
uşşak dörtlüsü ile karar verir. Meyan 
geçkileri acem, karcığar, gerdaniye ve
ya muhayyer makamiarına yapılır. 

Uşşak makamına oranla daha az ka
ramsar, daha berrak ve renkli bir ma
kam olan bayatİye örnek olarak Küçek 
Derviş Mustafa Dede'nin ayİn-i şerifi ; 

Behram Ağa ile Neyzen Emin Dede'nin 
devr-i keblr, Kantemiroğlu'nun çenber. 
Şehzade Seyfeddin Efendi'nin hafif usu
lündeki peşrevleri; Hammamİzade is
mail Dede'nin hafif usulündeki "Bir gon
ca-femin yaresi vardır ciğerimde" ve Ze
kai Dede'nin devr -i keblr usulündeki "Ol 
gülün gülzar-ı hüsnü bad-ı mihnet bul
masın" mısraları ile başlayan besteleri; 
Tab'! Mustafa Efendi'nin "Çıkmaz de
rün-i dilden efendim mahabbetin" mıs
raı ile başlayan ağır aksak semaisi ile 
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"Gül yüzlülerin şevkine gel, nüş edelim 
mey" mısraı ile başlayan nakış yürük se
maİsi ; Hammamlzade İsmail De de' nin 
ağır aksak usulündeki "Nice bir aşkınla 
feryad edeyim" mısraı ile başlayan şar
kısı gösterilebilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Kantemiroğlu . ilmü '/-masik[, s. 74-75; Ezgi. 
Türk Musikisi, 1, 57, 60; IV, 213 ; Arel, Türk Mu
sikisi, s. 20; Karadeniz. Türk Müsikfsi, s. 94, 
335·338. ~ 
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BAYATİ-ARABAN 

Türk mfisikisinde 
bir birleşik makam. 
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Terkip edeni bilinmemekle beraber 
dört buçuk asırdan beri kullanıldığı tah
min edilmektedir. III. Selim ekolü bes
tekarlarından Hacı Sadullah Ağa tarafın
dan canlandırılmıştır. İkinci tür araban 
dizisinin (bk. ARABAN) bayatİ makamı çeş

nisiyle karar vermesinden ibarettir. 

Büyük formlu klasik eserlerde neva 
perdesi üzerindeki hicaz beşlisi, çargah 
perdesi yerine nlm hicaz perdesinin ye
den olarak gösterilmesi suretiyle zen
güleli şekilde kullanılmıştır. Donanımına 
karar kalıbının arızası olan segah be
molü konur. Ancak donanımında karcı
ğar makamı arızalarının gösterildiği, ka
rar perdelerinin ise ezgi içinde kullanıl
dığı bayatl- araba n eserlerin de çoğun
lukta olduğunu belirtmek gerekir. Güç
lüleri sırasıyla muhayyer, gerdaniye ve 
neva perdeleri, durağı dügah perdesi-
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dir. Meyan geçkileri genellikle muhay
yer, acem, arazbar veya tiz durakta sa
ba makamiarına yapılır. Bütün birleşik 
makamlar gibi inici seyir gösterir. 

Karcığar makamına oranla daha par
lak, neşeli ve geniş imkanlı bir makam 
olan bayatl- arabana örnek olarak Ga
zi Giray Han'ın muhammes, Ulvi Ergu
ner'in devr-i keblr usulündeki peşrevle
ri , Şehzade Seyfeddin Efendi ve Muhid
din Erev'in saz semaileri ile Hacı Sadul
lah Ağa'nın iki beste, iki semaiden mü
teşekkil klasik faslı gösterilebilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ezgi, Türk M us ikisi, ı , 150- 154 ; IV, 252; 
Arel, Türk Musikisi, s. 93 ; Karadeniz, Türk 
Masikfsi, s. 140, 535-536. 
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Rüknüdd!n Baybars el- Marisı1r1 
en-Nasır! ed-Devadar el-Hita! 

(ö. 725 / 1325) 

Memlükler döneminin 
meşhur emir, fakih 
ve tarihçilerinden. 

_j 

el- Melikü' ı- MansOr Seyfeddin Kala
vun'un ( 1280-1290) kölelerinden olduğu 
için el- Mansarı nisbesiyle anı lmaktadır. 

Sultan I. Baybars zamanında ( 1260-12 77) 
Suriye ve Kilikya'da Franklar'a karşı ya
pılan seferlere katıldı. Kalavun zama
nında Kerek ve Şevbek ile civarına vali 
tayin edildi. Ancak el-Melikü'l-Eşref Ha
lil ( 1290-1293) bir yıl sonra onu bu gö
revden aldı. Mısır'a dönen Baybars da
ha sonraki yıllarda Akka ve Anadolu'da
ki Kal'atü'r-Rüm kuşatmalarma ve Mo
ğollar'a karşı yapılan iki sefere katıldı. 
Kısa bir süre sonra el-Melikü'n-Nasır 
Muhammed b. Kalavun tarafından "ed
devadarü'l-keblr" unvanıyla Divan-ı İnşa 
reisliğine getirildi. el-Melikü'l-Mansür La
çin 1297' de tahta geçince onu azi etti. 
Ancak el-Melikü'n- Nasır 1299'da Bay~ 
bars'ı tekrar devadar tayin etti ve 1304 


