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Cem Sultan'a ithaf ettiği 
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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, 
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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 



yılına kadar bu unvanı korudu. 1303'te 
meydana gelen bir zelzele sonucu yıkı
lan İskenderiye'nin iman ile görevlendi
rildL Ertesi yıl naib-i saltanat Sellar ta
rafından görevinden alındı. 1308-1309 
yıllarında Sultan el-Melikü'n-Nasır Mu
hammed b. Kalavun ile emirleri arasın
daki bazı ihtilafların halledilmesine ça
lışan heyetin faal bir elemanı oldu. el
Melikü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun'un 
üçüncü saltanatı sırasında tekrar eski 
vazifesi olan Divan-ı İnşa reisliğine geti
rildi. Ayrıca nazarü'l-ahbas ve darü'l-adl 
naibliklerinde bulundu. 1311 yılında na
ib-i saltanat olduysa da bu görevi bir yıl
dan az sürdü. Ertesi yıl diğer bazı emir
lerle birlikte tevkif edilerek İskenderi
ye'de hapsedildL Beş yıl kadar süren ha
pis hayatından sonra naib-i saltanat Ar
gun'un aracılığı ile tahliye edildi. 1323 
yılında hacca gitti. 25 Ramazan 72S'te 
(4 Eylül 1325) vefat etti. 

Aynı zamanda değerli Hanefi fıkıhçıla
rından olan Baybars, Kahire'nin dışında 
Süveykatülizzi denilen yerde el- Medre
setü ·d- devadariyye adında bir Hanefi 
medresesi yaptırmıştır. Bilgili. faziletli 
ve vakarlı bir kimse olduğu, Sultan el
Melikü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun·
un kendisine büyük hürmet gösterdiği 
rivayet edilmektedir. 

Eserleri. 1. Zübdetü'l-fikre ii taril]i'l
hicre. On bir cilrten meydana gelen ( İ bn 
Hacer. ibnü'l-imad, SehavT ve Kehhale'ye 
göre yirmi. beş ci lt) bu büyük eser yıllara 
göre tertip edilmiş bir umumi tarihtir. 
İlk deviriere ait başlıca kaynağı İbnü'l
Esir'in el-Kô.mil fi't-tô.ril]'idir. Müellif 
eserinde yaratılıştan 724'e (1324) ka
dar meydana gelen olayları anlatır. Özel
likle kendi gözlemlerine dayanan son kı
sımlar. Bahriyye Memlükleri tarihinin 
orüinal kaynaklarındandır. Nitekim Ayni 
ve İbn Tağriberdi eserlerinde Zübdetü'l
fikre'ye sık sık atıflar yapmışlar ve bu 
eseri kaynak olarak kullanmışlardır. An
cak bu önemli tarihin günümüzde yal
nız birkaç cildinin varlığı bilinmektedir. 
Bunlardan IV. (ı 31-252). V. (252- 322). VI. 
(323-399) ve IX. ciltlerin (655-709) çeşit
li Avrupa kütüphanelerinde yazmaları 
mevcuttur (bk. İA, ıı . 364) 2. et- Tu~fe
tü'l-mülı1kiyye ii' d- devleü't- Türkiy
ye. 647-711 ( 1249-1311 ) yılları arasın
da meydana gelen olayları ihtiva eden 
ve birinci elden kaynaklardan faydalanı-

. larak hazırlanmış olan Bahriyye Memlük
leri tarihidir. Müellif 71 O ( 131 O) yılında 
tamamladığı eserini Sultan Kalavun'a it
haf etmiştir. Daha sonra bazı ilavelerde 
bulunduğu bu tarih, 711 (1311) yılında 
naib-i saltanat tayin edilmesiyle sona 

ermektedir. Daha sonra 721 ( 1321) yılı
na ait olayları da eserine ilave etmek için 
bazı teşebbüslerde bulunmuşsa da bun
lar sonuçsuz kalmıştır. Eser olayları biz
zat yaşamış, Moğollar ve Haçlılar'la ya
pılan savaşlara katılmış bir görgü şahi
dinin kaleminden çıkmış olması dolayı
sıyla çok önemli bir vesika mahiyetinde
dir. Baybars bizzat şahit olmadığı olay
ları yazarken de çok itina göstermiş ve 
doğruluğunu tesbit edemediği hadise
leri eserine almamıştır. Müellif şahıslar
dan ziyade olaylarla ilgilenmiştir. Hal
buki diğer Arap tarihçileri olayları genel
likle şahısların üzerindeki tesirleri açı

sından ele alıp incelerler. Baybars bu ese
r inde. Zübdetü'l-fikre'de yer almayan 
olaylar hakkında ayrıntılı bilgi vermekte, 
kendi devrinde Mısır ve Suriye'de vuku 
bulan bütün olayları anlatmaktadır. Ese
r in 728'de (1327-28) Ahmed b. Muham
med el-Kindi tarafından Dımaşk'ta is
tinsah edilen yazma nüshası Viyana Mil
If Kütüphanesi'ndediL 

Sehavi Baybars'ın el-Leta, if ii al]bô.
ri '1 -l]alti , if adlı bir eserin den. Süyüti ve 
Bağdatlı İsmail Paşa da bir Kur'an tef
sirinden bahsederler. Mevô. 'i?.ü'l-ebrô.r 
adlı kitabından ise sadece Brockelmann 
söz etmektedir. 
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el-Melikü'z-Zahir Rüknüddln 
es -Salih! el-Bundukdarl 

(ö. 676 / 1277) 

Mısır Bahriyye Memlükleri sultanı 
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(1260-1277) . 
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620'de ( 1223) Kıpçak ülkesinde doğ
du. Kıpçak kabilelerinden Borçoğlu veya 
Borlu kabilesine mensuptur. Esir olarak 
önce Sivas'a, daha sonra Halep'e ve Dı-

BAYBARSI 

maşk'a götürüldü. Orada bir kuyumcu
ya satıldıktan sonra Hama'da mahpus 
bulunan Emir Alaeddin Aytekin el -Bun
dukdari tarafından satın alındı ve onun
la birlikte Kahire'ye gitti. Bu şehirde el
Melikü's-Salih'in teşkil ettiği Bahriyye 
Memlükleri'ne katıldı. Kısa zamanda ken
dini göstererek Bahriyye Memlükleri'nin 
önde gelen liderleri arasına girdi. el- Me
likü's-Salih'in oğlu Turan Şah zamanın
da. Dimyat'ı ele geçirerek Mansüre'ye 
kadar ilerleyen Fransa Kralı IX. Louis'
nin yenilgiye uğrayıp esir düşmesinde 
önemli rol oynadı ( 1250) Aynı zamanda 
Memlük gruplarına karşı olumsuz bir 
tutum içinde bulunan Turan Şah'a karşı 
suikast düzenleyenierin elebaşılarından 
biri oldu. Ondan sonra tahta çıkan Ay
bek'in Bahriyye Memlükleri'nin önde ge
len reisierinden Aktay' ı öldürtmesi üze
rine arkadaşlarıyla birlikte Dımaşk ve 
Kerek Eyyübi meliklerinin yanına sığın
dı. Aybek'in yerine Mısır tahtına Kutuz 
geçince tekrar Kahire'ye döndü ve onun 
hizmetine girdi. Bu sırada Suriye'ye gi
ren Moğollar'a karşı Kutuz'un sevketti
ği orduda öncü kuwetlerin kumandan
lığını yaptı. Aynicalüt'ta Moğollar'ın he
zimete uğramasında önemli rol oynadı 
(3 Eylül 1260) Burada gösterdiği başarı
lar sebebiyle Kutuz'dan Halep naibliği

ne tayinini istediyse de bu isteği kabul 
edilmedi. Gerek bu isteğini kabul etme
mesi gerekse Bahriyye Memlükleri 'nin 
reisi Aktay'ın öldürülmesi işine karışma
sı dolayısıyla Kutuz'a karşı kin besleyen 
Baybars onun ortadan kaldırılması için 
bir suikast planı hazırladı. Sonunda av
lanmak üzere karargahtan uzaklaşan 

Kutuz'u arkadaşlarının yardımıyla öldür
dü (23 Ekim 1260). Kutuz'un katli üzeri
ne Salihiye'de saltanat atağında topla
nan Bahriyye Memlükleri'nin ileri gelen
leri Baybars'ı sultan ilan ettiler. Baybars 
Kahire'ye girip Kal 'atülcebel 'e çıkarak 
el- Melikü · z- Zahir unvanı ile 26 Ekim 
1260'ta tahta geçti. 

Baybars'ın tahta çıkışı ile Memlük ta
rihinde yeni bir dönem başladı. On yedi 
yıl kadar süren saltanatı sırasında Mısır 
ve Suriye'deki Memlük Devleti'nin ger
çek manada kurucusu oldu. Başa geçer 
geçmez dışarıda Moğol ve Haçlı tehlike
sine karşı koyarak nüfuzunu Nübe ve 
Arap yarımadasına yayacak bir siyaset 
takip etti. İçeride ise ayaklanmaları bas
tırarak emniyet ve asayişi sağladı'. Ayrı
ca Mısır ve Suriye'de kendisinden son
ra da uzun müddet devam edecek olan 
idari düzenlemelerde bulundu. Baybars 
icraatını yapabilmek için İlhanlılar'a kar
şı Altın Orda Hanlığı. Suriye'deki Haçlı-
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