
BAYlNDlR 

supları da Bayındır Han'ın torunları ol
maktan gurur duyuyorlardı. Bununla il
gili olarak Bayındır boyunun damgası
nı devletlerinin resmi alameti kabul et
mişlerdir. Böylece Akkoyunlu paraların
da, resmi vesikalarında, silahlarında ve 
bayraklarında Bayındır damgası görü
lür. Bundan başka Bayındır, yine Bayın
dır Han'dan dolayı şahıs adı olarak da 
yaygın bir şekilde kullanılmıştır. 
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BA YlNDIR KÖPRÜSÜ 

(bk. EMiR BAYlNDlR KÖPRÜSÜ). 

BA \'KAL, Bekir Sıtkı 

(1908 -1987) 

Türk tarihçisi. 

_j 

_j 

Rize'ye bağlı Fındıklı'da doğdu. İlk ve 
orta tahsilini burada, yüksek tahsilini Al
manya' da tamamladı. 1935 yılında Tür
kiye'ye döndü ve o sırada Ankara Üniver
sitesi'nin çekirdeği sayılan Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi'nde akademik çalış
malara başladı. 1978 yılında emekli olun
eaya kadar burada görev yaptı. Kısa bir 
süre Atatürk Üniversitesi rektörlüğün
de bulundu ; ayrıca bazı yabancı üniver
sitelerde misafir profesör olarak çalıştı. 
Uzun yıllar Dil ve Tarih- Coğrafya Fakül
tesi'nde Yeniçağ Kürsüsü başkanlığı yap
tı. 1950- 1951 öğretim yılında fakülteye 
dekan oldu. 1960 yılı sonunda çalışma
larına başlayan Temsilciler Meclisi'ne üni
versite kontenjanından üye seçildi. 1943 
yılında Türk Tarih Kurumu üyesi oldu; 
1983'te bu kurumun yeniden düzenlen
mesinden sonra da üyeliği devam etti. 
1987'de Ankara'da vefat etti. 

İlmT çalışmalarına Almanya'da, mezu
niyet tezi olarak aldığı Bağdat demiryo
lu konusunu incelemekle başladı. Bu ara
da Fransızca ve İngilizce de öğrendi. Tür
kiye'ye dönüp üniversiteye girince bil
hassa ı. Meşrutiyet dönemi üzerinde dur
du. Yaptığı bir dizi metin neşri ve kaleme 
aldığı makalelerden başka bazı önemli 
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tarih araştırmalarını ve fikir eserlerini 
Türkçe'ye kazandırdı. Bunlar arasında 
N. Yorga'nın Osmanlı Tarihi başta ge
lir. Yapılan görev taksimi sırasında ken
disine bu eserin beşinci cildinin tercü
mesi işi verilmişti. Kısa zamanda bitirdi
ği metni, diğer ciltlerin gelmemesi üze
r ine Türk Tarih Kurumu yayımlamayın
ca Ankara Üniversitesi neşriyatı arasın
da yayımiadı ( 1948). Ranke, Burckhard, 
Momsen, Droysen gibi çağdaş tarihçiie
rin bazı önemli eserlerini MillT Eğitim 
Bakanlığı'nın Dünya Edebiyatından Ter
cümeler serisinde birer önsöz ilavesiyle 
neşretti. 

Tarih metinleri neşriyatı arasında Ali 
Fuat Türkgeldi'nin Mesail-i Mühimme-i 
Siyasiyye (l-ll!, Ankara 1950, 1957, 1966) 

ve Mabeyinci Fahri Bey'in Yıldız mah
kemesine ışık tutan İbretnüma (Ankara 
1968) adlı eserlerini yeni haıflere çevir
di. Faik Reşit Unat'ın tamamlayamadığı 
Osmanlı Setirieri ve Sefaretnameleri 
(Ankara 1968) adlı eserini notlar ve ilave
lerle neşretti. Ayrıca PeçevT'nin Tarih 'ini 
sadeleştirerek yayımiadı (1 -11, Ankara 1981 -

1983) Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ar
şivinde bulunan Erzurum Kongresi'yle il
gili vesikalarla tasnifine memur edildiği 
Cumhurbaşkanlığı Arşivi'ndeki belgeleri 
yeni harfiere çevirdi. 

Bekir Sıtkı Baykal Türk Ansiklopedi
si'nde de çeşitli görevler yaptı. Burada 
çok sayıda madde kaleme aldığı gibi 
maddelerin çoğu da kontrolünden geç
ti. İslôm Ansiklopedisi için de "Musta
fa lll" ve "Ragıb Paşa" maddelerini yaz
dı. Uzun yıllar üniversitede Avrupa tari
hi derslerini okuttu. Yılların birikimini 
Yeni Zamanlarda Avrupa Tarihi (An
kara 1961) adlı kitabında topladı. Üyesi 
bulunduğu Türk Tarih Kurumu'nun Bel 
leten adlı dergisinde sahasıyla ilgili çe
şitli makaleleri yayımlandı. Ayrıca Dil ve 
Tarih- Coğrafya Fakültesi'nin aynı adla 
çıkan dergisinde ve Tarih Araştırmala-
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rı Dergisi'nde makaleler kaleme aldı . 

Bu arada Ankara Üniversitesi'nin çeşitli 
fakültelerinde yıllarca ink.ılap tarihi ders
leri verdi. Baykal'ın Türk Dil Kurumu ya
yınları arasında çıkan Tarih Terimleri 
Sözlüğü (Ankara 1974, 1981) adlı bir ese
ri de vardır. 
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BA YKARA, Abdülbaki 
(1883 - ı 935) 

Mevlevi şeyhi, şair. _j 

20 Temmuz 1883'te Yenikapı Mevle
vTh!:lnesi'nde doğdu. Babası aynı mevle
vTh!:lnenin şeyhi Mehmed Celaleddin De
de, annesi Nazife Ze!Tha Hanım'dır. Dört 
yaşında dedesinden bed'-i besmele* et
tikten sonra Muallim Musa Dede'den 
Kur'an okudu. 1888 yılında Molla Güra
nT semtindeki DarüttahsTI adlı özel mek
tebe başladı ; daha sonra Davud Paşa 

Rüşdiyesi'ni bitirdi (1897) Ayrıca zama
nın tanınmış alimlerinden de dersler ala
rak kendini yetiştird i. Babasından Meş

nevi okuyarak başladığı bu tahsile De
mircili Ahmed Fuad Efendi'den sarf, na
hiv, mantık; Beyazıt Devlet Kütüphane
si hafız-ı kütüb*ü İsmail Saib Efendi' 
den (Sencer) meanT. kelam, akaid, Şal)ih-i 
Bugari ve Şifa~ i Şerif; mesnevihan Esad 
Dede'den Farsça; Sütlüce'deki Sad! Der
gahı şeyhi ve Meclis-i Meşayih reisi Ha
sTrTzade Mehmed Elif Efendi'den tasav
vuf ve Mesnevi dersleri alarak devam 
etti. Bu devrenin sonunda Elif Efendi'
den Meşnevi ( 1906), İsmail Saib Efen
di'den de ilmiye (1908) icazetnameleri al
dı. Babasının hastalığını ileri sürerek Kon
ya'ya yaptığı müracaat üzerine Şeyh Ab
dülvahid Çelebi tarafından 1903'ten iti
baren dergahta vekaleten ism-i celal zik
ri ve mukabele* yapmasına izin verildi. 
Bu vazifesine devam etmekte iken 30 
Mayıs 1908' de babasının vefatı üzerine 
boşalan şeyhlik makamına asaleten ta
yin edildi (24 Temmuz I 908). Üç ay sonra 
da Abdülvahid Çelebi tarafından derga
hın mesnevihanlığını yürütmekle görev
lendirildi. 

Mehmed Abdülbaki Efendi 1909 ·da 
Meclis-i Meşayih azalığına tayin edildi 
ve bu görevini dokuz yıl kadar sürdür
dü. Bu vazifedeyken I. Dünya Savaşı sı-



rasında Süveyş Kanalı'nı İngilizler'den 
geri almak için yapılan kanal harekatı
na iştirak etmek üzere kurulan Mücahi
din-i Mevleviyye adlı gönüllü alayına bin
başı rütbesiyle kumandan vekili olarak 
katıldı (1915) Şam'daki Dördüncü Ordu 
emrine verilen bu alayda hastalığı sebe
biyle fazla kalarnadı ve İstanbul'a dön
dü. 30 Kasım 192S'te tekkelerin kapa
tılmasıyla şeyhlik vazifesi resmen sona 
erdi. Bundan sonra İstanbul Türk Ocağı 
müdürlüğü, Kütüphaneler Tasnif Komis
yonu üyeliği yaptı. Darülfünun ilahiyat 
ve Edebiyat fakültelerinde Farsça akut
tu. Darülfünun 'un İstanbul Üniversitesi'
ne dönüştürülmesinden bir yıl sonra da 
bu görevinden alındı. Son resmi görevi. 
ancak bir iki ay kalabildiği Bakırköy Er
meni Lisesi'ndeki (Bezezyan) edebiyat öğ
retmenliğidir. Abdülbaki 28 Şubat 1935 
Perşembe günü vefat etti. Vasiyeti üze
rine Yenikapı Mevlevihanesi 'nin banisi 
Kemal Ahmed Dede'nin (ö. 160 ı) yanına 
defnedildi. Büyük oğlu Gavsi Baykara da 
(ö. 1967) tanınmış neyzen ve bestekar
lardandır. 

Abdülbaki Baykara. kaynakların ve ken
disini tanıyanların ifadelerine göre zarif, 
nüktedan, hoşsohbet tam bir İstanbul 
efendisiydi. Edebiyat ve mOsiki ile meş
gul olmuş, çok beğeniten şiirler yazmış
tır. Birkaç bestesi olduğu söylenirse de 
bestekar değildi. ancak iyi bir tanbur! 
idi. Ebced* hesabı ile tarih düşürmede 
zamanının en önde gelen şairi olduğu 

belirtilmektedir. Manzumelerinde Bak! 
mahlasını kullanmıştır. Büyük bir kısmı
nı aruzla yazdığı Türkçe ve Farsça şiir

lerinin bazılarında mizah ve hiciv unsur
ları hakimdir. Cumhuriyet'in ilk yılların
da, tekkelerin kapatılması da dahil çe
şitli inkılaplar sebebiyle. cemiyette ve 
dolayısıyla şahsi hayatında meydana ge
len şaşırtıcı değişiklikleri mizahi bir üs
lupla işlediği "oldum" redifli gazeli. ba
şarılı bir sosyal hiciv olduğu kadar dev-
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( tarunu 

Abdülbaki 

Baykara'nın 

ko leksiyon undan) 

rin durumunu bir görgü şahidinin ağ
zından aksettiren tarihi bir vesika ola
rak da kabul edilmektedir. Şiirleri Mah
fel ve Osmanlı Tarih ve Edebiyatı adlı 
mecmualarda neşredilmiştir. Şair ve hat
tat Ebüssuudzade Mehmed Suud Yavsi 
(ö ı 948). oğlu Resuhi Baykara'ya intikal 
eden şiir defterlerinden ve ayrıca neş
redilmiş şiirlerinden derlediği manzume
leri Enias-ı Baki adı altında bir divan 
tertibiyle yazmış ve Fatih Millet Kütüp
hanesi'ne vakfetmiştir (Ali Emlri, Man
zum, nr. 533/ I ) 
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(bk. AHMED CElALEDDiN DEDE). 

BAYRAK 

Bir devleti, bir askeri birliği, 
resmi veya gayri resmi bir kuruluşu 

temsil eden alarnet veya 
kumaş parçası. 

_j 

_j 

Eskiçağ devletlerinde kumaş yerine 
genellikle madenden veya sert bir mad
deden yapılmış alem *ler kullanılırdı. Ku
maş bayrakların kullanımı ise Ortaçağ ' 

da başlamıştır. Dfvanü lugati't- Türk'te 
(1, 3871 batrak şeklinde yazılan bayrak 
kelimesi "savaşlarda kullanılan ve ucu
na bir ipek parçası takılan mızrak" tar
zında açıklanmaktadır ve ifadeden bu
nun ferdi mücadelelerde ün kazanmış 
kahramanlara (alp. bahadır) verilen bir ala
rnet olduğu anlaşılmaktadır. Aynı eser
deki bir manzumede ise (lll. 138) kelime 
bayrak şeklinde kullanılmakta ve Oğuz
lar arasında böyle telaffuz edildiği ya
zılmaktadır. Yine bu eserde [1. 388) er
kek adı olarak geçen Badruk'un da ay
nı kelimenin değişik şeklinden başka bir 
şey olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim 
eski Uygur metinlerinde bayrak mana
sma badruk kelimesine rastlanması da 

BAYRAK 

bunun açık bir delilidir. İslamiyet'ten ön
ceki deviriere ait olan bu telaffuz biçim
leri bazı lehçelerde sonraları da devam 
etmişse de Oğuzlar arasında daima bay
rak ve bayral) şekilleri kullanılmıştır. 

Selçuklular ve Harizmşahlar devirle
rinde yetişen İran şairlerince kelimenin 
son iki şekilde ve daha ziyade bayrab bi
çiminde kullanılması, Selçuklu devrine ait 
Farsça tarihlerde de kelimeye aynı şekil
de rastlanması. bunun Farsça'ya Büyük 
Selçuklular devrinde Oğuzlar vasıtasıyla 
geçtiğini göstermektedir. Arapça'ya da 
geçen bayrak kelimesi, Balkanlar'da Os
manlı hakimiyeti sırasında Bulgarca'ya 
bayrak, Arapça'ya baryak. Rumence'ye 
bayrak (bairac) şekillerinde girmiştir. 

Bat -mak kökünden gelen ve d > y 
değişmesi neticesinde bayrak şeklini alan 
(bat-ır-ak > batrak > badrak >bayrak) 
kelimenin semantik bakımından sancak 
kelimesiyle benzerliği açıktır (sanç-mak 
"batırmak" > sanç-ak > sancak) Sancak 
eski Türkler'de bayrak, mızrak ve sün
gü gibi batırılacak, saplanacak bir sila
hın adı olup savaşlarda bunun ucuna 
onu kullanan kahramanın veya mensup 
olduğu kabilenin alameti konuluyordu 
ve Kaşgarlı Mahmud devrinde [Xl. yüzyı l) 

bu alarnet kırmızı ipek kumaştan yapı
lıyordu . Yine bu devirde Karahanlılar sü
lalesine mensup Türk hükümdarlarının 
bayrakları al denilen turuncu ipektendi 
(Dfvanü lugati't·Türk, ı. 77). Arapça'da 
"süngü, mızrak" anlamına gelen mitrad 
ve tarrade kelimelerinin de eski kaynak
larda bugünkü manası ile bayrak yerin
de kullanılması semantik bakımından 
aynı mahiyettedir. Yine Divanü lugati't
Türk'te (1, 395; ll , 98) atların boynuna 
kıymetli taşlardan yahut arslan tırnağı 
veya muska gibi sihri tesiri olan şeyler
den boyunluklar asıldığı ve buna mun
çuk denildiği zikredilir. Farsça 'ya daha 
Gazneliler devrinde muncuk şeklinde ge
çen kelime. İran şairleri tarafından bay
rak ve perçemle eş anlamlı olarak kul
lanıldığı gibi Moğollar arasında da yine 
bayrak manasma gelirdi. Moğollar XII
XIII. yüzyıllardan itibaren calış kelimesi
ni de bayrak, sancak ve tuğun eş anlam
Iısı olarak kullanmışlardır. Dfvanü lu
gati't- Türk (III , 92) ve İbn Mühenna Lu
gatı'nda tuğ kelimesi Arapça alem yani 
bayrak karşılığı olarak gösterilmekte
dir. Başkırtlar tuğ kelimesini hala biz
deki bayrak manasında kullanmakta
dırlar. İlhanlılar. Osmanlılar ve Safevi
ler'de calış ile tuğ ve bayrak ile sancak 
birbirinden tamamıyla ayrılmıştır. 
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