
BAYRAK 

Türkiye Cumhuriyeti. 1 Kasım 1922' de 
saltanatın ilgasından sonra halifeye mah
sus olmak üzere, yeşil zemin ortasında 
sekiz şualı beyaz bir güneş içindeki kır
mızı zeminde beyaz ay yıldızı ihtiva eden 
bir sancak kabul edildi ve saltanata 
mahsus bayrak da kaldırıldı. Ancak im
paratorluk devrindeki milli bayrak mu
hafaza edildi. 29 , Ekim 1923 tar ihinde 
Cumhuriyet idaresinin kuruluşundan ve 
halifeliğin · kaldırılmasından sonra 22 
Ekim 192S'te bir sancak talimatnamesi 
yayımlanarak savaş ve ticaret gemileri 
hakkında belli esaslar kabul edildi. Bu 
talimatname, milli bayrağın şeklini ke
sin surette tesbit etmekle birlikte, da
ha çok donanmanın ihtiyaçlarına göre 
yapıldığından özel bir mahiyet taşıyor
du. Bunun üzerine 2994 sayılı Türk bay
rağı kanunu 29 Mayıs 1936'da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından kabul 
edilerek S Haziran 1936'da Resmi Ga
zete'de yayımlandı. Bakanlar kurulu ta
rafından 28 Temmuz 1937'de kabul edi
lip 14 Eylül 1937'de yayımlanan 7175 
sayılı kararname ile de bu kanunun na
sıl tatbik olunacağını tesbit eden Türk 
bayrağı nizamnamesi uygulanmaya baş
landı. Türkiye Cumhuriyeti'nde kullanı
lan her türlü bayrakla (milli bayrak, cum
hurreisine mahsus bayrak, ordu ve donan
maya ve devletin diğer dairelerine mahsus 
bayraklar) onlara ait bütün vasıfları en 
ince ayrıntılarına kadar tesbit eden bu 
kanun ve nizarnname ile ayyıldızlı kırmı
zı Türk bayrağı kesin şeklini almış oldu. 

Bundan başka Birleşmiş Milletler, Na
to. UNESCO. Kızılay. Kızılhaç , Olimpiyat 
vb. milletlerarası kuruluşları temsil eden 
bayraklar da vardır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Bayrak kelimesi hakkında yapılan ilk etraflı 

ve ciddi inceleme, M. Fuad Köprülü'nün islam 
Ansiklopedisi'nde çıkan "Bayrak" maddesi olup 
(ll , 401 -420) bu madde de onun bir kısaltması· 
dır. Dr. Rıza Nur'un l 'Histoire du Croissant (Re
vue de Turcologie, 1933, lll , 232-41 0) adlı ese· 
rinde çeşitli İslam bayrakları ile Osmanlı bay
raklarından bahsedilmişse de bu çalışması ten
kitsiz olduğu gibi varılan sonuçlar da çoğunluk
la yanlıştır. Ancak burada istanbul ve Avrupa 
müzelerinde bulunan birtakım bayrak resimleri 
yer aldığından Osmanlı bayrakları tarihiyle uğ· 
raşanlar için değerli malzeme vardır. Fevzi Kur
toğlu ' nun Tür/c Bayrağı ve Ay Yıldız (An kara 
1938, 166 sayfa ) adlı monografisinde Osmanlı
lar'dan önceki Türk devletlerinin bayrakları hak· 
kında verilen malumat hem az hem de yanlıştır. 
Buna karşılık Topkapı Sarayı ve Bahriye müze· 
lerindeki birtakım bayraklarla bazı yazma albüm
lerden faydalanıldığı için XVI-XIX. yüzyıllardaki 
Osmanlı bayrakları hakkında eserde zengin mal
zeme mevcuttur. Ancak tamamıyla tenkitsiz ya· 
zılan bu monografiden istifade edilmesi çok zor-
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dur. Osmanlı bayrağı hakkında daha önce Ali 
Bey'in yayımladığı "Sancağımız ve Ay Yıldız Nak
şı " (TOEM, 1333 / 1334, nr. 46, 47, 48) adlı ma
kale de tenkitsiz bir inceleme olmakla birlikte 
Rıza Nur'un kitabında doğrudan doğruya bu 
makaleden faydalanılmıştır. Jean Deny'nin The 
Encyclopaedia of Islam 'daki "Sancak" mad· 
desi 1925'te yayımianmış olmasına rağmen mü· 
kemmel bir filolojik tetkiktir. F. Kurtoğlu'nun ki
tabındaki bibliyografyada zikredilmeyen araştır· 

malar arasında en önemli olan iki tanesi şunlar
dır: Cemi!, Sancak ue Sancağımız (İ stanbul 
134 1. 34 sayfa); Ahmed Teymur Paşa , Tarfl]u 'l
a'lam i'l -'Oşmanf (Arapça, Kahire 1347. 180 
sayfa) XIV. yüzyılda yaşayan bir İspanyol Fran· 
sisken seyyahının 1877' de yayımlanan eseri 
1912'de Sir Clements Markham tarafından İn
gilizce'ye çevrilerek Book of the Knowledge 
adıyla Hakluyt Society külliyatı arasında yayım· 
lanmıştır. Burada Osmanlılar'dan önceki birta
kım Türk devletlerinin bayrakları hakkında bazı 
bilgi ve resimler vardır. Ayrıca Topkapı Sarayı 
Müzesi'nde de bir İspanyol tarafından XV. yüz
yılda yapıldığı anlaşılan bir harita üzerinde çe· 
şitli Türk devletlerine ait bayrak resimlerine rast· 
! anmaktadır. Bu son iki eserdeki resimler, birta
kım açıklamalarla İbrahim Hakkı ' nın Topkapı 
Saraymda Deri Üzerine Yapılmış Eski Harita
lar ( İ stanbul 1936) adlı kitabında yayımianmış 
olup sadece bu resimlerden istifade edilebilir. 

Metinde kullanılan diğer başlıca kaynaklar 
şunlardır: Dictionnaire de Marine, "Drapeau", 
Paris 1820; K. Lokotsch. Etymologisches Wör
terbuch der Europaisehen Wörter Orientali
schen Ursprungs, Heidelberg 1927, s. 16 ; Müs
ned, IV, 297 ; Tirmizi, "Cihad", 1 O; Vakıdi. el 
Megaz~ I, 9-10; İbn Hişam. es-Sfre, II , 591, 595· 
596; İbn Sa'd, et-Taba"at, II, 6-7, 106; Ebü'ş
Şeyh, Al]laku 'n-nebi ue adabüh (n şr . Seyyid 
Cümeyli), Beyrut 1406/1986, s . 212; Firdevsi. 
Şehname (nşr. ve tre. J. Mo h!), Paris 1838-78, 
IV, 382, 482; Divanü lugati 't-Türk, 1, 1, 75, 77, 
387, 388, 395; Il, 98; III, 31, 38, 92, 98, 138, 
270; Ravendi. Rahatü's-sudOr (Ateş ), Il, 288; 
Avfi. Lüba.b, 1, 242 ; II, 260; Tursun Bey. Ta
rih-i Ebü 'l-Feth (nş r. Mertol Tulum ), istanbul 
1977, s. 52; Selaniki, Tarih (İpşirli ), ı, 23, 315; 
Il, 597, 612, 646 ; Voyages du Chevalier Chan
den en Perse (nşr. Langles), Paris 1811 , V, 321 ; 
Lutfi. Tarih, ı , 240; Kemal isfahani, Divan, İs
tanbul 1339, s. 18 ; Abdülhay ei-Kettani. et-Te
ratfbü 'l-idariyye (tre. Ahmet Özel). İ stanbul 
1991 , Il, 77-84; Marsigli, Osmanlı imparator· 
luğununAskerfVaziyeti, s. 142-143, 176-178; 
Barthold. islam Medeniyet!, s. 125, 128; Hami
dullah, Hz. Peygamberin Sauaşlan, s. 273-288; 
Pakalın. 1, 176-181; M. Fuad Köprülü, "Bayrak", 
iA, II, 401-420. r;;:J 
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BA YRAKLI CAMi 

Belgrad'da 
Türk devrinden günümüze kadar 

ayakta kalan cami. 
_j 

Yugoslavya'nın başşehri Belgrad'da bu
gün Gaspadar Jevremovoj caddesi ya
kınında bulunan Bayraklı Cami'nin han
gi tarihte ve kim tarafından yaptınldı
ğı açık şekilde bilinmemektedir. Tayyib 

Bayraklı 

Cami
Belgrad 1 

Yugoslavya 

Okiç Üsküp'te çıkan Bayrak gazetesinin 
1959 yılına ait bir sayısında kaynak gös
ter ilmeksizin banisinin Hacı Evrenos so
yundan Ali Bey olduğu ve caminin 930'
da ( 1524) yapıldığının belirtildiğini yaz
maktadır. 1953-1963 yıllarında yapılan 
tamir sırasında minareye geçit veren ka
pının üstünde tahrip edilmiş bir kitabe 
bulunmuştur. Okiç ikinci rakamı okuna
mayan bu kitabedeki tarihin 928 ( 1522) 
veya 988 ( 1580) olabileceğini ileri sür
mektedir. Bayraklı Cami gerçekten 928'
de yapı lmışsa, Belgrad'ın fethinin hemen 
arkasından şehirde inşa edilen ilk ca
midir. 

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde 
adına rastlanmayan bu caminin o devir
de başlm bir ad ile tanınması muhtemel
dir. Nitekim E. Hakkı Ayverdi XVIII. yüz
yıla ait bir evkaf defterinde (def 757, 16, 

s. 2). "Vakf-ı Cami-i Şerff-i Hüseyin Ket
hüda, ei-Ma'rüf Cami-i Şerff-i Bayraklı 

der Varoş-ı Mahrüsa-i Belgrad" başlığı 
ile bu caminin kaydını bulmuştur. Divna 
Duriç-Zamolo'ya göre ise cami XVII. yüz
yıl sonlarında çizilen Belgrad planlarında 
işaretlenmiş ve bir ihtimale göre 1660-
1688 yılları arasında yapılmıştır. Bu araş
tırmacı caminin Sultan ll. Süleyman (ı 687-

169 ı) tarafından yaptınldığı yolunda bir 
rivayet bulunduğuna da i şaret ederek 
bir adının da Çuhacı (Cokadzi) Hacı Ali 
Bey (veya Paşa ?) Camii olduğunu yazar. 
Belgrad Avusturya tarafından işgal edil
diğinde cami 1717-1739 yılları arasında 
Katalik kilisesine çevrilmiş ve Cizvit ta
rikatına tahsis edilmiştir. 1728'de yapı
lan bir tahrirde 888 numara ile Cizvit
ler'in idaresinde bir kilise olarak işaret
lenmiştir. Tayyib Okiç de 1953-1963 yıl
ları arasındaki tamir sırasında son ce
maat yeri altında bulunan mezarlardaki 
iki iskeletin, cesetler in yatış durumları
na göre hıristiyan olduklarını tesbit et
miştir. 



Belgrad 1739'da Avusturyalılar'dan ge
ri alındıktan sonra 1741 'de Hüseyin Ket
hüda tarafından cami tamir ve ihya edil
miş ve buraya Hüseyin Kahya (Husein 
cehajina) veya Kahya Bey (Cehaja-begova) 
Camii denilmiştir. Ancak >-..'VIII. yüzyılda
ki bu tamirden sonra muvakkithane ola
rak da kullanılan caminin, minaresine 
belirli saatlerde bayrak çekildiğinden. 

halk arasında Bayraklı Cami adı yerleş
miştir. Nitekim 1789 yılında çizilen bir 
planda caminin yanındaki sokak bu adla 
işaretlenmiştir. Belgrad ' ın üçüncü işga
linden ( 1789- ı 79 ı ı sonra bütün camiler 
gibi Bayraklı Cami de herhalde harabe 
haline gelmiş bir durumda olmalıdır. Bu 
işgal sırasında Belgrad camilerinde ce
reyan eden korkunç sahnelerin burada 
da geçtiğine ihtimal verilir. Belgrad 'ın 
kesin olarak elden çıkması tarihi olan 
19 Eylül 1867'ye kadar müslüman ce
maat tarafından bakımı sürdürülen ve 
kullanılan Bayraklı Cami, Knez Mihail 
Obrenoviç'in 18 Mayıs 1868 tarihli ira
desiyle. hadernesine Sırp Devleti tara
fından maaş verilmek suretiyle resmen 
İslam cemaatine tahsis edilmiştir. Bun
dan sonra bir ara kapatılan cami 1311 '
de ( 1893-94) Sultan ll. Abdülhamid 'in 
baskısı ile bir tamir daha görmüştür. 

Bunu belirten Tevfik adlı bir şairin yazdı
ğı ve el yazması levha halinde olan uzun 
bir tarih manzumesinde Padişah ll. Ab
dülhamid'e ve Sırp Kralı Aleksandr Ob
renoviç ile belediyeye teşekkür edilmek
tedir. Okiç'in ifadesine göre veliaht Yusuf 
izzeddin Efendi ı. Dünya Savaşı yıllarında 
Almanya'ya giderken uğradığı Belgrad'da 
Bayraklı Cami 'ye güzel bir halı hediye 
etmiştir. ll. Dünya Savaşı sırasında cami 
top merrnileri isabetiyle zarar görmüş , 

194S'ten sonra bir ara, içine namaz kı
lar vaziyette bal mumu mankenler ko
nularak acayip bir müze yapılması da 
düşünülmüştür. 1953-1963 yılları ara
sında yapılan bir tamirin birçok bakım
dan hatalı olduğu görülmektedir. Vak
tiyle 2SO'ye yakın camisi olan Belgrad ' ın 

ayakta kalabilen bu son camisi bugün 
hala esas görevini sürdürmektedir. 

Bayraklı Cami tamamen kesme taş
tan inşa edilmiş olup basit bir mimariye 
sahiptir. Her bir kenan dıştan 12,80 m. 
olan bir kare biçimindedir. Üzeri 10,20 m. 
çapında bir kubbe ile örtülüdür. Rumeli 
camilerinde biraz yüksek olan sekizgen 
biçimli kasnak son tamirde mimari üs
IQbuna çok aykırı düşecek biçimde aşırı 
yükseltilmiştiL Caminin son cemaat ye
ri tamamen kaldırılmış , bütün pencere
lere Türk mimarisinde benzeri olmayan 
şebekeler takılmış, alt sıra pencereler 
dikdörtgen olması gerekirken sivr i ke
merli yapılmış ve esas cümle kapısına 
çok ters düşen yuvarlak kemerli bir ka
pı açılmıştır. Yeni inşa edilen şadırvan 
ise hem çirkin hem de kullanışsızdır. Ca
mi 1930'dan sonra ibadetler dışında rel
sülulemalık tevcihi gibi önemli dini top
lantıların yapıldığı bir merkez olma özel
liğini de kazanmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 
D. Duric-Zamolo, "Beograd kao orijentalna 

varos pod Turcima, 1521-1867", Arhilektonsko
urbanisticka, Beograd 1977, s. 23-25, rs. 2-3; 
Ayverdi, Aurupa 'da Osmanlı Mi'marf Eserleri 
lll, s. ll· 12, rs . 874-875; M. Delic. "Turkske 
starine u Beogradu", Beogradske opstinske 
nouine, sy. 1-3, Beograd 1937, s. 69-70; A. Had
zic. "Bajrakli-dzamija u Beogradu", Godisnjak 
MU2eja grada Beograda, IV, Beograd 1957, s. 
93-1 Ol ; Lj. NikiC. "Dzamije u Beogradu", a.e., 
V (ı 958), s. 163-1 64; H. Sabanovic. "Urbani 
razvitak Beograda od 1521 do 1688 godine", 
a.e., XVII ( 1 970), s. 26-27; Tayyib Okiç, "Belgrad'
daki Bayraklı Camii", VD, X (ı 973). s. 385-
401. liJ SEMA Vi Ev icE 

BAYRAKTAR 

Osmanlı askeri teşkilatında 
bir bölük veya birliğin 

L bayrağını taşımakla görevli kimse. _j 

"Bayrak tutan, taşıyan " anlamına ge
len bayraktar (bayrakdar). Türkçe bayrak 
kelimesiyle Farsça dardan (sahip olan) 
oluşmuştur; çok defa alemdar* ve ba-

Bayrak lı 
Cami'nin 
plan ve 

kesi t i 
(Ayverdi, 

HI , resım 

876-877 ) 

BAYRAKTAR CAMii 

Bayraktar 
(M. Şevket 

Paşa , 

Osman l ı 

Teşk ilcil ve 

Kıya(et-i 

Askeriyyes i, 

iü Ktp .. TY, 

nr. 9391) 

zan da sancaktar* kelimeleriyle aynı 
anlamda kullanılmıştır. 

Osmanlılar'da gerek merkez kuwet
lerini oluşturan kapıkulu ocaklarından 

her bölük ve ortanın . gerekse taşra kuv
vetlerinden her birliğin çeşitli renk ve 
şekillerde bayrakları, buna bağlı olarak 
bazan bayrakçı da denilen bayraktarları 
vardı. Yeniçeri ağasının maiyetini teşkil 
eden ağa gedikiiierinden bir görevli, oca
ğın en büyük bayrağı olan imam-ı Azam 
bayrağını (bk. BAYRAK) taşır ve kendisi
ne başbayraktar denirdi. Padişahın özel 
bayraktan olan emTr-i alem (mTrialem) 
özengi ağalarından olup sarayın yüksek 
rütbeli görevlilerindendi. 

Bayraktar kıyafet olarak ince entari 
üstüne kırmızı cübbe ile kırmızı salvar 
giyerdi. Başına mavi bir külah takar, bu 
külahın alt kısmına beya{: sarık sarar, 
ayağına ise çizme giyerdi. 

Osmanlı idaresindeki Arnavutluk'ta ba
zı kabile başkanlarına da bayraktar de
nirdi. Bunların mahalli idarede önemli 
imtiyazları vardı. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Marsigli, Osmanlı imparatorluğunun Asice
rf Vaz iyeti, s. 81; Uzunçarşılı, Kapukulu Ocak
lan, ı , 236, 290-292, 403; ei-Kamüsü 'l-islamf, 
ı , 406; Pakalın, ı , 181 ; TA, V, 473; H. Bowen, 
"Bayrakdar", E/2 (Fr.l. ı , 1169. 

Iii ABDÜLKADiR ÖZCAN 

BAYRAKTAR CAMii 

Kıbrıs'ta, adanın fethi sırasında 
surlara ilk bayrağı diken 

L alemdarın hatırasına yaptırılan cami. _j 

İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen 
Bayraktar Camii 'ne Şehid Alemdar Ca
mii de denildiğine göre. Kıbrıs'ın fethi 
sırasında (9 Eylül ı 5701 Lefkoşe Kalesi' n-
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