DÜRZILiK
ve H. Blanch'ın ihranice Ha Druzim (Kudüs ı 938) adlı eserleri de konuya dair
önemli çalışmalar arasındadır. Abdurrahman Bedevi'nin mezhebin ortaya çı
kışı, gelişmesi. takıyyeye yönelmesi, kutsal risaleleri. çeşitli yazmaları, bulundukları kütüphaneler ve günümüzdeki
durumları hakkında geniş bilgiler ihtiva eden Me~iihibü'l-İslamiyyin (Beyrut
ı 973). M. Ahmed ei-Hatib'in, fırkanın
inanç ve ahlaki tatbikatını ele alan monografik çalışması <Al~idetü'd-Düruz
(Am man ı400 / ı 980) ile islam dünyasın
da ortaya çıkan batıni fırkalar arasında
Dürziliğe geniş yer veren el-Ijarekiitü '1Batıniyye fi'l- <tilemi'l- İslami (Amma n
ı404 / 1984) adlı eserleri ve Mustafa Galib'in el-Ijarektitü'l-Bapniyye fi'l-İs
ltim 'ı konu ile ilgili önemli araştırma
lardır. izmirıi ismail Hakkı'nın. mezhebin kutsal risaleleri ve özellikle de Sacy·den faydalanarak fırkayı bir bütün olarak ele alıp incelediği "Dürzi Mezhebi"
adlı makalesi ise (DİFM, ı. sy. 2, s. 36-99;
ll, sy. 3. ı77- 234 ) Türkçe'deki en geniş
çalışmadır.

Dürzi kutsal risalelerinde geçen isim
ve tabirleri açıklayan ve Şeyhülukkal
Nasırüddin el-Id (ö. ı ı29 / ı7ı6Jtarafın
dan kaleme alınan ed-Dürretü'l-muc;li,e
bu konuda önemli bir eserdir (N. M. Abu
ızzeddin , s. 237). Mezhep mensupları arasındaki evlilik ve boşanma konusunu ele
alan N. Alamuddin ve P. Starr'ın Crucial bonds, Marriage among the Lebanese Druze (New York 1980) ve A. Layish'in Marriage, Divorce and Succession in the Druze Family (Leiden 1982)
adlı eserleri de sahalarında hazırlanmış
ciddi araştırmalardır.
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Tanzimat'tan sonra Osmanlı Devleti'nde
ve kuruluşundan itibaren
Türkiye Cumhuriyeti'nde
kabul edilen kanun, nizarnname
ve diğer hukuki mevzuatı
bir araya getiren resmi külliyat.
L
~

Tanzimat döneminde hazırlanmış ve
kabul edilmiş olan kanun ve nizarnnameleri resmi bir kitap içinde bir araya getirme zarureti hissedilince ilk defa 1267'de ( 1851 ). Tanzimat'ın başlangıcından o
tarihe kadarki hukuki mevzuat 142 sayfalık isimsiz bir kitapta toplandı. Şaban
1279'da (Şubat 1863) Cevdet Paşa'nın
gayretleriyle, kabul edilen yeni kanun
ve yönetmelikleri eklemek, yürürlükten
kaldırılanları çıkarmak suretiyle ilk defa
D üst ur adıyla bir kitap meydana getirildi (Tezakir, IV, 74). Zilhicce 1282'de de
(Mayı s 1866) o tarihe kadar kabul edilen
kanun ve nizamnameler eklenip yürürlükten kaldırılanlar çıkarıldı ve Düstur
ikinci defa neşredildi. Daha sonra yeni
ilave ve çıkarmatarla 1289 ( 1872). 1290
(1873), 1293 (1876) ve 1296 (1879) yıl
larında ı. ll, lll ve IV. cilt Düstur'lar yayımlandı. 1299'da (1882) IV. cildin ikinci
baskısı yapıldı. 1296'dan (1879) 16 Safer
1302'ye (5 Aralık 1884) kadar kabul edilen kanun, nizarnname ve talimatnameler dört zeyil halinde (ı, 2 112991. 3 113001.
4 113021) neşredildi. Bu tarihten ll. Meş
rutiyet'e (1908) kadar olan dönemdeki
mevzuat uzun süre yayımlanmamış, ancak Cumhuriyet'in ilanından sonra Ankara'da 1937'den itibaren birinci tertibin V (ı937), VI (1939), VII (1941) ve VIII.
(1943) ciltleri olarak neşredilmiştir.
ll. Meşrutiyet'ten ·itibaren çıkan hukuki mevzuatın yayımına ise Meşrutiyet'
ten sonra devam edilmiştir. 1 Temmuz
1324 'ten ( 14 Temmuz 1908) 23 Nisan
1923 tarihine kadarki hukuki mevzuat
ikinci tertip Düstur'un muhtevasını oluş
turmuştur. ilk cildi 1329 ·da ( 1911) yayımlanan bu tertibin tamamı on iki cilttir. ikinci tertip Düstur'da kanun, nizamname ve diğer mevzuat. padişah tarafından tasdik tarihi esas alınarak sıra
lanmıştır. Bu tertipte kanun ve nizamnarnelerin yanı sıra devletler arası antlaşma ve sözleşmeler, umumi mukaveleler, cemaat reisierinin beratları da Düstur'a ilave edilmiştir. Ayrıca ikinci tertip
Düstur'da, bu dönemde kabul edilmiş
olmakla birlikte Düstur'un yayımianma

DÜSTÜRNAME-i ENVERi
aşamasında yürürlükten kalkm ı ş mevzuata da yer verilmiş, böylece birinci tertipte takip edilen yol terkedilmiştir. Bu
arada 1302- 1336 (1884 -1 918) yılları arasındaki boşluğu doldurmak amacıyla 1S
Muharrem 1289 - 8 Receb 1325 (25 Mart
1872 - 17 Ağ ustos 1907) tarihleri arasın
da kabul edilmiş , ancak birinci ve ikinci
tertip Düstur'lara alınmamış yetmiş iki
kanun. nizarnname ve talimatnarneyi içine alan tek ciltlik bir mütemmim yayım
lanm ıştır ( İsta nbu l
ı 335 1 I 333 r.).

adına daha önce Teferrücname adıyla
bir tarih kitabı kaleme aldığını yazan (s
4) Enveri, daha sonra da hamisi Mahmud
Paşa adına Düstı1rnam e 'yi hazırladığını,
onun ve Fatih'in maiyetinde birçok sefere katıldığını belirtir. Gerçekten eserin birçok yerinde ifade ettiği gibi 866
( 1461 -62) yılında Eflak seferine katılmış,
Midilli adasının fethinde hazır bulunmuş ,
hatta fetih sonrası ilk ezanı okumuş, ertesi yıl da Bosna seferine ve Yayça muhasarasına iştirak etmiştir (s 100 vd.).

Yeni Türk devletinin hukuki mevzuatı
üçüncü tertip Düstur'u oluşturmuştur.
23 Nisan 1920 - 27 Mayıs 1960 tarihleri arasındaki mevzuat Ankara'da yine yıl
da bir cilt olmak üzere kırk bir cilt halinde yayımlandı. Üçüncü tertipten itibaren Düstur'da kanun ve nizamnameler. devletler arası sözleşme ve antlaş 
malar, tekel hakkı tanıyan sözleşme ve
imtiyaznameler, kanunların yorumuyla
ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları. nizamnamelerin yorumuyla ilgili Danıştay kararları , bakanlar kurulunca onaylanan sözleşmeler, Yargıtay ictihadı bir-

Enveri Düstılmam e'yi Zilhicce 869 'da
1465) telif etmiş (s 108), telif
sebebini ise belirtmemiştir. Ancak eserin yarıdan fazlasını oluşturan Aydınoğul
ları tarihi, özellikle Um ur Bey'in ( 13341348) gaza ve fetihlerin in geniş olarak

leştirme kararları yayımlanmaktadır.

27 Mayıs 1960- 1 Kasım 1961 arası
27 Mayıs ihtilali dönemi mevzuatı bir
ciltte dördüncü tertip olarak toplanmış
tır. 1 Kasım 1961 'den başlayıp halen devam etmekte olan beşinci tertip Düstur'da yılda bir cilt olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki mevzuatının yayım
lanmasına devam edilmektedir.
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XV. yüzyılda yazılmış
manzum tarih.

_j

Xl/. yüzyıl ortalarında yaşadığı anlaşı
lan Enver! tarafından kaleme alınmıştır.
Müellifin hayatı hakkında bilinenler tamamen kendi eserine dayanır. Tam künyesi bilinmediği gibi Enver! ad ı da onun
mahlasıdır. Düstılrn am e 'nin mukaddime ve metninden anlaşıldığına göre En·
veri Arapça, Farsça öğrenmiş , zamanının
ilimlerini bir dereceye kadar tahsil etmiş , bu arada bazı tarih kitaplarını okumuş orta derecede bir şairdir. Eserin
mukaddimesinde, Fatih Sultan Mehmed

(Ağ ustos

anlatılması kitabın yazılmasının başlıca

sebebi

olduğu

söylenebilir.

Mesnevi tarzında yazılan ve 3730 beyitten ibaret olan eser, esas olarak bir
mukaddime ile üç ana bölümden oluş
maktadır. Mahmud Paşa 'ya ithafın ve
fihrist kısmının yer aldığı mukaddimeden sonra gelen ana bölümlerden birincisi peygamberler ve İslam tarihine dair
olup kendi içinde "bab" adı altında on
yedi kısma ayrılmaktad ı r. Bu bablarda
kısaca peygamberlerden, Pişdadiler, Keyaniler. Eşkaniler. Sasaniler, Hz. Muhammed, Hulefa -yi Raşidin , Emeviler, Abbasiler, Saffariler ve Samaniler' den, Gazneliler. Deylemiler, Kuhistan melikleri
yani İsmai!Yler, Selçuklular, Salgurlular,
Harizmşahlar ve Moğollar'dan bahsedilmektedir. On yedinci babın sonunda ebced hesabıyla meşhur olayların tarihlerine delalet eden manzum tarihler yer
almaktaysa da bunların çoğu yanlıştır.
Eserin ikinci ve en uzun ana bölümü on
sekizinci bab olup burada Aydınoğulla
rı Beyliği ' nin tarihçesi, özellikle Umur
Bey'in gaza ve fetihleri a nlatı l m aktadır.
Son dört bab ise eserin üçüncü ana bölümünü oluşturmaktadır. Bunlardan on
dokuzuncu babda özellikle Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa ' nın (ö . ı 35 7) Rumeli' deki fetihleriyle 1402 Ankara Savaşı ve sonras ı hadiseleri olmak üzere
Fatih'e kadar gelen devrin önemli olayları . yirminci babda 1464 ortalarına kadar Fatih Sultan Mehmed devri olayları
anlatılmıştır. Son iki bab Mahmud Paşa'nın seferleriyle methine tahsis edilmiştir.

Düs tılmam e -i

Enverf' nin başlıca kayBeyzavfnin (ö. 685 / 1286) Ni?amü 't tevaril] 'idir. Selçuklular kısmın ı yazar-

nağı

ken Garsünni'me Muhammed b. Hilal
es-Sabf'nin tarihiyle bunu ihtisar eden
Sıbt İbnü ' l-Cevzfnin Mir'atü'z-zaman ' ı
nı kullanan Enveri ayrıca Zonaras, Cedrenos ve Giykas gibi Bizans tarihçilerinin eserlerinden de faydalanmış olmakla bir likte yine Ni?amü 't- tevaril]'i esas
almıştı r. Düstılrn ame'n i n en önemli ve
en geniş bölümü olan Aydınoğulları'na
dair on sekizinci babının kaynağı için Enveri, Umur Bey'in ümerasından Hace Selman' ın dışında (s. 20, 57) herhangi bir
kimseden söz etmez. Bu bölümün baş
lıca kaynağının Hace Selman ' ın günümüze ulaşmayan destan tarzında bir eseri
olduğu veya EnverY'nin bu zatın şifahen
verdiği bilgileri değerlendirdiği anlaşıl 
maktadır. Osmanoğulları ile ilgili bölümü ise Semerkandi nisbeli bir müellifin
yine günümüze ulaşmamış eserinden
nakleden Enveri (s. 6) bu kaynağı hak- .
kında da bilgi vermemektedir. Bu bölümü yazarken AhmedY'nin İskendername
adlı mesnevisinin bir bölümünü teşkil
eden Dasitan- ı Tevarih-i MülUk-i A l -i
Osman' ı ile Karamanı Mehmed Paşa ' 
nın Tevaril]u 's -selatfn adlı eserini kullanması kuwetle muhtemel olan Düstılmam e müellifinin ayrıca tarihi takvimlerden faydalanmış olmas ı da mümkündür.

Düstılrnam e' nin

en önemli özelliği,
tarihine dair ayrıntılı bilgi veren yegane eser olmasıdır. On sekizinci babda verilen bu bilgilerin Bizans
ve Latin kaynakları ile uygunluğu , özellikle Latin kaynaklarında pek kısa geçiş
tirilen olayları geniş olarak ihtiva etmesi, eserin sadece Anadolu için değil Akdeniz dünyası için de önemini arttırmak
tadır. Ayrıca Selçuklu, Harizmşah ve Moğol devletleriyle ilgili kısımlarda da baş
ka kaynaklarda olmayan bilgiler bulunmaktadır. İlk Osmanlı tarihlerinden olma sı ve kaynağının günüm üze ul aş m a
ması esere bu hanedan için de kaynak
değeri kazandırmaktadır. Bu bölümün
önemli konularından birisi de Osmanoğulları'nın aslı ve şeceresidir.
Aydınoğulları

Eserin bugüne ulaşan iki nüshası mevcuttur. Bunlardan ilki Paris Bibliotheque
Nationale'de kayıtlı olup (Ancien Fonds,
nr. 250) bu nüshanın tarihi değeri olmayan İlkçağ ' da kurulmuş bazı devletlerle
ilgili kısımları hariç Selçuklu, Harizmşah ,
Moğollar, Aydınoğulları ve Osmanlılar'la
ilgili bölümleri Mükrimin Halil (Yın a nç )
tarafından önsöz ve girişsiz olarak eski harflerle 1928 yılında neşredilmiştir.
Eser hakkında değerlendirmeler ve Ay-
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