
Türkçe Kur'an tercümesi vardır. Mustafa 
Nihat kendi çıkardığı veya katıldığı dergi
lerden başka Aylık Ansiklopedi ( ı 944-
1950). Gazi Eğitim Enstitüsü Araştırma

ları ve İncelemeleri ( 196 1). Kitaplar, Sa
nat ve Edebiyat ( 1947}, Şadırvan (1949). 
Tercüme ( 1945). Türk Dili, Ulus, Hayat 
(1926-1 929 }, Ülkü (1942). Yeni Sabah gi
bi süreli yayınlarda yazılar yazmıştır. 

Eserleri. Metinlerle Muasır Türk Ede
biyatı Tarihi (l-ll. istanbul 1930-1932; is
tanbull934} ; Türkçede Roman Hakkm
da Bir Deneme (I , istanbul 1936}; Namık 
Kemal ve İbret Gazetesi (İstanbul 1938}; 
Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi (İ stanbul 
1941 }; Türkçe Tabirler Sözlüğü (I: A-D, 
1943}; Okullar İçin Yeni Türkçe Cep 
Sözlüğü ( 1945} ; Türkçe-Osmanlıca
Fransızca-İngilizce Terimler Kılavuzu 
( 1948}; Osmanlıca-Türkçe Sözlük ( 1952; 
3. bs ., Büyük Osmanlıca-Türkçe Sözlük, 
1959}; Türk Atasözleri ( 1952}; Edebiyat 
ve Tenkit Sözlüğü ( 1954} ; Türkçe Ya
bancı Kelimeler Sözlüğü (İ stanbul 1 962} ; 
Türk Tiyatrosu Ansiklopedisi ( 1967, Ba
ha Dürder' le birlikte). Müellifin başta Yaz
mak Sanatı ve Kompozisyonu Giriş ol
mak üzere eğitim amaçlı başka yayınları 
da vardır (eserlerinin geniş bibliyografya
sı için b k. Özdemir, Mustafa Nihat Özön, s. 
143-156). 
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Günümüzde 
Ukrayna sınırları içinde bulunan 

tarihi bir kale ve şehir. 
_j 

Karadeniz'in kuzeyinde, Aksu 1 Bog 1 Buğ 
(eski adı İpa nin) nehriyle Özü (Dinyepr) 
nehrinin döküldüğü kıyı gölünün kuzey 
kenarında Kılburun karşısında önemli bir 
yarımada üzerinde bulunur. Kanuni Sul
tan Süleyman zamanından beri kullanılan 
Özü (Özi) kelimesi Oçakof'un Türkçe karşı
lığıdır. Suranın antik dönemde Olpia (01-
piapolis) olarak bilindiği, ayrıca Miletliler 
tarafından kurulduğu için Miletapolis adı-

nı taşıdığı belirtilir. Daha sonra Strabon'a 
göre yerleşme yeri nehrin adıyla Voriste
nis (Lat. Boristenis) şeklinde anılmıştır. An
cak Olpia şehrinin Özü'den uzakta olduğu 
tesbit edilmiştir. Bu bakımdan Özü'nün 
bulunduğu yerde tarihi antik döneme inen 
bir yerleşme olmadığı anlaşılmaktadır. 

Özü'nün 1400'lü yıllarda Litvanyalılar ta
rafından Daşiv adıyla bir askeri istihkam 
şeklinde oluşturulduğu da öne sürülür. An
cak muhtemelen Özü Kalesi'nin nüvesi 
1490'larda Kırım Hanlığı'nın yaptırdığı as
keri istihkama dayanır. Cankirman ismiyle 
anılan bu küçük Tatar kalesi, Kanuni Sul
tan Süleyman'ın Karabağdan seferi son
rasında (945/1538) kesin biçimde Osmanlı 
idaresi altına girmiş olmalıdır. Bazı kaynak
larda ise buranın Alektor adlı kadim bir 
Grek şehri üzerinde 89Tde ( 1492) Mengli 
Giray tarafından yaptınldığı ve Karaker
man isminin verildiği belirtilir. Osmanlı 
idaresi altına girmesinin ardından kale ve 
küçük yerleşim yeri "Cankirman nam-ı di
ger Özi" şeklinde Osmanlı resmi belgele
rinde geçmeye başlamıştır. Osmanlı kay
naklarında Özü hem bölge hem nehrin adı 
olarak kullanılmıştır. Bunun ise nehrin 
adının Türkçe telaffuzundan geldiği tah
min edilmektedir. Osmanlılar bölgeyi ele 
geçirdiklerinde burayı Silistre livasına bağ
ladılar. 949 (1542) tarihli birkayıttabir 
kaza şeklinde kaydedilir ( BA, TD, nr. 215, 
s. 6) . Bu yıllarda kaza Akkirman livasının 
bir parçası haline gelmiştir. Silistre-Akkir
man'ın müşterek bir sancak olarak zik
redildiği 977 (1570) tarihinde Özü Akkir
man'a bağlı gösterilmiştir (BA, TD, nr. 
483, s. 112- 11 5) . 

Özü nehri boyundaki Kazaklar'ın Kara
deniz'e çıkış noktasında bulunması sebe
biyle kalenin önemi giderek arttı. 1583-
1584'te Kazaklar'ın Akkirman'a uzanan sal
dırıları Osmanlılar'ı yeni tedbirler almaya 
zorladı. Özü 1584'te sancak haline getiril
di (BA, f\1D, nr. 52, s. 291 ). 996-997 (1588-
1589) yılı kayıtlarına göre Kazaklar Özü'
yü ateşe verdi. 1589'da Osmanlılar karşı 
harekata giriştilerse de 999'da ( 1591) Ka
zaklar tekrar Özü'ye girdiler. Muhtemelen 
bu siyasi ve askeri gerekçelerle XVI. yüz
yılın sonlarında (ı 002/1593) Rumeli beyler
beyiliğinden ayınlarak müstakil bir beyler
beyilik haline getirildi (BA, f\10, nr. 53, s. 
137) ve buraya Silistre, Niğbolu, Çirmen, 
Vize, Kırkkilise, Bender, Akkirman, Kili ve 
Kılburun sancakları bağlandı. Osmanlılar, 

Özü'yü KaradenizveTuna yalılarının kilidi 
olarak görüyordu. Ayn Ali Efendi'nin ese
rinde ise Özü bir sancak şeklinde zikredi-
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lir (Kauanln-iAl-i Osman, s. 12) . Bu durum 
Ayn Ali Efendi'nin daha eski defterleri kul
lanmasından kaynaklanmış olabilir. Nite
kim XVI I. yüzyıl kayıtlarında Özü eyaJet di
ye anılır. IV. Murad döneminde hazırlanmış 
1 041-1 042 ( 1631-1632) tarihli bir idari tak
simat defterinde Özü müstakil bir beyler
beyilik olarak zikredilmekte, eyalete tabi 
sancaklar içerisinde yukarıdakilerden Kili 
ve Kılburun dışında Vidin ve Azak da be
lirtilmektedir. Yine bu deftere göre Özü 
eyaJetinin biri beylerbeyi tasarrufunda olan 
üç sancağı (Silistre, Akkirman, Bender) arpa
lık olarak tahsis edilmiştir (Turan, s. 206, 
212) . Eyalette bir beylerbeyi, bir kadı, bir 
kaptan ve bir defterdar bulunmaktaydı. 

Şehrin kalesi 1016'da (1607) yeniden in
şa edildi ve içine çok sayıda muhafız yer
leştirildi. 1 039'da ( 1629-30) Özü'yü koru
yabilmek için nehir etrafında birçok as
keri istihkam yapılmıştı (BA, TD, nr. 808, 
s. I -9). Nitekim daha XVI. yüzyıl sonların
da Aksu nehrinin iki yakasına kale yapıl
dığı gibi Özü üzerinde Doğan Geçidi deni
len yerde de bir başka kale inşa edilmişti 
(BA, f\10, nr. 83, s. ı) . Özü Kalesi ve yöre
siyle ilgili en geniş bilgi XVII. yüzyıl ortala
rında buradan geçen Evliya Çelebi tarafın
dan verilir. Öncelikle Evliya Çelebi kaleyi 
"Cankirman yani Özi" şeklinde anarak Can
kirman adının burası için mahalli de olsa 
kullanıldığını gösterir. Ayrıca Özü isminin 
nehrin adından kaynaklandığını da belir
tir. Ona göre Özü Kalesi birbirine bitişik üç 
kaleden oluşuyordu. Eski kale bayır üstün
de Macar Ali Paşa tarafından inşa edilmiş
ti. Burada tahta minareli bir cami, mah
keme binası, 200 ev, yirmi kadar dükkan 
mevcuttu. Buna bitişik orta hisar önce 
ağaçtan yapılmış iken IV. Murad zamanın
da 1036'da (1626-27) Piyale Paşa burayı 
taştan yeniden inşa ettirmişti. Bu kale 
içinde padişahın adına bir cami yaptırıl
mıştı, içinde de 1 00 ev vardı . Üçüncü kı
sım yine aynı tarihte Çatalcalı Hasan Pa
şa tarafından inşa etiiriimiş ve Özü neh
rinin kıyısına kadar indirilmişti. Kıyıda ol
duğundan son derece iyi tahkim edilmiş 
tabyalara sahipti. Burada da IV. Murad 
Camii, 300 ev, otuz dükkan vardı. Evliya 
Çelebi bu kalenin SOO adım kadar güne
yinde Eflak ve Boğdanlılar'ın SOO civarın
da saz örtülü evlerinin bulunduğunu, 200 
dükkanın çoğunun bozahane, meyhane, at 
değirmeni , yedisinin han, 1 OO'ünün mah
zen olduğunu yazar. Eski kalenin üst ya
nında batıya doğru 300 Nogay obası var
dı. Bu bilgiler, askeri önemi büyük olan 
Özü'de sivil yerleşimin kale dışına da ya-
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yıldığına işaret eder. Aynı tarihlerde Özü 
Kalesi'nin ilerisinde nehrin denize dökül
düğü yerde Küçük Hasan Paşa ufak bir ka
le daha inşa ettirmişti. Evliya Çelebi 1 068 
Muharreminde (Ekim 1657) burada iken 
kalenin Kazak saldırısına uğradığını belir
terek yapılan savaşı anlatır ( Seyahatna
me, V, 94-108). Ayrıca kalenin önünde bir 
iskelesi bulunduğu, küçük bir filonun bu 
sularda görev yaptığı, Akkirman, Kili ve 
ismail'e buradan mal taşındığı bilinmek
tedir. 

Özü'nün askeri önemi xvııı . yüzyılda da
ha da arttı. Özellikle Rus baskısı karşısın
da buraya asker takviyesi yapıldı. Karade
niz' e çıkişın kilidi olan Azak, Kerç Boğazı, 
Bender ve Özü üzerinde Ruslar bu yüzyıl
da büyük mücadeleler verdiler. 1700 barı
şı sonucu Rus elçisine Özü Kalesi'nin du
rumu hakkında bilgi toplama görevi de 
verildi. Çar Petro, Özü nehrini takiben Ka
radeniz'e çıkmak istedi ve Özü nehrinin 
aşağısına iki önemli kale yaptırdı. Rus
lar'ın Özü yönündeki en önemli faaliyetle
ri 1 736-1739 savaşında kendini gösterdi. 
Bu savaşta Özü Ruslar'ın eline geçti ( ll 
Temmuz 1737) . Ancak 1739 antlaşmasıy
la bütün istihkamlarını yıktıktan sonra bu
rayı yeniden Osmanlılar'a teslim etti. Sa
vaşın ardından Ruslar 1768-1 77 4 savaşı 
ile ciddi ilerleme kaydettiler. 1787'de Rus
lar, Özü Kalesi'nin kendilerine teslimi da
hil olmak üzere birtakım tekliflerde bulun
dular ve ll. Katerina'nın sıcak denizlere in
me projesinin en önemli aşamasını uygu
lamaya koydular. Buna karşılık Osmanlı
lar, Ruslar'a karşı savaş kararı aldı. 1787'
de başlayan Osmanlı-Rus savaşında Özü 
Ruslar'ın ana hedefi oldu. 1788 Aralığında 
Rus Mareşali Suvarov, Özü Kalesi'ne sal
dırdı ve o sırada hüküm süren şiddetli kı
şın da etkisiyle kale müdafileri fazla da
yanamadı. Yardıma gelen Osmanlı fılosu 
da başarısızlığa uğradı. Kaleyi ele geçiren 
Ruslar 20.000 kadar sivil halkı tamamen 
katietti ( 1789). Rus işgali öncesinde Özü'
nün nüfusunun 25.000 dolayında olduğu 
tesbit edilmiştir. Özü'nün kaybedildiği ha
berini alan 1. Abdülhamid'in üzüntüsün
den hayatını kaybettiği belirtilir. Özü'nün 
Ruslar'ın eline geçmesi Akdeniz'deki çı

karları tehlikeye düşebilecek olan ingiliz
ler'in tepkisine yol açtı. William Pitt, Özü 
Kalesi'nin Ruslar'a bırakılmaması yönün
de parlamentoda tartışma başlattı (Oça
kof krizi) , fakat bir netice alınamadı. 1792 
Yaş Antiaşması'yla resmen Rusya'ya bıra
kılan Özü, 18SS'te Kırım savaşı sırasında 
müttefik güçlerin kısa süreli işgaline uğra-
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dı. 1897'de burada 10.784 kişi yaşıyordu. 
Bugün Özü küçük bir sahil kasabası özel
liği taşır. 2000'de nüfusu yaklaşık 16.900 
idi. XV. yüzyılda yapıldığı sanılan bir cami 
Suvorov Müzesi olarak hizmet vermekte
dir. Burası 1804'te St. Nicholas adıyla ki
liseye çevrilmiş ve 1842' de Rus stilinde ye
niden inşa edilmiştir. 1997'de Türk Tarih 
Kurumu ile Ukrayna Bilimler Akademisi'
nin kalede gerçekleştirdiği kazı çalışmala
rında Osmanlı dönemine ait pek çok obje 
ve bulgu elde edilmiştir. 
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Dinen veya hukuken meşru sayılan 
mazeret anlamında fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "bir kusurun hoş görülmesini 
gerektiren sebep, mazeret. sakatlık, bo
zukluk, eksiklik, kusur" anlamlarına gelen 
uzr (uzür) kelimesinin Türkçeleşmiş şekli 
olan özürün fıkıhta sözlük manalarma uy
gun değişik kullanımları vardır. Kelime iki 
ayette yer aldığı gibi (el-Kehf 18/76; el
Mürselat 77/6) aynı kökten türeyen keli
meler Kur'an'da ve hadislerde pek çok 
yerde geçer (M. F Abdü lbaki , el-Mu'cem, 
"'uır" md.; Wensinck, el-Mu'cem, "'uır" 
md.). Fıkıhta özür terimi "dinen veya hu
kuken meşru sayılan mazeret" anlamında 
kullanılır ve özrü bulunan kişiye ma'zur 
denir. Fıkıh usulünde ruhsat için yapılan 
tanımlarda özür ruhsatın meşru kılınma
sının sebebi olarak anılır. Bu bağlamda 
İbn Emlru Hac özrü "sonradan ortaya çı
kan ve mükellefin işini kotaylaştırmaya 

yarayan durum" diye tanımlamıştır (et
Takrfr ue't-taf).bfr, Il, 204). Cürcfuıl'ye gö
re özür, "şerl gerekiere uyularak bir işe 
devam etmenin ancak ek bir zarar 1 zor
luk ile mümkün olması durumu"dur (et
Ta'rf{at, '"uır" md.; Zekeriyya el-Ensarl, s. 
70). "Avarızü'l-ehliyye" arasında sayılan bil
gisizlik (cehl). zorlama (ikrah) gibi sebep
terin hangi durumlarda özür teşkil ede
ceği fıkıh usulünün hüküm bahislerinde 
ve çeşitli fıkıh bölümlerinde incelenmek
tedir. Mecelle'de yer alan, "Bir özür için 
caiz olan şey ol özrün zevaliyle batı! olur" 
şeklindeki kaide (md. 23) fıkhın özrün sü
resi hakkındaki temel yaklaşımını özetle
mektedir. 

Özür ve ma'zur terimlerinin fıkıhta en 
yaygın kullanıldığı konuların başında ab
desti bozan haller gelir. Fıkıhta zorluğun 
giderilmesi ilkesinden hareketle özür sa
hibi kişilerin ibadetlerini yerine getirebil
meleri için özel hükümler öngörülerek ko
laylıklar sağlanmış, normal durumlarda ab
desti bozulmuş sayılacak kişinin bu du
rumda abctestti olduğu var sayılarak vak
tinde ve kolaylıkla ibadet etmesine fırsat 
tanınmıştır. Hanefi mezhebinde başlangıç
ta bir farz namaz vakti süresince devam 
eden, bundan sonra da her namaz vaktin
de en az bir defa meydana gelen ve ab
desti bozan bedeni rahatsızlıklara özür, 
bu durumdaki kişiye ma'zlır veya "sahib-i 
özür" denir. İdrar yahut dışkısmı tutama
yan, burnu veya vücudundaki yarası sü
rekli kanayan, devamlı kusan, vücudundan 


