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Akdeniz bölgesinde
Mersin’e baðlý ilçe merkezi.˜ ™

Çukurova’nýn güneybatýsýnda Toroslar’ýn
güneyinde düz bir arazi üzerinde bulunur.
Tarsus çayý (Cydnos, Berdan) þehrin yaký-
nýndan geçer. Þehrin adý Hitit tabletlerinde
Tarþa, Asur kaynaklarýnda Tarzi, Grek kay-
naklarýnda Tharsis, Tarz, Tarsi, Tarsos, Arap
ve Osmanlý kaynaklarýnda Tersîs (g��)�)
ve Tarsûs (_=�)*) þeklinde kaydedilir. Ke-
limenin eski Yunanca’da “ayak tabaný” an-
lamý taþýdýðý, Tarhon veya Baal Tarz gibi
ilâhlarýn bu addan geldiði yolunda efsa-
neler vardýr. Tarsus yöresi Eskiçað’lardan
itibaren bir yerleþme alanýdýr. Þehrin ya-
kýnlarýndaki Gözlükule’de Neolitik döneme
ait kalýntýlar bulunmuþtur. Ancak ne za-
man ve nasýl kurulduðu bilinmemektedir.
Herakles, Perseus, Triptolemes, Kueliler,

Asurlu Sennacherib (m.ö. 704-681) gibi
kuruculardan bahsedilir. Strabon, Argos-
lular veya Asurbanipal (Sardanapal), Evliya
Çelebi, Nûh’un torunu Tarsus ve Þemsed-
din Sâmi, Fenikeliler tarafýndan tesis edil-
diðini yazar. Bölgenin bilinen en eski sakin-
leri Hititler’le akraba olan Luviler’dir (m.ö.
2000). Daha sonra Kizzuwatna, Kue, Asur
(m.ö. 833), Pers, Ýskender, Selevki, Mýsýr,
Roma ve Sâsânî (260) hâkimiyetinde kalan
Tarsus, Bizans döneminde havâri Saint
Pavlus’un buralý olmasýndan dolayý dinî bir
merkez özelliði kazandý. I. Iustinianos’un
imar ettirdiði Tarsus, Halife Ömer devrin-
de 16 (637) yýlýnda Ýslâm topraklarýna ka-
týldý. Belâzürî, Tarsus’un Ebû Ubeyde b.
Cerrâh veya onun kumandanlarýndan Mey-
sere b. Mesrûk tarafýndan fethedildiðini
kaydeder (Fütûh, s. 235). Ardýndan Bi-
zans’ýn geri aldýðý þehir, Ýslâm fetihleri
karþýsýnda Suriye’yi tahliye etmek zorun-
da kalan Bizans Ýmparatoru Herakleios’un
müslüman Araplar’ýn Anadolu’ya yaptýðý
akýnlarý önlemek ve arada tampon bir böl-
ge oluþturmak amacýyla Antakya, Misis ve
Tarsus arasýndaki kaleleri yýktýrýp halkýný
iç kýsýmlara çekmesi neticesinde boþ kal-
dý. Suriye Valisi Muâviye b. Ebû Süfyân,
25 (646) yýlýnda düzenlediði Anadolu se-
ferinde Antakya-Tarsus arasýndaki þehir-
lere Suriye ve el-Cezîre’den askerî birlikler
yerleþtirdi. Müslümanlarla Bizanslýlar ara-
sýnda birkaç defa el deðiþtirdi. Emevîler
döneminde Abbas b. Velîd b. Abdülmelik
buraya yeniden hâkim oldu (93/712).

Suriye ve el-Cezîre fetihlerinden sonra
Ýslâm devletinin sýnýrlarýnýn Toroslar’a ka-
dar dayanmasý ve Toroslar’ýn Ýslâm devle-
tiyle Bizans arasýnda tabii bir engel oluþ-
turmasýnýn ardýndan sýnýrdaki þehirlerin
iskân edilmesi ve müstahkem kalelerin in-
þasýyla ortaya çýkan Sugur bölgesi, Tarsus’-
tan baþlayýp Adana-Misis-Maraþ-Malatya
hattýný takip ederek doðuya doðru Fýrat’a
kadar uzanmaktaydý. Sugur bölgesinin ba-
tý ucunu teþkil etmesi bakýmýndan Tarsus,
Ýslâm-Bizans mücadelesinde askerî ve stra-
tejik bir öneme sahipti ve Bizans’a yöne-
lik seferlerde askerî bir üs olarak kullanýl-
maktaydý. 171 (787) yazýnda Abbâsî Hali-
fesi Hârûnürreþîd’in emriyle Bizans sefe-
rine çýkan Herseme b. A‘yen ayný zaman-
da Tarsus’un tahkimiyle de görevlendiril-
di. Herseme bu görevi Ebû Süleym Ferec
el-Hâdim et-Türkî’ye verdi. Þehrin imarý
tamamlanýnca buraya çeþitli bölgelerden
askerî birlikler getirilip yerleþtirildi. Ýlk grup
Horasanlý 3000 kiþiden oluþmaktaydý. Me’-
mûn 215 (830) yýlýnda çýktýðý Bizans sefe-
rinde Baðdat’tan Tarsus’a geldi ve bura-

ihsan eyle, binekler bahþet, yüksek mertebeler
lutfet, üzgünleri teselli et, eski konumumuzu iade
et // Çok lutfet, ihsan ederken sevinçli ve güler
yüzlü ol, ihsanlarýnla gönüller kazan, zâtýna ya-
kýn eyle, sevindir, lutfet). Ayný dize bir baþka
yerde (a.g.e., III, 89), “[À0/” (araziler bah-
þet) yerine “�< ، \/” (lutfunla muamele
eyle, himayene al) ve “3b7�” (lutfunla gö-
nülleri hoþnut eyle) yerine “ א.7( ،K�” (ba-
ðýþ ihsan eyle, baðýþla) ifadeleri farkýyla
yer alýr. Ýmruülkays: ��0� )�א� / ���� ��5( ��(/”
“3b(�( ��8� )hא� (Mal sahibi oldu da cömertçe
ihsan etti, reis oldu da bol bol lutfetti // Ordu-
lara kumanda etti de mal, can ve namuslarý ko-
rudu, dönünce de ihsanlarýna devam etti).

Ebû Ya‘kub es-Sekkâkî, bu tür lafýz sa-
natlarýnýn doðal bir akýþla icra edilmesini
ve anlamý boðmamasýný güzelliðin þartý ola-
rak görmüþtür (Miftâ¼u’l-£ulûm, s. 431-
432). Ýbn Münkýz, Fahreddin er-Râzî ve
Sekkâkî gibi önceki belâgatçýlar, tarsî‘ için
edebî özellikleri yüksek olan kýsa Mekkî sû-
relerden çokça örnek verdikleri halde Zi-
yâeddin Ýbnü’l-Esîr fazlasýyla tekellüf ta-
þýdýðýndan Kur’an’da tarsî‘ örneklerinin bu-
lunmadýðýný iddia etmiþtir (el-Me¦elü’s-sâßir,
I, 357-388). Yahyâ el-Alevî tarsîi kâmil ve
nâkýs bölümlerine ayýrmýþ, kafiye / seci ve
vezin bakýmýndan benzer öðelerin bir be-
yitte toplanmasýna kâmil, sadece kafiye /
seci bakýmýndan benzerlerin birleþtirilme-
sine nâkýs tarsî‘ demiþtir (e¹-ªýrâ¾ü’l-mü-
te²ammin, s. 381-382). Ziyâeddin Ýbnü’l-
Esîr yalnýz birinci kategoriyi tarsî‘ saymýþ-
týr. Ýbn Ebü’l-Ýsba‘ tarsîi secie benzetmiþ,
Hatîb el-Kazvînî secie dahil etmiþ, Mah-
mûd el-Halebî ile Þehâbeddin Ahmed b.
Abdülvehhâb en-Nüveyrî tarsîi dört seci
kategorisinden (tasrî‘, mütevâzî, mutarraf,
mütevâzin) biri kabul etmiþ, Ýbnü’l-Bennâ
el-Merrâküþî tarsîi muzâraa cinasýndan
saymýþtýr. Süyûtî münferit bir yaklaþým
ortaya koymuþ, anlam ilgisini esas alarak
ortak noktaya sahip öðelerin birleþtirilme-
sini tarsî‘ kabul etmiþ ve þu âyeti örnek
göstermiþtir:

�1�( ����i 	A/� ،P)%� i� �1�( H=5� �if/ 	
&&�\]”
“OX@b�i� (Senin için orada ne aç ne de çýplak
kalma, ne susama ne de güneþte yanma vardýr)
(Tâhâ 20/118-119). Burada açlýk susuzluk-
la, çýplaklýk güneþte kalmakla anlamca da-
ha ilgili görünmesine raðmen açlýkla çýp-
laklýk hâlî (boþ) olma, susuzlukla güneþte
kalma yakýcýlýk noktasýnda müþterek vasýf
taþýdýðýndan bir araya getirilmiþtir (Mu£te-
rekü’l-ašrân, I, 415). Ahmed b. Abdürrez-
zâk et-Tantarânî’nin meþhur kasidesi, ay-
ný vezin ve kafiyede olan öðelerin çokluðu
sebebiyle el-Æa½îdetü’t-tar½î£iyye adýyla
da anýlýr (bk. et-TANTARÂNÝYYE).
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çer olup tarým ve hayvancýlýkla uðraþýyor-
lardý.

XV. yüzyýlda Karamanoðullarý ve Mem-
lükler’e baðlý Ramazanoðullarý’nýn hâkimi-
yetinde kalan Tarsus 890’da (1485) Kara-
man Beylerbeyi Karagöz Paþa tarafýndan
Osmanlý idaresine alýndý. 891’de (1486)
Memlük Emîri Özbek þehri zaptettiyse de
ertesi yýl Varsak seferinde Atik Ali Paþa’-
nýn eline geçti. Gelirleri Haremeyn’e vakfe-
dildiðinden 896 (1491) antlaþmasýyla Mem-
lükler’e verildi; Yavuz Sultan Selim’in bu
devlete son vermesiyle kesin biçimde Os-
manlý idaresine girdi (923/1517). Kanûnî
Sultan Süleyman döneminde bölgede çý-
kan Beðce / Yekçe Bey (933/1526) ve Veli
Halîfe (934/1527) isyanlarýný Ramazanlý Pîrî
Bey bastýrdý. Tarsus 1603’te Celâlî, 1833-
1840 yýllarý arasýnda Mýsýr Valisi Mehmed
Ali Paþa, 17 Aralýk 1918’de Fransýz iþgali-
ne ve Ermeni çetelerinin zulmüne uðradý.
Fransýzlar, Ankara Antlaþmasý’yla 27 Ara-
lýk 1921’de þehri boþalttýlar.

Baþlangýçta bir kale-þehir olan Tarsus
daha sonra kaleden dýþarýya doðru geliþ-
miþtir. Ýlk temelini Asurlular’ýn attýðý kale-
yi Herakleios tahrip ettirmiþ, 778-779’da
Mehdî-Billâh ve 788’de Hârûnürreþîd onart-
mýþtýr. Ýstahrî, Ýbn Havkal, Ýdrîsî ve Yâkut
kalenin çift surlu, Brocquiére 1432’de altý
kapýlý ve hendekli olduðunu yazar. Evliya
Çelebi yuvarlak þekilli kalenin çevresinin
5000 adým, çift surlu, hendekli, içinde üç
mahalle ve üç kapýsý (batýda Bâbülbahr /
Ýskele = Kleopatra, doðuda Adana ve ku-
zeyde Bað / Dað) bulunduðunu, kuzeyin-
de çevresi 500 adýmlýk iç kalenin yer aldý-
ðýný söyler. Kale son olarak 1833’te Mýsýrlý
Ýbrâhim Paþa tarafýndan tahrip edilmiþtir.
Þehirde yapýlaþma dinî mekânlarý merkez
almýþ, doðuda Câmi-i Atîk, batýda Câmi-
unnûr istikametine doðru geliþme göster-
miþtir. XVI. yüzyýlda þehirde Abdi Halîfe,
Bâb-ý Adana, Bâbü’l-bahr, Bayramlý, Boya-
cý Ömer, Câmiunnûr, Çereci, Çomak, Deb-
bâðhâne, Kazzâzoðlu, Hasan Fakih, Kara-
gündük, Kilise Camii, Kilise Mescid, Mah-
keme Mescidi, Mah Paþa, Mestan, Musta-
faoðlu, Sûfîler, Tahtalý, Tâife-i Gurbetân,
Ruhalu, Yayla Hacý, Zâviye-i Mencek, Zâ-
viye-i Þeyh Muhiddin, Þeyh Muhiddin Mes-
cidi ve Ermeniyân isimli mahalleler vardý.
Bâbülbahr, Câmiunnûr, Tahtalý ve Bâb-ý
Adana surlarýn içindeydi. 1880’de þehrin
doðusunda Câmi-i Atîk, Tekke, Tabakhâ-
ne, Musallâ, Þamlý, Sakýzlý, Çataklý, Þâhin,
Ýskeliç, Zorbaz, Çapla; batýsýnda Câmiun-
nûr, Müftî, Sofular, Hýristiyan, Eskiömer-
li, Yeniömerli, Yenimahalle, Kýzýl Murad,
Küçük Minare, Ýncehark adlý mahalleler

bulunuyordu. 1902 salnâmesinde burada
yirmi dört mahalle kayýtlýdýr.

Þehrin nüfus yapýsý hakkýndaki ilk bilgi-
ler Osmanlý tahrir kayýtlarýnda yer alýr. Os-
manlý idaresine girmesinden iki yýl son-
ra yapýlan ilk tahrirde (925/1519) þehirde
395 hâne, altmýþ iki mücerret (bekâr) müs-
lüman, on üç hâne hýristiyandan oluþan
nüfusu vardý. Toplam 408 hânede tahmi-
nî nüfus 2000 dolayýndaydý. 930 (1523-
24) tarihli kayýtlarda bu nüfus biraz daha
artmýþ, müslüman hâne sayýsý 547’ye yük-
selmýþ, hýristiyanlar on hâneye inmiþtir.
Bundan üç yýl sonra nüfusta küçük bir
azalma olmuþ, fakat 943’te (1536) yine es-
ki durumunu yakalamýþtýr (670 hâne, 156
mücerret müslüman, yirmi dört hâne, üç
mücerret hýristiyan). Toplam 3500’e ulaþan
tahminî nüfus 1543 ve 1572’de ufak oy-
namalarla ayný kalmýþtýr. Tarsus’un XVII
ve XVIII. yüzyýllarda bu nüfusu koruduðu
anlaþýlmaktadýr. XVII. yüzyýl ortalarýnda
Evliya Çelebi kale içindeki ev sayýsýný 300
diye verir ve burada üç mahalle bulun-
duðunu yazar. XIX. yüzyýla ait nüfus veri-
leri þehirde belirli bir artýþa iþaret eder.
1831’de 4169 hâne, 1864’te 1391 müslü-
man hânesi, 271 gayri müslim hânesi tes-
bit edilmiþtir. V. Cuinet 1890’da Tarsus’ta
18.000 kiþinin yaþadýðýný kaydeder. Cum-
huriyet’in baþlarýnda (1927 sayýmý) 22.058
kiþinin yaþadýðý Tarsus’un nüfusu ilk defa
1975’te 100.000’i aþmýþ (102.186), 2000’de

dan Bizans topraklarýna girdi. Bazý kale-
leri fethettikten sonra Tarsus’a dönerek
birkaç gün kaldý ve kýþý geçirmek için Dý-
maþk’a hareket etti. Ertesi yýl Bizans Ým-
paratoru Theophilos, Toroslar’ý aþýp Misis
ve Tarsus üzerine yürüdü ve Ýslâm ordu-
larýný maðlûp etti. 216 (831) ve 217 (832)
yýllarýnda Bizans’a karþý iki sefer daha dü-
zenleyen Me’mûn, 833’te büyük bir or-
duyla çýktýðý dördüncü seferinde Tarsus’u
üs olarak kullandý. Ancak Bedendûn (Po-
zantý) suyu yakýnlarýndaki ordugâhta vefat
etti ve Tarsus’ta defnedildi. Tarsus müs-
tahkem surlarý, nüfusu ve çevresindeki ve-
rimli arazisiyle askerî ve ekonomik açýdan
Avâsým ve Sugur bölgesinin belli baþlý þe-
hirlerinden biri haline geldi. Çeþitli yerler-
den çok sayýda gönüllü Bizans’a karþý cihad
için buraya gelmekteydi. Tarsus’un kapý-
larýndan biri Bâbülcihâd adýyla anýlmak-
taydý. Müslümanlarla Bizans arasýnda ger-
çekleþen esir deðiþimi ve fidyeleþme bir-
çok defa Tarsus’un batýsýndaki Lamas neh-
ri kenarýnda yapýlmaktaydý.

Halife Mu‘temid-Alellah devrinde (870-
892) Türk kumandanlarýndan Yâzmân’ýn
idaresinde kalan Tarsus bir süre bölgeye
hâkim olan Tolunoðullarý, Ýhþîdîler ve Ham-
dânîler’in egemenliði altýna girdi. Bizans’a
karþý mücadeleleriyle tanýnan Halep Ham-
dânî Hükümdarý Seyfüddevle zamanýnda
Bizans Ýmparatoru II. Nikephoros Phokas’ýn,
kardeþi Leon ve Domestikos Ioannes Çi-
miskes ile birlikte düzenlediði Çukurova
seferinin ardýndan Tarsus Bizans’ýn eline
geçti (354/965). Þehrin kapýlarý yaldýzlana-
rak diðer zafer ganimetleriyle beraber Ýs-
tanbul’a gönderildi. Camiler yýktýrýldý. Hý-
ristiyanlýðý kabul etmeyen veya cizye öde-
meyenler þehri terketmeye zorlandý. Ana-
dolu Selçuklularý’nýn kurucusu I. Süleyman
Þah 475’te (1082) Tarsus’u fethettiyse de
þehir 490’da (1097) Haçlýlar tarafýndan
alýndý. Daha sonra Tarsus Haçlýlar, Bizans
ve bölgede hüküm süren Ermeniler ara-
sýnda el deðiþtirdi. Memlük Sultaný I. Bay-
bars 664’ten (1266) itibaren bölgeye yö-
nelik akýnlar baþlattý. Þehir, 761 (1360) yý-
lýnda Memlükler’in Halep valisi Seyfeddin
Begtemür el-Hârizmî tarafýndan fethedil-
di. Çukurova’nýn fethinde önemli rol oy-
nayan Üçoklar’ýn Yüregir, Kýnýk, Bayýndýr,
Salur, Ýgdir; Bozoklar’ýn Dodurga, Kargýn
(Karkýn) boylarýna mensup aþiretler bölge-
ye yerleþti. Bu aþiretlerin birleþmesiyle Tar-
sus (Varsak / Farsak) Türkmen birliði oluþtu.
Tarsus Türkmenleri Kusun / Kosun, Ulaþ,
Kuþtemür, Esenli, Elvanlý, Gökçeli, Orhan
Beyli, Ozan ve Gurbet adlý dokuz boydan
meydana gelmekteydi. Bunlar konar gö-
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de (1360) onarýlarak yeniden ibadete açýl-
mýþtýr. 987’de (1579) Ramazanlý III. Ýbrâ-
him’in esaslý bir bakým yaptýrdýðý camiye
çeþitli gelirler vakfedilmiþtir. 1360’ta Sey-
feddin Begtemür’ün kiliseden (Ayasofya)
camiye çevirttiði Câmi-i Atîk (Eskicami /
Begtemür = Kilise Camii) þehrin önemli eser-
lerindendir. Kiliseyi camiye 818’de (1415)
Ramazanlý Ahmed’in çevirttiði de söylen-
mektedir. Türkistanlý Abdullah el-Mencü-
kî’nin kurduðu zâviye de meþhurdur. Vak-
fiyesi 11 Receb 781’de (23 Ekim 1379) tan-
zim edilen zâviye (VGMA, Mücedded Ana-
dolu Defteri, nr. 600, sýra nr. 347, s. 272-
273) Türkistan’dan gelecek olanlara hiz-
met maksadýyla kurulmuþtur. Memlük Sul-
taný Kansu Gavri’nin yaptýrdýðý Hz. Dânyâl
Türbesi ve türbeye istinaden 1857’de in-
þa edilen Makam-ý Þerif Camii, Bilâl-i Ha-
beþî anýsýna Memlükler’in yaptýrdýðý tür-
be, Memlük Sultaný Seyfeddin Çakmak’ýn
inþa ettirdiði tahmin edilen Çakmakýyye
(Debbâðhâne) Medresesi, Ulaþzâde Rüs-
tem’in 1520’li yýllarda þehirde kurduðu
medrese ve Hemamik köyündeki cami,
Ramazanlý Kubâd Paþa’nýn 1550’li yýllarda
yaptýrdýðý medrese, Vezîriâzam Pîrî Meh-
med Paþa’nýn Külek’teki cami, zâviye ve
kervansaraydan oluþan külliyesi, Ashâb-ý
Kehf maðarasý ve Sultan Abdülaziz’in 1873’-
te inþa ettirdiði cami, Kýrkkaþýk, Kleopatra
Kapýsý, Roma Hamamý, Donuktaþ, Gözlü-
kule, Saint Pavlus Kuyusu yörenin önem-
li tarihî eserleridir.

Kizzuwatna ve Que’nin baþkenti, Pers,
Roma ve Bizans dönemlerinde eyalet, müs-
lüman Araplar zamanýnda Sugur ve Avâ-
sým bölgesinin Suriye ucunun merkezi olan
Tarsus, Memlük idarî teþkilâtýnda XIV. yüz-
yýlda Þam, XV. yüzyýlda Halep’e baðlý niyâ-
belerdendi. Osmanlýlar 923’te (1517) Tar-
sus’u sancak haline getirerek Arap vilâye-
tine baðlamýþ, 928’de (1522) Þam, 932’de
(1526) Çukurâbâd, ardýndan Halep’e da-

hil edilmiþtir. Belgelerde Zilhicce 956’da
(Aralýk 1549) Karaman’a, Rebîülâhir 966’-
da (Ocak 1559) Dulkadýr’a (Maraþ) baðlý
gösterilen Tarsus 7 Rebîülevvel 979’da (30
Temmuz 1571) Sîs (Kozan), Alâiye ve Ýçel
sancaklarýyla birlikte Kýbrýs’a baðlanmýþ,
1632’de Adana’ya, 1653’te buranýn laðve-
dilmesiyle tekrar Kýbrýs’a nakledilmiþtir.
Evliya Çelebi’nin (1671) Adana’ya, Koçi
Bey’in Kýbrýs’a baðlý gösterdiði Tarsus
1735’te Adana vilâyetine alýnmýþtýr.

XVI. yüzyýlda yaklaþýk 5100 km² alaný
kaplayan Tarsus sancaðý güneydoðuda Sey-
han nehri, kuzeyde Toroslar, batýda Ala-
taçayý, güneyde Akdeniz kýyý þeridiyle sý-
nýrlýydý ve XVI. yüzyýlda merkez, Kusun,
Ulaþ ve Kuþtemür kazalarýndan oluþuyor-
du. Bu yüzyýlda ortalama 80.000 kiþilik bir
nüfus potansiyeline sahipti. XVII. yüzyýl-
da Gökçeli ve Elvanlý, XIX. yüzyýl baþlarýn-
da Namrun, Yelkesi, Külek, 1852’de Mer-
sin’e baðlanmýþtýr. 1864’te Gökçeli, Elvan-
lý, Kalýnlý birleþtirilerek Tarsus’a baðlý Mer-
sin kazasý kurulmuþ, 1305’te (1887-88)
müstakil sancak yapýlan Mersin’e dahil edil-
miþtir. 1880-1902 salnâmelerinde kazaya
Namrun, Külek, Ulaþ, Tekeli, Kusun ve Kuþ-
temür baðlý gösterilmiþtir. XIX. yüzyýlýn
ikinci çeyreðinde sancaðýn kýrsal kesimin-
de 12.440 hâne vardý. 1890’da sancaðýn
nüfusu 50.000 dolayýndaydý. Tarsus, Cum-
huriyet döneminde kaza statüsünde Mer-
sin merkezli Ýçel vilâyetine dahil edilmiþ-
tir (1933).
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216.382’ye ulaþmýþ. 2010’da 240.000’e
yaklaþmýþtýr (238.276).

Eskiçað’lardan Bizans dönemine kadar
bir limana sahip olmasý (denizden geline-
bilen nehir limaný) ve ana yol üzerinde
bulunmasý sebebiyle Tarsus bir ticaret ve
kültür merkeziydi. Muhtemelen IX-X. yüz-
yýllarda denizle þehir arasýnda su yolu oluþ-
turan lagünlerin (Rhegma gölü) toprakla
dolmasýyla kara kenti haline gelmiþ, XIV.
yüzyýldan itibaren ana yoldan uzaklaþmýþ,
Osmanlý devrinde ikinci derecede kervan
yolu üzerinde kalmýþtýr. Fakat Anadolu-
Suriye ana yolu sancak sýnýrlarý içerisin-
deki Külek (Gülek) Boðazý’ndan geçtiði için
güvenlik bakýmýndan ve idarî açýdan öne-
mini sürdürmüþtür. 1886’da açýlan Mer-
sin-Adana demiryolu ve son dönemlerde
yapýlan otoyollar þehre canlýlýk kazandýr-
mýþtýr. Osmanlý döneminde dokumacýlýk,
dericilik, boyacýlýk, alet imalâtý, gýda mad-
deleri vb. sektörlerin faaliyet gösterdiði,
birçok çarþý, han ve kervansarayýn bulun-
duðu þehirde günümüzde gýda, inþaat,
metal, tekstil, cam, makine sanayii geliþ-
miþtir. Tarsus’ta ayrýca tarým ürünleri,
tarým aletleri, makine yedek parçalarý,
takým tezgâhlarý, tuðla ve seramik ima-
lâthaneleri ve otomotiv sanayii vardýr.
Türkiye’de ilk hidroelektrik santral
1902’de Tarsus’ta kurulmuþtur. Tar-
sus’un baþka Anadolu þehirlerinde rast-
lanmayan bir özelliði de 1896 yýlýnda ra-
sat yapmaya baþlayan bir meteoroloji
istasyonunun bulunmasýdýr (Erinç – Be-
ner, VI/12 [1961], s. 100-116).

Tarsus kadîm bir merkez olarak önemli
tarihî eserlere sahiptir. Bunlardan en ön-
de geleni Câmiunnûr’dur (ulucami). Ýlk te-
meli 171’de (787-88) atýlmýþ, 218’de (833)
Halife Me’mûn buraya defnedilmiþtir. Þît
peygamber ve Lokman Hekim’in mezarla-
rýnýn da burada bulunduðuna inanýlýr. Hý-
ristiyan iþgalcilerin tahrip ettiði cami 761’-
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Türk, s. 84). Zekâsý ve yeteneði sayesinde
tahsilini kýsa zamanda tamamladý ve 24
Þevval 734’te (28 Haziran 1334) Ýkbâliyye
Medresesi’nde ders vermeye baþladý, iki yýl
sonra Þibliyye’de müderrislik görevi aldý.
744’te (1343) Dýmaþk Hanefî kadýlkudâtý
nâibliðine tayin edildi. 746’da (1345) baba-
sý kadýlkudâtlýðý kendisi lehine býrakýnca
bu makama asaleten getirildi ve ölümüne
kadar bu görevini sürdürdü. Ayrýca Nûriy-
ye, el-Hâtûniyyetü’l-Cevvâniyye, Reyhâniy-
ye ve diðer bazý medreselerde öðretim fa-
aliyetinde bulundu. 4 Þâban 758 (23 Tem-
muz 1357) tarihinde Dýmaþk’ta vefat etti
ve Mizze’de defnedildi. Kendisiyle görüþen
Safedî yöneticilerin ona büyük saygý duy-
duklarýný, yargý konusunda üstün yetenek
sahibi olduðunu ve kadýlýðý süresince ver-
diði kararlardan dolayý hiç eleþtirilmediði-
ni belirtir.

Eserleri. 1. Tu¼fetü’t-Türk fîmâ yeci-
bü en yu£mele fi’l-mülk. Müellif eserin-
de öncelikle devlet baþkanlýðý için Kurey-
þîliðin þart olmadýðýný ve Türkler’in devlet
yönetimi konusundaki ehliyet ve liyakati-
ni ortaya koymaya çalýþmakta, devlet ida-
resinde Hanefî mezhebinin o zamana ka-
dar siyasî alanda daha çok tercih edilen
Þâfiî mezhebine göre daha uygun olduðu
fikrini iki mezhebin bazý fýkhî meseleler-
deki yaklaþýmlarýný karþýlaþtýrarak savun-
maktadýr. Müellifin hükümdara nasihat
amacýyla kaleme aldýðýný belirttiði kitap
siyasetnâme türünün tipik örneklerinden
farklý olup, dört mezhepten birine men-
sup hâkim tayin ederken hükümdarýn koy-
masý gerekli olan kayýtlarý açýklamakta ve
ele aldýðý konularda fýkhî görüþ ve nakil-
lere aðýrlýk vermektedir. Asri Çubukçu dok-
tora tezinde eserin tenkitli metnini ve Türk-
çe’ye tercümesini hazýrlamýþ (bk. bibl.), ki-
tap Rýdvân es-Seyyid (Beyrut 1413/1992),
Muhammed Hasan Muhammed Hasan Ýs-

mâil (Beyrut 1416/1995), Fransýzca’ya çe-
virisi ve bir incelemeyle birlikte Muham-
med Minasrî (Dýmaþk 1997) tarafýndan
neþredilmiþtir. 2. Enfa£u’l-vesâßil ilâ ta¼-
rîri’l-mesâßil (el-Fetâva’¹-ªarsûsiyye). Mah-
kemelerde sýkça görülen meselelerde ka-
dýlara kolaylýk saðlamak amacýyla derlen-
miþtir. Mustafa Ali Hafâcî tarafýndan el-
Fetâva’¹-ªarsûsiyye adýyla yayýmlanan
eserle ilgili (Kahire 1344) çeþitli muhta-
sarlar kaleme alýnmýþtýr (Muhammed b.
Hüseyin b. Bayram, Bu³yetü’s-sâßil; Mu-
hammed b. Muhammed ez-Zührî, Kifâye-
tü’s-sâßil; Sirâceddin Ýbn Nüceym, Ýcâbe-
tü’s-sâßil; bk. Brockelmann, GAL Suppl., II,
87). 3. el-Fevâßidü’l-fýšhiyye (el-Fevâßi-
dü’l-bedriyye, el-Fevâßidü’l-man¾ûme).
Fürû-i fýkha dair 1000 beyitlik bir manzu-
medir (Kayseri Râþid Efendi Ktp., nr. 1367/
1; Amasya Beyazýt Ýl Halk Ktp., nr. 861).
Seriyyüddin Ýbnü’þ-Þýhne eseri 400 beyit-
te özetlemiþtir (MuÅta½arü’l-Fevâßid, Sü-
leymaniye Ktp., Giresun, nr. 19). 4. ez-Ze-
vâßid £ale’l-Fevâßid (¬eyl £ale’l-Fevâßidi’l-
fýšhiyye). Tarsûsî’nin bir önceki eserine
zeyil niteliðinde küçük bir risâledir (Kay-
seri Râþid Efendi Ktp., nr. 1367/3; Beyazýt
Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1168/
2; Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 951, Yeni-
cami, nr. 1186). 5. ed-Dürretü’s-seniyye
fî Þer¼i’l-Fevâßidi’l-fýšhiyye (Beyazýt Dev-
let Ktp., Bayezid, nr. 2470, Veliyyüddin Efen-
di, nr. 1168; Süleymaniye Ktp., Cârullah
Efendi, nr. 929, Hekimoðlu, nr. 355, Lâ-
leli, nr. 951; Köprülü Ktp., Mehmed Âsým,
nr. 84/1). Nuaymî, Tarsûsî’nin kendi zama-
nýndaki bazý âlimlerin biyografilerine dair
verdiði bilgileri bu esere atýfta bulunarak
nakleder (ed-Dâris, I, 512, 563, 566, 577).
6. Urcûze fî vefeyâti’l-a£yân min me×-
hebi Ebî ¥anîfeti’n-Nu£mân. Eserde Ebû
Hanîfe’den baþlayarak Ýbnü’t-Türkmânî’ye
(ö. 750/1349) kadar olan Hanefî fýkýh âlim-

bul 1974, s. 20; Strabon, Coðrafya, Kitap XIV (trc.
Adnan Pekman), Ýstanbul 1981, s. 55; Belâzürî,
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fer), Paris 1892, s. 98-99; Evliya Çelebi, Seya-
hatnâme, IX, 329-331; S. Stevenson, Our Ride
Through Asia Minor, London 1881, s. 135; Cui-
net, II, 46; Afif Erzen, Tarsus Kýlavuzu, Ýstanbul
1943, s. 3-8; W. M. Ramsay, Anadolu’nun Tari-
hi Coðrafyasý (trc. Mihri Pektaþ), Ýstanbul 1961,
s. 427; L. Rother, Die städte der Çukurova: Ada-
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Ebû Ýshâk Necmüddîn Ýbrâhîm b. Alî
b. Ahmed et-Tarsûsî

(ö. 758/1357)

Hanefî fakihi.˜ ™

Aslen Tarsuslu olup 721 (1321) yýlýnda
Dýmaþk’ýn kuzeyinde bir köy olan Mizze’-
de dünyaya geldi. Ýbnü’t-Tarsûsî diye de
anýlýr. Nuaymî ise 2 Muharrem 720’de (13
Þubat 1320) doðduðunu kaydeder (ed-Dâ-
ris, I, 623). Dýmaþk’ta Arapça, fýkýh ve fý-
kýh usulü tahsil etti; ayrýca birçok medre-
sede ders veren ve Hanefî kadýlkudâtlýðý
yapan babasý Ebü’l-Hasan Ýmâdüddin et-
Tarsûsî’den fýkýh okudu. Hocalarý arasýn-
da Ebü’n-Nasr Ýbnü’þ-Þîrâzî ve Ebü’l-Ab-
bas Þehâbeddin Ahmed b. Ebû Tâlib el-
Haccâr’ýn adlarý anýlýr. Tarsûsî, Dýmaþk’ýn
Mâlikî kadýsý Þerefeddin Muhammed b.
Ebû Bekir el-Hemdânî’nin tasavvufta ken-
disinin þeyhi olduðunu belirtir (Tu¼fetü’t-

Necmeddin

et-Tarsûsî’nin

ed-Dürretü’s-
seniyye adlý

eserinin

ilk iki sayfasý
(Beyazýt

Devlet Ktp.,
Veliyyüddin

Efendi,
nr. 1168)


