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Cerbe adasýnda
Osmanlý döneminde yapýlan cami.

˜ ™

Tunus’un Cerbe adasýnda Hûmetüsûk
diye adlandýrýlan kasabanýn merkezindeki
Cezayir Meydaný’nda yer almaktadýr. Ki-
tâbesi bulunmayan Türk Camii’nin (Câ-
miu’t-Türk) inþa tarihi konusunda kay-
naklarda bir kayda rastlanmamýþtýr. Ya-
pý Tunus’ta inþa edilen yapýlardan ziyade
Libya’da Osmanlý devrinde inþa edilen ca-
milere benzemektedir. Bu sebeple, Cer-
be adasýnýn Osmanlýlar’ýn eline kesin ola-
rak geçiþinden (1560) itibaren Trablusgarp
beylerbeyiliðine idarî yönden baðlandýðý
1626 yýlýna kadarki dönemde inþa edilmiþ
olmalýdýr. Günümüzden yaklaþýk yüzyýl ön-
ce yapýlan onarým sýrasýnda geniþletilen
camiye son dönemde kýble yönündeki me-
kânlar kaldýrýlarak üç sýra halinde yirmi
dört kubbe ile örtülmüþ bir bölüm eklen-
miþtir. Bugün bakýmlý durumda bulunan
camide onarýmlar devam etmektedir. Ge-
niþ bir meydanýn ortasýnda yer alan cami
beyaza boyanmýþ beden duvarlarý üzerin-
de kasnaksýz olarak yükselen, geniþlikleri
farklý kubbelerle örtülü, yuvarlak gövde-
li, tek þerefeli ve sivri külâhlý minaresiyle
dýþtan dikkat çekicidir. Cami kýble yönün-
den ve güney tarafýndan alçak tutulan du-
varlarýn sýnýrlandýrdýðý bir dýþ avlu ile ku-
þatýlmýþtýr. Dýþ avluya yuvarlak kemerli üç
kapý ile girilmektedir. Avlu duvarlarý olduk-

ça sadedir. Dýþ avludan caminin revaklý av-
lusuna düz açýklýklý basit iki kapý ile geçilir.
Ayrýca kuzey yönündeki ana caddeye açý-
lan bir kapýdan ulaþýlan avlunun batýsýnda
ayrý küçük bir avlusu bulunan üçgen biçi-
minde helâ ve abdest alma mekânlarý var-
dýr. Buraya caddeye açýlan kapýlardan gi-
rilir. Dikdörtgen açýklýklý kapý ve pencere-
lere sahip caminin beden duvarlarý da sa-
dedir.

Ýlk inþasýndan kalan kýsýmla buna yapýlan
ilâveden meydana gelen harim yatýk dik-
dörtgen planlýdýr. Ýbadet mekânýnýn 14,50 ×
11,40 m. ölçülerindeki ilk bölümü, birbiri-
ne ve duvar pâyelerine yuvarlak kemer-
lerle baðlý on iki ayakla taþýnan yirmi kub-
benin örttüðü çok destekli plan þemasý-
na sahiptir. Daha sonra bu mekânýn ku-
zey yönüne yine ayný plan düzenine göre
on bölümlü bir mekân eklenerek harim,
24,10 × 11,40 m. boyutlarýna ulaþmýþtýr.
Ýlâve mekânýn kýble yönü üç kubbe ile, di-
ðerleri mihraba paralel uzanan beþik to-
nozlarla kapatýlmýþtýr. Mihrap niþinin iki ya-
nýnda küçük odalar bulunmaktaydý. Dýþa çý-
kýntý yapan bu mekânlar son yýllarda kal-
dýrýlmýþtýr. Kýble yönünde enlemesine üç
nef daha eklenerek harim geniþletilmiþ-
tir. Örtü sisteminde görülen farklý uygula-
malar, ibadet mekânýnýn kuzey cephesin-
den taþýntý yapan ve 1 m. derinliðindeki
eyvan biçiminde içe açýlan mekânla ayrý
formlardaki pâyeler yapýda çok fazla ona-
rým ve eklemelerin yapýldýðýný göstermek-
tedir. Ýç mekândaki taþýyýcýlar farklý biçim-
lerde ele alýnmýþtýr. Beyaz boyalý taþ pâye-
lerin üzerinde iki kalýn konsol ve silmelerle

riler arasýnda Batý Asorlar’da bir ada olan
Flores, Yukarý Elbe nehrinin Bohemya’da-
ki kollarýndan biri olan Adler gibi böyle bir
ansiklopedide bulunmasý gereksiz sayýlan
maddelere rastlanmasý da yer alýr. Öte
yandan ansiklopedi amaçlandýðý gibi oriji-
nal bir eser niteliðini kazanamamýþ, bazý
yerli ve yabancý ansiklopedilerin etkisi al-
týnda kalmýþtýr. Türk dünyasýyla ilgili mad-
deler hem kýsa hem eksik, yabancýlara ait
maddeler ise çok defa gereðinden fazla
uzundur. Nitekim Bizans kumandaný Be-
lisarios’a bir sayfaya yakýn yer verilirken
Sultan Alparslan’a bir sütun ayrýlmýþtýr.
Bütünlük ve tutarlýlýðýný kýsmen yitirmiþ
olan ansiklopedi her þeye raðmen Türki-
ye, Türk tarihi, Türk dili ve edebiyatý gibi
konularda ayrýntýlý bilgi içeren bazý mad-
delere sahiptir. Türk Ansiklopedi’si uzun
bir yayým hayatýnýn sonunda otuz üç cilt
halinde ancak 1984 yýlýnda tamamlana-
bilmiþtir. Son ciltte yer alan bilgilere göre
yazý kurulu baþkaný ve baþredaktör Hasan
Eren, yazý komisyonu üyeleri Hamza Zül-
fikar, Kayahan Erimer, Nevzat Gözaydýn,
Tahsin Melan ve Ýsmail Parlatýr’dan mey-
dana gelmiþtir.
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Türk dili konusunda
araþtýrma ve yayýn yapmak amacýyla
esasý 1932’de oluþturulan kurum.˜ ™

12 Temmuz 1932’de Gazi Mustafa Ke-
mal’in isteði üzerine Sâmih Rifat baþkan-
lýðýnda Ruþen Eþref (Ünaydýn), Celâl Sahir
(Erozan) ve Yakup Kadri (Karaosmanoðlu) ta-
rafýndan Türk Dili Tetkik Cemiyeti adýyla
kuruldu. Cemiyet nizamnâmesinin 3. mad-
desine göre Reisicumhur Gazi Mustafa Ke-
mal koruyucu baþkandýr. Dil konusunda
yapýlacak çalýþmalarý belirlemek ve yön-
temi tartýþmak için Mustafa Kemal’in tâ-
limatýyla 26 Eylül’de Dolmabahçe Sarayý’n-
da toplanan I. Türk Dil Kurultayý’nda ce-
miyet baþkanlýðýna Sâmih Rifat seçildi.
1934’te yapýlan II. Türk Dil Kurultayý’nda
mevcut nizamnâmenin Türkçeleþtirilmesi
yolunda umumi merkez heyetine verilen
yetki sonucunda cemiyetin adý önce Türk
Dili Araþtýrma Kurumu’na ve ardýndan Türk
Dil Kurumu’na dönüþtürüldü; bu ad, 1936
yýlýnda toplanan III. Türk Dil Kurultayý’nda
kabul edilen ana nizamnâmenin 1. mad-
desinde yer alarak resmîleþti.

Bir cemiyet þeklinde kurulmasýna rað-
men devlet himayesinde çalýþmalarýna baþ-
layan kurumun ilk nizamnâmesinde Ma-
arif vekilinin fahrî reis olduðu belirtilirken
Sâmih Rifat’ýn 3 Aralýk 1932 tarihinde ölü-
münün ardýndan dönemin Maarif vekil-
leri baþkanlýk görevini yürütmeye baþla-
dýlar. 1936’da kabul edilen nizamnâme-
nin 5. maddesine göre kurum baþkanlýðý
görevini 1951 yýlýna kadar dönemin Maa-
rif vekilleri yerine getirdi. Demokrat Par-
ti zamanýnda Maarif vekili Tevfik Ýleri’nin
Maarif vekillerinin kurum baþkanlýðýný üst-
lenmesinin uygun olmayacaðýný belirtme-
si üzerine 1951’de toplanan fevkalâde Dil

Kurultayý’nda yapýlan nizamnâme deðiþik-
liðiyle Maarif vekillerinin kurum baþkanlý-
ðýna son verildi; kurultayda seçilecek ida-
re heyetinin kendi içinden bir kiþinin baþ-
kanlýða getirilmesi hükmü kabul edildi.
1982 anayasasýnýn 134. maddesi gereðin-
ce de Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Ku-
rumu’nun dernek olma özelliði kaldýrýldý;
her iki kurum, 1983’te oluþturulan Ata-
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
çatýsý altýnda tüzel kiþiliðe sahip anayasal
kamu kurumuna dönüþtürüldü. 2876 sa-
yýlý kanunla kurum baþkanlarý üçlü karar-
nâme ile tayin edilmeye baþlandý.

Kurumun en önemli organý Türk Dil Ku-
rultayý idi. Kurultaylarda kurumun tüzük
ve yönergeleri, çalýþma planlarý belirlenip
yönetim kadrosu seçildiði gibi Türk diliy-
le ilgili bildiriler de sunulup tartýþýlýyordu.
Bu geleneðin temellerinin atýldýðý I. Türk
Dil Kurultayý’nda davetliler arasýnda dil bi-
limcilerin yaný sýra Abdülhak Hâmid (Tar-
han), Sâmipaþazâde Sezâi, Halit Ziya (Uþak-
lýgil), Cenab Þahabeddin, Hüseyin Cahit (Yal-
çýn), Hüseyin Rahmi (Gürpýnar), Mehmet
Emin (Yurdakul), Ahmed Hâþim, Ahmed
Râsim, Falih Rýfký (Atay), Yunus Nadi gibi
þair ve yazarlar, gazeteciler, Türkçe’yi en
sade konuþtuðu düþünülen Yörük Türk-
men aþiretlerinden temsilciler de yer alý-
yordu. Türkçe’nin Sumer, Eti gibi en eski
dillerle, Hint-Avrupa ve Sâmî dilleriyle kar-
þýlaþtýrýlmasý, tarihî geliþiminin araþtýrýl-
masý ve karþýlaþtýrmalý dil bilgisinin yazýl-
masý, lehçeler ve terimler sözlüklerinin ha-
zýrlanmasý, bir Türkçe sözlük çýkarýlmasý,
halk dilinde ve tarihî metinlerdeki Türkçe
kökenli sözlerin taranmasý ve yayýmlanma-
sý, Türkçe’de söz türetme ilkelerinin be-
lirlenmesi ve bu ilkelere uygun biçimde
Türkçe köklerden yeni sözler türetilmesi,
özellikle yazý dilinde kullanýlan yabancý
kökenli kelimelerin yerini alacak öztürkçe

zenginleþtirilen baþlýklar yer almaktadýr.
Yapýnýn duvarlarýna az sayýda pencere açýl-
dýðýndan iç mekân yeterince aydýnlatýla-
mamýþtýr. Caminin yeni olan at nalý kemer-
li mihrabý ve ahþap minberi sanatsal özel-
lik taþýmaktadýr. Camide süsleme bulun-
mamaktadýr.

Revaklý avluya caminin kuzey yönündeki
sokaða ve dýþ avluya açýlan kapýlarla ula-
þýlmaktadýr. Yol durumuna uydurabilmek
için avlunun batý cephesi iki kademe ha-
linde içe çekilmiþ, zemini taþ malzeme ile
kaplanan avlu “U” þeklinde iki sýra revak-
larla çevrilmiþtir. Kare pâyeler üzerindeki
yuvarlak kemerlerle ortaya açýlan revak-
lar düz çatý ile örtülmüþtür. Avludaki re-
vaklarýn kemer alýnlýklarý ve bunun üzerin-
deki yüzeyler tamamen sade býrakýlmýþ-
týr. Minarenin bulunduðu yönde dýþ avlu
duvarýna yakýn revaklarýn kemer aralarý gü-
nümüzde kapatýlmýþ ve avluya birer kapý
ile açýlan mekânlar haline getirilmiþtir. Mi-
nare harimin batý köþesinde 3 m. geniþli-
ðinde kare bir kaide üzerinde yükselmek-
tedir. Revaklý avluya açýlan basýk kemerli
kapýdan girilen minarenin oldukça kalýn
tutulan silindirik gövdesinden düz bir sil-
me ile þerefeye geçilmektedir. Gövdeye gö-
re daha kýsa ve ince olan petek bölümü-
nün üzeri konik biçimde külâhla örtülmüþ-
tür.

Osmanlý döneminde Tunus’ta inþa edi-
len camilerin büyük bölümü üst örtünün
çok destekle taþýndýðý yatýk dikdörtgen plan
þemasý göstermektedir. Bunlarýn önemli
bir kýsmýný mihrap önünün kubbe, diðer
bölümlerin tonozlarla örtüldüðü yapýlar
oluþturmaktadýr. Ayný grup içinde deðer-
lendirilebilecek olan Türk Camii’nde ilk ya-
pýmdan kalan harim diðerlerinden farklý
þekilde kubbelerle kapatýlmýþtýr. Enleme-
sine geliþen eserler arasýnda bu yönüyle
Türk Camii, Tunus’ta tek örnek durumun-
dadýr. Ýbadet mekânýnýn kuzeyinde üç yön-
den revaklarla çevrilen avlu, harimle avlu
duvarýnýn kesiþtiði yerde minareye yer ve-
rilmesi Osmanlý döneminde benzerlerine
oldukça sýk rastlanan bir uygulamadýr.
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