
neklerinde bile rastlanır. Tıpkı Kelile ve 
Dirone'de olduğu gibi bir hadiseyi ge
ciktirmek için zaman kazanmak mak
sadıyla hikaye aniatma usulü daha çok 
Hindistan'da görülür. Ayrıca çerçeve ma
salın esas teması olan kadınların sada
katsizliği fikri ve iki kardeşin seyahate 
çıkması motifi orijinal Hint masal kül
liyatında bulunmaktadır. Bütün bunlar 
masallardan bir kısmının yabancı men
şeli olduğunu gösterse bile tamamının 
böyle olduğunu ispata yetmez. Külliya
tın içine Arap kaynaklı birçok masal da 
girmiştir. 

Bütün bu hususlar dikkate alınırsa bu 
büyük eseri dört ana gruba ayırmak 
mümkündür: 1. Hint kaynaklı masallar; 
2. iran'dan gelen masallar; 3. Harünür
reşid (786-809) devrine ait Bağdat men
şeli masallar. Harünürreşid'in zamanın
da onun şahsiyeti etrafında geçen bu 
maceraların konuları realisttir. Bu ma
sallarda üslüp ve tertip daha ustacadır. 
4. Fatımiler ve Memlükler devrinde Mı

sır' da külliyata ilave edilen masallar. 
Bunlar akıl ve tabiat dışı unsurlar bakı
mından zengin konulardır. İfritler. tılsım
lar, olağan üstü maceratarla dolu olan 
bu hikayeterin tertip ve üslübu daha ace
micedir. 

Masalların çeşitliliği, geçtiği yerlerin 
farklılığı (Hindistan, İran, Irak, Mısır, Tür
kiye), masalların tabii ve özentisiz bir üs
lüpla kaleme alınmış olması, konuşma 
dilinde kullanılan deyimler ihtiva etme
si ve ünlü Arap müelliflerinde görülme
si mümkün olmayan dil hataları taşıma
sı gibi hususlar dikkate alınırsa bunla
rın tek bir kalemden çıkmadığı anlaşılır. 

Masalların aslında yüzyıllar boyu ağız

dan ağıza aktarılan halk masalları tü
ründen olduğu, bunların değişik yer ve 
zamanlarda rastgele değişmelere uğra
dığı, Doğu milletlerinin eski-yeni falklo
rundan pek çok şeyler alarak gelişip bir 
bütün haline geldiği kabul edilmekte
dir. Bu bakımdan hikayeterin bütünü il
ginç bir mozaik görünümündedir. Bu yö
nüyle binbir gece masalları müslüman 
Doğu milletlerinin edebiyat, tarih, me
deniyet tarihi, falklor ve sosyal yapıları
nın incelenmesi için büyük bir malzeme 
teşkil etmektedir. 

Külliyatın bu adla tanınmasının sebe
bi, bunların binbir geceye taksim edil
miş birbirinin devamı olan masallardan 
oluşmasıdır. Ancak bazı hikayeler birkaç 
sayfa sürerken bazılarının birkaç satır
da bitmesi, "bin masal" veya "binbir ge-

Binbir gece 

masa lları yla 

ilgili modern 

minyatürler 

{Aramco World, 

c. 36, sy. 5, 

Eylul -Ekim 1985, 

'· 28, 29) 

ce" ifadelerinin önceleri çokluktan kinil
ye olarak kullanıldığını, daha sonra söz
lük manasma alınarak hikayeterin bu sa
yılara tamamlandığını göstermektedir. 

Son şeklini Mısır'da Memlükler dev
rinde aldığı kabul edilen hikayeterin bir
çok değişik yazmaları vardır. Bunlar, he
nüz güvenilir bir ilmi neşirleri yapılma
makla beraber, 1814'ten günümüze ka
dar Hindistan, Mısır, Avrupa ve Beyrut'
ta defalarca basılmış ve çeşitli dillere 
tercüme edilmiştir. Bu neşirlerin içinde 
eksiksiz olanı, 1251'de ( 1835) iki ci lt ha
linde Bulak'ta basılanıdır. Bu baskı da
ha sonra defalarca tekrar edilmiştir. Di
ğer baskılarında genellikle müstehcen 
görülen ifadeterin atıldığı, bazı masalla
rın özetlendiği, gramer yanlışlarının dü
zeltildiği, bazı şiirlerin de alınmadığı gö
rülmektedir. Binbir gece masallarının 

noksansız baskıları yanında kOliiyattan 
alınmış müstakil masallar halinde bası

lanları da vardır. 

Binbir gece külliyatı Avrupa'da ilk de
fa Antoine Galland tarafından. kendisi
ne Suriye'den gönderilen bir yazmadan 
Fransızca 'ya çevrilmiştir (I-XII. Paris 1704-

ı7ı7). Daha sonra Edward William Lane 
(l-ııı. London ı839-ı841). John Payne (I
IX, London 1882- 1884) ve Sir Richard Sur
ton (!-XVI, London ı885-1888) eseri ingi
lizce'ye tercüme etmişlerdir. Külliyat E. 
Littmann tarafından da Almanca'ya çe
virilmiştir (I-VI . Leipzig ı 92 ı- ı 928). Bin
bir gece masallarının Türkçe'ye tercü
mesi Sultan Abdülmecid zamanında Ah
med Nazif Efendi tarafından yapılmış
tır. Masalların müstehcen tarafları atı

larak Terceme-i Elf Leyle ve Leyle adıy
la dört ve altı cilt halinde tarihsiz olarak 
iki defa basılmışt 1 r . Üslübu pek ağır olan 
bu tercümeden sonra 1927-1928 yılla
rında Resimli Ay neşriyatı arasında sa-
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de ve popüler üslupta ve seçmeler ha
linde yayımlanmıştır. Eser ayrıca Hüse
yin Başaran (Binbir Gece Masalları, An

kara 1957). Nihai Yalaza Taluy (Binbir Ge
ce Masalları, istanbul 1958), F. Namık Han
soy (Binbir Gece Masalları, İstanbul ı 959), 

Selami Münir Yurdatap (Binbir Gece Ma· 

salları, I-II. istanbul 1949-ı954) ve Raif 
Karadağ (Binbir Gece Masalları, I-IV, İs
tanbul 196 ı) tarafından neşredilmiştir. 
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Libya'nın ikinci büyük şehri. 

_j 

ı 

_j 

Libya'nın Berka (Cirenaica) bölgesinde
ki illerden (muhafaza) birinin merkezi olan 
Bingazi, ülkenin ikinci kalabalık şehri ve 
doğu kıyılarının en büyük limanıdır. Bü-
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Bingazi 

yük Sirte körfezinin doğu sahilinde, bir 
burunun batı rüzgariarına karşı koru
duğu, ancak kuzeybatı fırtınalarına açık 
bulunan bir koyun kenarında, kıyı ova
sının en geniş olduğu bir yerde kurul
muştur. Doğusunda bir lagün, güneydo
ğusunda zaman zaman denizin örttüğü 
tuzlu bataklıklar yer alır ; Akdeniz ka
rakterli kurak bir ikiimin etkisindedir. 
Demiryoluyla bölgenin diğer önemli şe
hirlerinden Merc (Barce) ve SuiOk'a, dü
zenli karayollarıyla da Libya'nın başlıca 

merkezlerine bağlıdır ; 32 km. doğusun
daki milletlerarası Benina hava limanı ise 
başka ülkelerle hava bağlantısını sağla r. 

Kıyıyı takip eden ve iç bölgelere uzanan 
önemli yolların kavşağında ulaşıma çok 
elverişli bir konumda olması ve güneyin
deki Zuveytine'de zengin petrol yatak
larının bulunması . Bingazi'nin hemen bü
tün Berka bölgesinin ihtiyacına cevap ve
ren önemli bir liman ve büyük bir tica
ret, yönetim, eğitim merkezi olmasını 

sağlamıştır. En çok tahıl, sünger, hayvan 
ürünleri ve petrol ürünleri ihraç eden li
manı tabii olarak fazla derin değildir ve 
ayrıca eskiden beri kumla dolarak sığ
laşma eğilimi gösterir. Bu sebeple daha 
geçen yüzyılın ikinci yarısında Türk ha
kimiyeti döneminde yapılan dalgakıra 

nın arkasındaki kesim zaman zaman 
taranarak derinliği arttırılmış ve liman 
büyütülerek yeni tesisler eklenmiştir. 

Şehrin çevresinde sulu tarım yapılan 

zengin topraklar yer alır. Tuz ve çimen
to üretimi ile petrol tasfiyesi, besin 
maddeleri hazırlanması ve dericilik Bin
gazi'deki en önemli endüstri kollarıdır. 

Deniz suyundan tatlı su elde edilen dün
yanın en büyük arıtma tesislerinden bi
r i de şehrin su ihtiyacını karşılar. Birçok 
devlet dairesinin bulunduğu şehirde bir 
de 19SS 'te kurulan Libya Üniversitesi 
vardır. 
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Şehir milattan önce V. yüzyılda Yu
nanlılar tarafından Grekçe "güneşin bat
tığı yer" manasma gelen Euhesperides 
adıyla bir kolani olarak kurulmuş, daha 
sonra adı Mısır Kıralı llL Ptolemaios ta
rafından karısının ismine izafeten Bere
nike'ye çevrilmiştir. Milattan sonra lll. 
yüzyıldan itibaren Cyrene ve Barce gibi 
diğer şehirleri geride bırakarak bölge
nin en büyük merkezi haline geldi ; çev
resinde bu parlak döneme ait bazı kalın
ttlar bulunmaktadır. Fakat !imanın dol
ması ve su kıtlığı gibi sebeplerle önemi 
giderek azaldı. Buna rağmen Ortaçağ'da 
bir ara Ceneviz'le yaptığı ticaret saye
sinde yeniden bir öli;:üde caniandı; o sı
rada Bernik adı ile anılıyordu . Bundan 
sonraki dönemde şehir sönükleşti ve 
daha çok bir korsan barınağı haline gel
di; Bizanslılar'ın son zaman larında ise 
tamamen terkedildL Nitekim islam kay
naklarında ilk islam fetihleri sırasında 
Berka bölgesinden bahsedildiği halde 
bu şehrin adı zikredilmemektedir. Şeh
rin tekrar bir yerleşim merkezi olarak 
ortaya çıkmasının 1470 yıllarına rastla
dığı tahmin edilmektedir. 

Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyye'sinde Bir
niki'nin yanı sıra görülen Bin Kadi adı
nın aslında XVI. yüzyılın ikinci yarısın

dan itibaren kullanılan Mersa İbn Gazi 
(ibn Gazi limanı) olduğu tesbit edilmiştir. 

1 SS 1 Trablusgarp seferi sırasında Ber~ 
ka bölgesinin Osmanlı hakimiyetine gir
mesinden sonra Bingazi de kesin ola
rak Osmanlı yönetimine katıldı ( 1578). 

Bu tarihten itibaren Garp Ocakları'nda 
Trablusgarp eyaJetinin bir sancağı olan 
Bingazi XVII. yüzyılda dayı*ların, XVIII. 
yüzyılda da Karamanlıoğlu ailesinin ida
resinde kaldı. 1863'te Berka'dan ayrıla
rak doğrudan Babtali'ye bağlı müstakil 
bir mutasarrıflık merkezi haline getiril
di ve Trablusgarp'a bağlı olduğu dönem
deki imtiyazları kaldırı larak düzenli bir 
vergi sistemine tabi tutuldu. İlk Bingazi 
mutasarrıfı Halil Paşa zamanında (1863 -

1868) bölgedeki kabile isyanları bastırı

larak sükunet sağlanmıştır. Bingazi şeh
rinin merkez olduğu Bingazi müstakil 
mutasarrıflığı Bingazi, Deme, Uel e- Ca
lO, Eectabiye ve Kufra adlı beş kazaya 
ayrıldı ve şehrin idaresine yeni bir dü
zen verilerek on iki mahalle teşkil edil
dL Bingazi 1872'de öneminden dolayı vi
layet merkezi haline getirildi ise de Ha
san Tahsin Paşa'nın valiliği sırasında 

(1887-1890) yeniden Babtali'ye bağlı müs
takil mutasarrıflığın merkezi oldu. Tahir 
Paşa · nın mutasarrıflığı sırasında ( 1893-

1904) bazı başarılı ısiahatlar yapıldı ve 
. telgraf hattı döşendL Burası XIX. yüzyıl
da başlayan Senüsi hareketinin de önem
li merkezlerinden biri olmuştur. 

Bingazi geçen yüzyı lda. daha çok Mal
ta ve Güney İtalya ile ticaret yapan, ta
hıl ve hayvan ürünleri ihraç eden ve faz
la işlek olmayan bir liman şehri duru
munda idi. Çeşitli kaynaklar XIX. yüzyıl 
sonlarında nüfusunun 10.000, XX. yüz
yıl başlarında ise 2S.OOO dolaylarında ol
duğunu kaydetmektedir. Mısır'ın ingilte
re tarafından işgali (1882) üzerine ana
yurtla bağıntısı zayıflamış olan Bingazi 
1911 yılının Ekim ayında İtalyanlar'ın hü
cumuna uğradı. Bu istilaya karşı koyan 
Binbaşı Enver (Enver Paşa) ve Kolağası 
Mustafa Kemal (Atatürk) kumandasın

daki Türk ve yerli kuwetler bir süre İtal
yanlar'ın iç kısırnlara sokulmasını önle
diler . Fakat Balkan Savaşı ' nın çıkması 

üzerine 1912'de İtalyanlar' la yapılan Uşi 
(Ouchy) Antiaşması uyarınca Bingazi ital
yanlar'a geçti ve 1942'ye kadar onların 
idaresinde kaldı. ll. Dünya Savaşı'nın yak
laştığı yıllarda şehrin nüfusu 32.000 do
layında idi. Savaşın Kuzey Afrika çarpış
maları sırasında şehir Almanlar ve İngi
lizler arasında beş defa el değiştirdi ve 
önemli ölçüde tahribata uğradı. Nihayet 
19S 1 ·de, bağımsız bir devlet olarak ye-

Piri Reis'in Kitab·ı Bahriyye adl ı eserinde 
Bingazi ve çevresini gösteren harita 
(Süleyman iye Ktp. , Ayasofya, nr. 2612, vr. 349a) 



ni kurulan Libya'nın sınırları içinde yer 
aldı. Bu şekilde başlayan barış dönemin
de Bingazi zengin petrol yataklarının bu
lunması ve işlenmesiyle desteklenen çok 
hızlı bir gelişmeye ve imar hareketleri
ne sahne oldu; 1970'te 170.000'e yak
laşan nüfusu 1985'te 650.000'e ulaştı. 
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Doğu Anadolu bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

Fırat nehrinin iki büyük kolundan biri 
olan Murat suyuna Genç civarında karı
şan Gonik (Goynik) adlı çayın küçük bir 
kolu olan Sağyer deresine hakim bir düz
lük üzerinde kurulmuştur. Sağyer dere
sinin vadisi içinde de eski merkezi oluş
turan ve günümüzde şehrin terkedilmiş 
bir mahallesi durumunda bulunan Ça
pakçur yer alır. istanbul ve Ankara'yı Ma
latya ve Elazığ üzerinden Van gölü hav
zasındaki merkeziere bağlayan karayo
lu Bingöl'den geçer. Şehir biraz güneyin
den geçen Haydarpaşa-Tatvan demir
yolu üzerindeki Genç istasyonuna da 24 
kilometrelik bir kara yoluyla bağlıdır. 

Şehrin bulunduğu bölgenin İl kçağ'lar
da Urartular' ın sınırları içerisinde yer 
aldığı bilinmektedir. Bingöl yöresi daha 
sonra sırasıyla Asurlular'ın, Persler'in, 
Büyük İskender ve halefierinin eline geç
miştir. Nüfusun ve iskanın daima sey
rek olduğu bu yörede İlkçağ kaynakları 
önemli bir şehir yerleşmesinden söz et
mezler. Günümüzdeki Bingöl'ün yerin
de kurulmuş olan ve 1945 yılına kadar 
Çapakçur adıyla bilinen yerleşim yerinin 
adına ise ilk defa Ortaçağ İslam kaynak
larında Cebelü Cür (Yaküt, II , ı 02) şeklin
de rastlanmaktadır. Hangi dönemde ku
rulduğu kesin şekilde bilinmeyen Çapak
çur'un, doğu - batı doğrultu! u önemli yol 

üzerinde bu yolu kontrol etmek için er
ken dönemlerde bir kale yeri olarak se
çildiği tahmin edilmektedir. Nüfusun 
seyrek olduğu çevredeki alanlarla üze
rinde çok sayıda buzul gölü bulunan ve 
günümüzdeki şehre adını veren Bingöl 
dağı (Eskiçağ'daki Abus Mons), bu yöreyi 
ele geçirenler tarafından daha çok yay
lak olarak kullanılmıştır. 

Halife Osman zamanında 651 yılında 

Habib b. Mesleme kumandasındaki İs
lam orduları Doğu Anadolu'nun hemen 
hemen tamamını fethedince Çapakçur 
Kalesi de onların hakimiyetine girdi. Fa
kat bu hakimiyet uzun süreli olmadı ve 
Doğu Anadolu'daki öteki yerler gibi Bi
zans ile müslüman Araplar arasında sık 
sık el değiştirdi. Malazgirt Zaferi'nden 
sonra da Selçuklular tarafından ele ge
çirildi. Çapakçur, Selçuklu döneminde Do
ğu Anadolu ' da kurulan beyliklerden bi
ri olan Artuklular'ın sınırları içinde bu
lunuyordu. 1103 yılında Artuklular'dan 
Sökmen Mardin hakimi Ali'nin elinden 
Mardin'i almış ve buna karşılık olarak 
ona Çapakçur'u vermişti. Çapakçur ve 
çevresi XII. yüzyılın sonunda Eyyübiler'in 
hakimiyeti altına girdi. Selahaddin-i Ey
yübi Çapakçur ve çevresini adamlarından 
Takıyyüddin'e ikta* etti (582 / ı 186-87) 

Selahaddin'in ölümünden sonra kar
deşi ı. el-Melikü'I-Adil ile oğlu Efdal ara
sındaki mücadeleler sonucunda bu böl
ge Efdal'in payına düştü (1200) . Çapak
çur XIII. yüzyılın başlarında Eyyübiler_'in 
elinde bulunuyordu. ei-Melikü'I-Adil'in 
oğlu Ahlat hakimi Şehabeddin Gazi tabi 
olduğu ağabeyi Eşref' e karşı 1224 yılın
da isyan etti. Eşref de kendisinden Ah
lat ve Çapakçur'u geri aldı. 1228'de Ce
laleddin Harizmşah Çapakçur'a kadar 
ilerledi, hatta burayı yağmaladı. XIII. yüz
yılda yaşamış olan coğrafyacı Yaküt da 
bu yüzyıldaki Çapakçur'dan Diyarbekir 
civarında bir yer olarak söz etmekte, da
ha fazla bilgi vermemektedir. Bu da bu-

Bingöl'de 
yeni 

yerleşim 

a l anı 
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ranın o dönemde de fazla önemli bir şe
hir olmadığını göstermektedir. 

Timur XIV. yüzyılın sonlarına doğru 

çıktığı Doğu Anadolu seferinde Erzu
rum'u işgal ettikten sonra Çapakçur'a 
gelerek ordugahını burada kurmuş, Muş 
ve Ahlat'a doğru yaptığı ileri harekatın
da burayı bir üs olarak kullanmıştır. XV. 
yüzyılın ortalarında Karayülük Osman 
Bey zamanında Akkoyunlu hakimiyeti
ne giren yöre bu yüzyıl boyunca Akko
yunlu- Karakoyunlu mücadelesine sah
ne olmuş ve sık sık el değiştirmiştir. İki 
ordu arasındaki ilk temas Uzun Hasan'ın 
oğlu Halil kumandasındaki küçük bir 
Akkoyunlu kuwetinin bir Karakoyunlu 
devriyesini Çapakçur yakınında çevirme
siyle Ekim 1467'de başlamıştır. Bundan 
sonra Karakoyunlu Hükümdan Cihan 
Şah'ın büyük emirlerinden İbrahim Şah 
Çapakçur Kalesi'ni ele geçirmiş, fakat 
çok geçmeden Akkoyunlu öncü kuwet
leri buradaki Karakoyunlu muhafız kuv
vetlerini geri püskürterek kaleyi zaptet
mişlerdir. 

Yöre, Akkoyunlu idaresinden sonra bu 
devlete son veren Safeviler'in hakimiye
tine geçti. Yavuz Sultan Selim doğu se
ferine çıkarken Erzincan Valisi Bıyıklı 

Mehmed Paşa'ya da Anadolu'daki bazı 
şehir ve kalelerin zaptı görevini verdi. 
Mehmed Paşa, idris-i Bitlisi'nin bölge
deki beyleri önceden hazırlamcısı saye
sinde, o sıralarda Safeviler'in elindeki 
Çapakçur'un da savaşsız olarak Osman
lı topraklarına katılmasını sağladı. 

Çapakçur, Yavuz Sultan Selim döne
minde "yurtluk- ocaklık" sancaklarda n 
biri olan aynı adlı sancağın merkezi idi 
ve bu sancak XIX. yüzyıla kadar Diyar
bekir Beylerbeyiliği'ne bağlı kaldı. XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında eyaletlerin kal
dırılmasından sonra Çapakçur, Bitlis vi
layetinin Genç sancağı içinde yer alan 
ve aynı adı taşıyan kazanın merkezi ol-
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