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yolu buradan geçer. Şindiya, Halkar ve 
Nersingher şehirleri ile komşudur. Böl
genin iklimi ılıman ve su kaynakları zen
gindir; Parbati ve Betva nehirleri de bu 
civardan doğar. Puhta Pul Talao ve Be
ra Talao gibi göller şehrin çevresine ta
bii güzellik kazandırır. Önceleri Bopal İs
lam Devleti'nin başşehri olan Bopal, 
19S6'dan sonra Medya Pradeş eyaleti
nin merkezi haline getirildi. Bölgenin di
ğer önemli şehirleri İslamgerh, Ahta, Se
huro ve Raisen'dir. Nüfusu 1981 sayımı
na göre 671.018 olan Bopal'de halkın 
çoğunluğu müslümandır. Bopal bölgesi
nin en eski yerleşme merkezi Raisen'de
ki Bocpur olup Ganj'a güneyden karışan 
Betva nehrinin doğusunda yer alır. Pa
ramara Rajputları'ndan Raca Boc'un Xl. 
yüzyılda inşa ettirdiği büyük Şiva Tapı
nağı'nın kalıntıları bugüne kadar gelmiş
tir. Yine bu civarda Cayna azizlerinden 
Adinatha'nın büyük bir heykeli ve tapı

nağı bulunmaktadır. 

Bopal şehri 1728'de, devletin de ba
nisi olan Dost Muhammed Han tarafın
dan kurulmuştur. Sonradan Dost Mu
hammed, şehri dış tehlikelere karşı ko
rumak gayesiyle Hintli eşi Feth Bfbf'nin 
adını verdiği Fetihgerh Kalesi'ni inşa et
tirmiştir. Bugün şehrin bu bölümü Şehr-i 
Has adıyla anılmakta ve şehrin diğer 

önemli iki bölgesine de CihangirabM ve 
Ahmedabad denilmektedir. Daha önce 
İslamnagar'da oturan newab Feyz Mu
hammed Han başşehri Bopal'e naklet
miştir. Şehir Pindarl istilası sırasında ha
rap olmuş ise de Nezir Muhammed Han 
tarafından kısa süren hükümdarlığı dö
neminde (1816-1818) imar edilerek eski 
canlılığına kavuşturulmuştur. 

Şehrin en önemli yapıları Tae Mahal 
Sarayı ile yanındaki Tacü'l -mesacid adlı 
büyük camidir. Kırmızı ve mor kesme 
taşlardan yapılmış gayet ince ve yüksek 
minareleriyle Kudsiyye Begüm Camii de 
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Hint-İslam mimarisinin en güzel eserle
rindendir. İskender Begüm, Şah Cihan 
Begüm ve Sultan Cihan Begüm dönem
lerinde şehirde yol inşası ve ışıklandır
ma gibi imar hizmetleri yapılmış ve kül
tür hayatı da bu begümlerin himayesin
de büyük gelişmeler kaydetmiştir. 

Bopal tarihi boyunca İslami ilimierin 
öğretildiği önemli bir merkez olarak ta
nınmıştır. 1947'de Hindistan'ın istiklali
ne kavuşması üzerine kurulan eyalet
lerden Orta Hindistan'daki Medya Pra
deş'te ve Bopal'de İslami eğitim faali
yetinin sona ermesinden korkulmuşsa 
da o zaman Bopal Devleti'nin kadısı ve 
Bopal'deki Camia-i Ahmediyye'nin rek
törü olan Seyyid Süleyman Nedvf'nin ida
resinde Darülu!Qm Medresesi'nin kuru
luşu müslümanların ümitlerini canlandır
mıştır. Darülu!Qm'un kuruluşunda Bo
pal'deki Tacü'l-mesacid camiinin ima
rm Mevlana Muhammed İmran Han Ned
vf'nin de çok gayretleri olmuştur. İslami 
ilimierin öğretilmesindeki sistem bakı

mından Leknev'deki Nedvetululema mo
deline benzeyen Darülulüm ile Camia-i 
Ahmediyye daha çok dini eğitim mer
kezleridir. Bugün aralarında müzik aka
demisinin de bulunduğu on beş yüksek 
okul, 1970'te kurulmuş olan Bopal Üni
versitesi'nin bölümlerini teşkil etmek
tedir. 

Bopal önemli kara ve hava yolları üze
rindedir. Üretime yönelik sanayinin ge
liştiği şehirde çırçır, dokuma ve kumaş 
boyama, transformatör, demiryolu ma
kasları, çekme motoru, · elektrik malze
meleri, spor aletleri, kibrit vb. fabrika ve 
imalathaneleri bulunmaktadır. Haşere 

mücadelesi için ilaç üreten Union Carbi
de Corporation ' ın (ABD) depolarının 3 
Aralık 1984'te gaz kaçırınası üzerine 
meydana gelen dünyanın en büyük kim
yevl madde kazasında 3600 Bopalli öl
müş ve 50.000 kişi de hasta olmuştur. 
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Bopal, tabii güzellikleri ve tarihi yöre
leriyle Hindistan'ın turist çeken en önem
li merkezlerinden biridir. 
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li ENVER KoNuKçu 

BORAZANİALİDEDE 
MESCİDİ ve TÜRBESi 

Rodos'ta XVI. yüzyılda kurulmuş 
Gülşeni tekkesini meydana getiren 
mescid, türbe ve meşrutarlan ibaret 

küçük bir külliye. _j 

Kanuni'nin 1 522 Rodos seferinde bo
razan cı başı olan Ali Dede, aynı zaman
da Gülşeniyye'nin kurucusu İbrahim Gül
şen!' nin halifelerinden Abdi Halife'nin 
dervişlerindendi. Rodos'un fethinden son
ra padişahın izniyle buraya yerleşerek 
Halvetiyye'nin Gülşeniyye şubesine bağlı 
bir tekke açtı. Rodos'ta Kaleiçi'nde Omi
riu sokağında küçük bir külliye halinde 
düzenlenmiş bulunan yapılar, avlu için
deki bir mescid, bir türbe ve bir meşru

tadan meydana gelmektedir. Ali Dede ilk 
dergahını, Diocletianus zamanında (284-

307) öldürüldüğüne inanılan Azize Kyria
ki'ye ithaf edilmiş XIV. yüzyıla ait bir ki
lisenin yanında yer alan bir evde kur-



muştu. Bu küçük kilise fetihten sonra 
bir minare eklenerek camiye çevrilince 
Ali Dede de tekkesini buraya nakletmiş
tir. Daha sonra halk buraya Alaca Tek
ke veya Borazanı Ali Baba Mescidi de
meye başlamış ve bu isim caminin adı 
haline gelmiştir. Kesme taştan yapılmış 
üzeri beşik tonozlu, tek kapılı ve alçak 
pencereli bina mahalli üslübun tipik bir 
örneğidir. Sol taraftaki minareye yuvar
lak kemerli bir kapı ile dışarıdan girilir. 
Bütün Rodos'taki benzerlerinde olduğu 
gibi klasik özellikte olan minare. kare 
bir temel kaideye oturan sekiz cepheli 
bir pabuç kısmı üzerinde yükselir. Üç
genli örgülerle esas silindirik gövdeye 
geçilen tek şerefeli ve kısa olan bu mi
nanmin konik külahı da taştandır. Gü
nümüzde alemi düşmüşse de minare nis
beten iyi bir durumdadır. 

Mescidin kapısı üstünde mermerden 
çift sütun üzerine on satır halinde ta' lik 
hattıyla yazılmış tamir kitabesi bulun
maktadır. Feyzi mahlaslı bir şairin yaz
dığı kitabe metnine göre harap olan tek
ke, Cezayir-i Bahr-i Sefid Valisi Kayseri
li Ahmed Paşa tarafından kendi para
sıyla 1287'de (1870-71) tamir ettirilmiş
tir. 

Mescidin sol duvarına bitişik olan tür
be tamamen müstakildir. Yapı malze
mesi ve üslübu minare ile hiçbir benzer
lik göstermez. Küçük, kare planlı, üzeri 
ahşap çatılı ve biri yanda olmak üzere 
iki pencerelidir. Ahşap sandukanın et
rafı demir bir şebeke ile çevrilidir. Tür
benin giriş kapısı üzerinde dört satırlık 
mermer bir kitabe vardır. Yazı tarzı mes
cidinkiyle aynı özellikler taşıyan bu kirn
benin metni şöyledir: "Tarikat-ı Aliyye-i 
Gülşeni mürşidanından Boruzen Ali Ba
ba Fatih Sultan Süleyman Hazretleri'yle 
fi 20 Receb 928'de [15 Haziran 1522] bir
likte gelip fi S Saferü'l-hayr 929 [24 Ara
lık 1522] tarihinde Rodos'un fethinde 
bulunup fetihten sonra Rodos'ta ihti
yar-ı ikamet eylemiş, irşad ile imrar-ı 
vakt ederek irtihal etmiştir. Rahmetul
lahi aleyh". 

Burada dikkati çeken önemli husus, 
kitabenin hangi tarihte konulduğunun 
belli olmayışıdır. Ancak her iki kitabe ti
pik XIX. yüzyıl eseri özellikleri göster
mektedir. Bu da Ahmed Paşa'nın mes
cidi tamir ettirirken Borazanı Ali Dede'
nın türbesini de yaptırdığını gösterir. Zi
ra türbenin inşaat malzeme ve tekniği 
XIX. yüzyıl özelliğini taşımaktadır. Ayrı
ca Borazanı Ali Dede'nin sandukasının 
baş ve ayak taşları da yoktur. Çevrede 

yapılan araştırmalarda XVI. yüzyıla ait 
bir mezar taşı veya kitabe parçası da 
bulunamamıştır. Büyük bir ihtimalle bu
radaki taşsız mezarın üzerine Ahmed 
Paşa bu türbeyi tamamen bir makam 
olarak inşa ettirmiştir. Omiriu sokağın
daki dar girişten mescide kadar olan yer 
döşemesi tipik Rodos işi motiflidir. 

Bu küçük külliyenin bugünkü durumu 
ise içler acısıdır. Türbenin çatısı çökmüş, 
sanduka da yer yer parçalanmıştır. Ar
diye olarak kullanılan cami harimi de 
çok bakımsız ve arka bahçesi çöplük gö
rünümündedir. Çökerek yok olmaya ter
kedildiği anlaşılan cami ve türbenin kur
taniması, Rodos'ta henüz ayakta duran 
bir fetih eserinin ihyası manasını taşıdı
ğından önemlidir. 
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liJ EsiN YücEL- TuRNALI 

BORÇ 

Kişileri birbirlerine karşı 
bir şey yapmak yahut vermekle 
yükümlü kılan hukuki ilişki veya 

bu ilişkinin doğurduğu yükümlülük 
anlamında kullanılan hukuk terimi. 
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Tarifi. Borç terimi Türkçe'de birbirin
den farklı üç manada kullanılmaktadır. 
En geniş kapsamıyla borç (veya borç iliş
kisi), iki veya daha fazla kişi arasında bi
rini diğerine veya her ikisini birbirine 
karşı bir edirnde (eda) bulunmakla yü
kümlü kılan hukuki bağdır. Sadece bir 
tarafın edirnde bulunmakla yükümlü ol
duğu borç ilişkisine tek taraflı, her iki 
tarafın yükümlü olduğu borç ilişkisine 

de iki taraflı borç denir. Mecelle'nin 262. 
maddesinde konu edinilen borç bu an
lamda kullanılmıştır. Daha dar manada 
borç, taraflardan yalnız birisinin diğeri
ne karşı yerine getirmekle yükümlü ol
duğu şeyi yani edimi ifade eder. Mecel
le 'nin 6S7. maddesindeki · borç terimi 
de bu anlamdadır. Bu edim, herhangi bir 
şeyi yapma veya verme şeklinde müs
bet olabileceği gibi yapmaktan kaçınma 
şeklinde menfi de olabilir. En dar ma
nasıyla borç ise para borçlarını ifade et-

BORÇ 

mektedir (Mecelle, md. 32. 252); kelime 
Türkçe'de daha çok bu anlamda kulla
nılır (para borçlarının özel bir türü olan 
ödünç alma ve vermeyle ilgili olarak bk. 

KARZ) 

En geniş manasını da içine almak üze
re Arapça'da borç kavramını ifade eden 
yerleşmiş bir terim yoktur. Çağdaş hu
kukçular bu anlamda müceb, iltizam. 
teklif, taahhüd, vecibe, vacib veya deyn 
kelimelerini tercih etmektedirler. Yalnız 
deyn genel olarak "borç" manasma gel
diği ve aynı kökten- türeyen dain "ala
caklı", medin ve medyün da "borçlu" an
lamını taşıdığı gibi özel olarak zimmet
te mevcut para ve misli eşya borçlarını 
da ifade etmekte (Mecelle, md. I 58) ve 
aynın zıddı olarak kullanılmaktadır. Bu
nun yanı sıra "borçlu" anlamında mül
tezim, "alacaklı" anlamında mültezemün 
leh ve talib (Mecelle, md. 644) kelimeleri 
de literatürde yer almaktadır. 

Meseleci (kazuistik) bir metotla teşek
kül edip gelişen İslam hukukunda bütün 
borç nevilerini içine alan genel bir naza
riye mevcut olmadığından borcun tarifi, 
unsurları, kaynakları, çeşitleri, sonuçları 

ve sona ermesi hakkında klasik fıkıh ki
taplarında müstakil bir bölüm ve toplu 
bir bilgi bulmak mümkün değildir. Söz 
konusu bilgiler usul ve fürü kitaplarının 
başta "Kitc:ibü'I-Büyüc, olmak üzere çe
şitli bölümlerine dağılmış durumdadır. 
Fakat yine de bu bölümlerden İslam hu
kukunda borç nazariyesinin genel esas
larını çıkarmak mümkündür. 

Unsurları. Borcun unsurları borcun ta
rafları. konusu ve sebebi olmak üzere üç 
kısımdan oluşur. Borcun tarafları, edimi 
yerine getirmekle yükümlü olan borçlu 
ile kendisine karşı bir edirnde bulunula
cak olan alacaklıdır. İki taraflı akidlerde 
borcun tarafları birbirlerine karşı hem 
alacaklı hem de borçludur. Taraflar tek 
kişi olabileceği gibi ortak borçlarda gö
rüldüğü üzere birden fazla da olabilir. 
Borcun teşekkülü anında tarafların mev
cut olması ve bilinmesi gereklidir. Fakat 
aleni mükafat vaadinde, benzeri bir ku
rum olan cuale*de olduğu gibi, bazan 
alacaklının başlangıçta bilinmemesi müm
kündür. Ancak her Mlükarda borcun 
edasına hak kazanıldığı anda hak sahi
binin bilinmesi gerekir. 

Borç ilişkisinde yapılması gereken fiile 
(edim) borcun konusu denir. Bu edim ya 
para veya misli eşya borcunun ödenme
si (deyn edimi) veya muayyen bir malın 
teslimi (ayn edimi) yahut da bir işin ya
pılması (iş edimi) şeklinde olabilir. Bu üç 

285 


