DiMETOKA
kaza statüsüne kavuşmuştur. Aynı şe
kilde Dimetoka'nın bazı köyleri Safulu
kazasına bağlanmıştır. 1835'te Dirnetoka kazası Cebel ve Sahra nahiyeleriyle
130'un üzerinde köyden meydana geliyordu. 1878'de kazanın büyük bir kıs
mı Ortaköy (lvajlovgrad) kazası olarak
yeniden teşkilatlandırı lmı ştır. Aynı tarihten sonra Dimetoka toprakları Karaca
Halil, Kara Kilise, Kuleli Burgaz, Saltuk
adlı dört nahiyeye bölünmüştü, köy sayısı ise kırk ikiydi.
Trakya'nın iç kesiminde kurulmuş olmasından dolayı askeri önemi fazla olmayan ve 1530'larda sadece bir dizdar
kethüda ve imam ile on sekiz askerin
bulunduğu Dimetoka, Osmanlı yönetiminde kaldığı sürenin büyük bir kısmın
da ll. Bayezid'in Edirne'deki külliyesine
bağlı bir vakıf durumundaydı. 1528- 1530
tarihli tahrir defterlerine göre örfl vergi
gelirleri devlete, şer'i gelirler de vakfa
aitti. Şehir yanı n da kazada da on iki vakıf köyü va rdı.
Evliya Çelebi'ye göre Dimetoka'da beş
tekke bulunuyordu. Fakat bu tekkelerin
hangi tarikatiara ait olduğu belirtilmemiştir. XIX. yüzyıl tarihçisi Badi Efendi
Bektaşiyye ve N akşiben diyye tarikatlarının varlığından bahseder. Yine Evliya
Çelebi'ye göre Dimetoka'da şu evliyalar
bulunmaktayd ı: Cüneyd Baba, Sami Baba, Tebrizi Baba, Mürsel Baba, Gazi Perhad Baba, Mollacık Efendi ve Ayvaz Baba.
Bunlardan bazıları Bektaşi idi. En meş
hur olanı Balım Sultan'ın babası Mürsel
Baba· dır. Hacı bektaş' a gitmeden önce
Balım Sultan, Dimetoka'nın 32 km. batı
sındaki Kızıl Deli Sultan Tekkesi'nin şeyh
liğini yapıyordu. 1310 (1892-93) t arihli
Edirne Vilt:'iyeti Salnamesi'nde Mürsel
Baba Tekkesi'nin Nakşibendi tekkesi olarak zikredilmesi, herhalde ll. Mahmud'un
Bektaşiliği yasaklamasından ve bazı Bektaşiler'in kendilerini Nakşibendi göstermesinden kaynaklanmaktadır. Kissling'e
göre özellikle Dimetoka'nın batısı Bekta şiler' in merkezi durumundaydı (Beitrage zur Kenntnis, s. 83). 1310 tarihli salnarnede Uşşakıyye ta rikatın a bağlı Muslihuddin ve Sofu Şahin tekkeleri de zikredilmektedir. 1327 ( 1909) tarihli sal name, bunlara ivaz Baba Tekkesi ve Bektaşi tekkesi Abdal Cüneyd'i de ilave etmektedir.
1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı· nda
Rus ordusu Dimetoka'yı işgal etti ve eski kale ile Sultan Sarayı'nı tamamen tahrip etti. Kalenin bir kısım kalıntıları mevcutsa da saraydan bir taş bile kalmamış-
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tır. Şehrin Osmanlı

yönetimindeki son
günlerine ait bir fotoğraf, Edirne salnamesi ile Şemseddin Sami'nin Kamusü'la'lam adlı eserinde mevcuttur (lll, 2216).
Bu sonuncu esere göre şehri n nüfusu
8707 olup yedi cami, üç mescid, üç tekke, üç kilise ve bir havra bulunmaktaydı. 1300 ( 1883) tarihli sayıma göre kazanın tamamının nüfus dağılımı şöyle
idi: 8083 müslüman, 16.361 Rum, 1153
Bulgar, 628 yahudi ve 216 Ermeni. Müslümanla rın sayıca azlığı ibadethane sayılarına da yansır. Nitekim buradaki yirmi üç cami ve mescide karşılık otuz üç
kilise vardı. Fakat okul konusunda müslümanlar daha iyi durumdaydı. Müslümanların on sekiz ilkokuluna karşılı k
hıristiyanların on üç okulu bulunuyordu.
Bulgarlar'ın ve Ermeniler'in okulları ayrı
idi (Kamılsü'l - a'lam, lll, 2217). Şehirde
sadece bir rü şd iye mevcuttu.
Balkan

savaşları sırasında

ve Bulgar

işgalinden sonra Dimetoka bir Türk- is-

lam merkezi olmaktan çıktı. 1922'de kasaba Yunanistan'a bağ l andı . Müslümanların şehri terketmesi ve sonradan gereken önemin verilmemesi yüzünden Dimetoka eski önemini tamamen kaybetti. 1920 ve 1930'larda Osmanlı eserleri
tahrip edildi. 1961 'de şehrin nüfusu 7278
idi. Bugün Dimetoka'da Türk nüfusu yok
gibidir. Sadece 200 müslüman Çingene'nin bulunduğu bilinmektedir. 1. Bayezid'in
büyük camii ve Bizans kalesinin kalıntı
ları hala şeh re hakim durumdadır. Cami bir ibadethane olarak kullanılmamak
la beraber Yunan Arkeoloji İdaresi' ne
bağlı t arihi bir eser olarak kor unmaktadır. Bunların yanı sıra tarihi iki hamamın kalıntıları, Oruç Paşa Türbesi, Köprübaşı Mescidi minaresinin bir kısmı ve
kalenin batı kapısı günümüzde de mevcuttur. Önemi ne olursa olsun bunların
dışındaki binalar izi dahi kalmaksızın yok
olmuştur.

Osmanlı hakimiyeti döneminde bir ilim
ve kültür merkezi olan Dimetoka'da bazı meşhur devlet ve ilim adamla rı da yetişmiştir. Bunlar a rasında, ulemadan Şü
caüddin İlyas Rümi (ö 920 / 1514-15), Vezirazam Sürmeli Ali Paşa (ö . 1695), şai r
ve alim Abdülvasi sayılabilir. Ulemadan
eş-Şe~a,i~u·n-nucmaniyye müellifi
Taşköprizade Ahmed Efendi şehirdeki
Oruç Paşa Medresesi'nde müderris olarak bu l unduğu gibi (1525) Kanüni Sultan
Süleyman'ın veziriazamı Lutfi Paşa da
aziedildikten sonra uzun yıllar buradaki
çiftliğinde münzevi bir hayat yaşamış
ve eserlerini kaleme almıştır.
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1234'te (1818-19) M erakeş yakınla
Dimnat'ta doğdu. Bücum'avf nisbesiyle de anılan Dimnatfnin hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Mağrib'de fakih
Ahmed b. Muhammed es-Süsi et-Timeccedeşti, Ebü'I-Abbas Ahmed b. Ömer edrındaki
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Dükkali, Abdülgani ed-Dihlevi ei-Medeni'den; Mekke'de Hanbeliler'in müftüsü
olan Muhammed b. Abdullah b. Humeyd,
Malikiler'in müftüsü Hüseyin b. İbrahim
ei-Ezheri, Hanefi fakihi Cemal b. ömer
el- Mekki gibi alimlerden ders aldı. Bir
müddet Mısır'da yaşadığı da söylen~ek
tedir. Fıkıhta Maliki olan ve Şazeli tarikatına mensup bulunan Dimnati 28 Rebiülahir 1306'da (1 Ocak 1889) Merakeş'
te vefat etti.
Eserleri. Çoğu önemli hadis şerhleri
nin birer cilt halindeki ihtisarından ibaret olan çalışmalarının belli başlıları şun
lardır : 1. Net 'u ~iiti"l- mugte~f 'alô. Cô.mi 'n- Tirmi~f (Kahire 1289) SüyQti'nin,
Tirmizi'nin eJ-Cô.mi'u's-saJ:ıfJ:ı'ine yaptığı ~iitü'l-mugte~i adlı şerhin muhtasarıdır. 2. Eclô. mesô.nidi 'ule'r-rahmô.n
ii a 'lô. esô.nidi 'Ali b. Süleymô.~ (Kahire 1298). Kendilerinden hadis öğrendi
ği hocaları ile onlardan rivayet ettiği hadislere ve Kütüb-i Sitte'nin senedierine dair bilgiler ihtiva eden eserin baş
tarafında kendi biyografısi de yer almaktadır. 3. Hulô. nühuri hurn- cinô.n ti
J:ıa?ô., iri'r·- raJ:ımô.~ (Kahire ı 298) Hz.
Peygamber'e yazılan methiyeleri ihtiva
etmektedir. 4. RuJ:ıu't- TevşiJ:ı (Kahire
1298) SüyOti'nin et- TevşiJ:ı 'ale'l- Cô.-

mi 'i'ş-şal)ih adlı Şal)iJ.ı-i Bu{ıô.ri şerhi
olup 1294 ( 1877) yılında
s. Derecô.tü Mirkiiti'ssu 'ud ilô. Süneni Ebi Dô.vud (Kahi~e
1298) SüyOti'nin Mirl_fiitü's-şu'ud'unun
muhtasarı olan bu eserini de 1877 yı 
lında tamamlamıştır. 6. Gurretü eşhü
ri"l - envô.r bi- şerJ.ıi manzumeti Ezhüri"l - ezhô.r (Kahire 1298). Vaz'* , makulat*, sarf, nahiv ve belagat ilimlerine dair
kendi eserinin kısa bir şerhi olup 1297'de (1880) tamamlanmıştır. 7. Veşyü'd 
Dibô.c 'alô. ŞaJ.ıiJ.ıi Müslim b. lfaccô.c
(Kahire ı 299) . SüyOti'nin ed-Di'bô.c'ının
muhtasa rıdır. 8. Nr1rü Mi sbahi 'z -zücô.ce 'alô. Sün eni İbni Mô.c~ (K~hire 1299)
SüyOti'nin Mişbô.hu'z - zücace adlı eserinin özeti mahiyetindedir. 9. 'Arfü Zehri'r-rübô. 'ale'l-Müctebcl (Kahire 1299).
SüyQti'nin, Nesai'nin es - Sünen'ine yaptığı Zehrü'r-rübô. adlı şerhin özetinden
ibarettir. 10. en-Nasihatü't- tô.mme li'll]alikati 'l - ' amme (İ<~hire 1899) Müellifin bazı vaazlarını ihtiva etmektedir.
nin

muhtasarı

tamamlanmıştır.
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Aşağı Mısır 'da şehir
şehrin merkez olduğu

ve bu
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Nil deltasında doğu kolu ile Menzele
gölü arasında, 13 km. güneyde yer almaktadır. İlkçağ ' dan itibaren Mısır ' ın
iktisadi, ticari ve sınai bakımdan önemli
bir limanı olan Dimyat Mısır halk lehçesinde Dumyat olarak anılır ; Batı dillerinde ise Damiette şeklinde yazılır. Kıpti
kaynaklarına göre Tamiat veya Tamiati'den gelen bu ad, efsanevi kahraman
UşmQn b. Misrayim'in oğlunun ismine
dayanır. Dimyat' ın İslam öncesi devri
hakkında fazla bilgi yoksa da İslam fethinden önce buranın önemli bir liman
ve şehir olması kuwetle muhtemeldir.
Nitekim mi!attan önce 322'den sonra İs
kenderiye ' nin gelişerek Dimyat'a rakip
olduğu bilinmektedir.
Dimyat'ın islam ordularınca fethinin,
Amr b. As'ın emri üzerine Mikdad b. Esved tarafından gerçekleştirildiği rivayet
edilir. Fetihten sonra kısa sürede bir islam şehri haline gelen Dimyat' a bazı
Arap kabileleri yerleştirildi. Zamanla bilhassa dokumaları ile ünlü bir ticaret
merkezi oldu. Şehir düz ve açık arazide
bulunduğu , Akdeniz'e yakın ve Mısır ' ın
giriş kapılarından biri olduğu için islam
hakimiyeti devrinde sık sık istila ve hücumlara uğradı. Özellikle Bizans ve Haçlı
ordularının işgal ve saldırıları şehrin tahribine yol açtı. 90 (708-709) ve 121 (739)
yıllarında , ayrıca miladi IX. yüzyılın başın
da denizden gelen hücumlar şehri sarstı. Zilhicce 238'deki (Mayıs 853) saldırı
nın ardından Halife Mütevekkii-Aiellah
Dimyat'ı tahkim için bir kale inşasını
emretti. Ayrıca burada Akdeniz kıyıları
nı korumak için tahkimat yapı l dı. Uzun
süren ba rış döneminden sonra şehir
3S7'de (968) yeniden Bizanslı l ar'ın saldırılarına uğradı. SSO'de ( 1155) Sicilya'dan gelen Normanlar tarafından tahrip
ve yağma edildi.
Dimyat, bölgede yerleşmeye çalışan
Haçlılar ve müslümanlar arasındaki savaşlarda Mısır'ın kilidi olarak önemli rol
oynadı. FatımTier'in son döneminde ve
EyyObTier devrinde buraya yönelik saldı
rılar arttı. Kudüs Kralı I. Amaury'ın Bizanslılar ile birlikte Rebiülewel S6S'te
(Aralık 1169) Dimyat'a karşı gi riştiği harekat başarısızlıkla sonuçlandı. İkinci sefer 615-618 (1218-1221) yıllarında Kudüs Kralı Jean de la Brienne tarafından
I. ei-Melikü'I-Adil, ardından da ei-Meli-

kü'I- Kamil'e ka rşı yapıldı ve şiddetli hücumlara hedef olan Dimyat ele geçirildi.
Ancak bir süre sonra ei-Melikü'I -Kamil
burayı geri almayı başardı. Safer 647'de
(M ayıs 1249) Fransa Kralı IX. Saint Louis
kumandasındaki H açlılar tarafından tekrar işgal edildi. Fakat sonradan esir düşen Saint Louis'nin fidyesi olarak ertesi
yıl müslümanlara geri verildi. Mısır ' da
hakimiyetin Bahriyye Memlükleri'ne geçtiği bu sırada Memlük ileri gelenleri. sürekli saldırılara hedef teşkil eden Dimyat'ın askeri üs olma özelliğini ortadan
kaldırmak için 648 ·de ( 1250 -51) şehri
kalesi, duvarları ve tahkimatı ile birlikte
tamamen yıktırdıla r. Burada sadece bir
camiyi bıraktıla r. Ancak daha sonra yı 
kılan şehrin güneyinde müstahkem olmayan, aynı adla yeni bir yerleşme yeri
teşekkül etmeye başladı . Bu arada Sultan 1. Baybars da (!260- ı 277) Nil'in Dimyat ağzına gemilerin geçemeyeceği şe
kilde engel koydurdu; daha önceki devirlerde Nil'in giri şi zincirle kapatılmak
taydı . Yeni Dimyat zamanla genişleye
rek eski şehirle bi rleşti.
Dimyat Ortaçağ'da önemli bir dokuma sanayii merkezi durumundaydı. Dimyati denilen keten bezleri, pamuk ve
ipek dokumaları bütün İslam aleminde
tanınmıştı. Mensucat sanayii Fatımfler
devrinde en üst seviyeye ulaştı. imalathanelerde hıristiyanlar çalıştırılıyo rdu.
Ayrıca balıkçılık, çömlekçilik ve tarım
ürünü pirinç çok önemliydi. Fakat şeh
rin tahribi bütün bu sanayiin çöküşüne
ve gerilemesine yol açtı.
Mısır'ın 1517'de Osmanlılar tarafın
dan alınması ile Dimyat da Osmanlı idaresi altına girmiş oldu. Osmanlı hakimiyetinin ilk yıllarında burayı gören Piri
Reis, Diınyat' a Nil ağzından girilmek suretiyle ulaşılabildiğini, bundan sonra Kahire'ye kadar gemilerle gi dil di ğ ini belirtir. Buna göre Memlük hakimiyetinin
sonlarında veya Osmanlı idaresinin ilk
dönemlerinde liman ağzının temizlendiği ve gemilerin geçişinin sağlandığı söylenebilir. Piri Reis, Nil'in ağzından gi riş
te sağ tarafta bir burç olduğunu, meyve bahçeleri içindeki Dimyat'ın ise nehrin sol yanında güneyde yer aldığını yazar
(Kitab - ı Bahriyye, s. 720) Bundan sonra
Dimyat askeri ve ticari öneme sahip bir
liman özelliği kazand ı. Mısır - istanbul
bağlantısı üzerinde ticari önemi gittikçe
arttı ve buradan elde edilen gümrük
gelirleri hayli yüksek rakamlara u laştı.
1572'de bir sancak merkezi haline getirildi. İskenderiye, Dimyat, Reşid gibi şe
hirlerin sancak o lmala rında , Akdeniz li-

309

