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almaktadır. 10. İslam Medeniyeü Tari
hinde Coğrafya ve Ticaret (J . H. Kra
mers'den, istanbul 1934). İslamiyet'in do
ğuşundan X. yüzyıla kadar müslüman
ların coğrafya alanındaki hizmetlerini, 
kara ve deniz ticaretinde Avrupa'dan üs
tünlüklerini anlatan bir çalışmadır. 11. 

Kur'an'dan İkübaslar (Muhammed Ali'
den, istanbul 1934). Kur'an -ı Kerim'de 
ailevi, medeni, siyasi ve içtimal esasları 
ifade eden ayetterin tercüme ve açıkla
masıdır. 12. İsliim Medeniyeü Tarihin
de Fen ve Tıp (Max Mayerhof'tan, istan
bul 1935). 13. Ömer Hayyam (Harold 
Lamb'dan, istanbul 1944). Ömer Hayyam 'ın 
romanlaştırılmış biyografisidir. 14. Haz
ret-i Muhammed Mustafa (Muhammed 
Hüseyin Heykel' den, istanbul 1945). 15. 
Ab u '1- Farac Tarihi (Gregory Ebü'l-Fe
rec'den !Bar Hebraeus]. 1-11, Ankara I 945-
1950). Ebü'I-Ferec'in yazmış olduğu ta
rihin, Ernest A. W allis Budge tarafından 
Süryanice'den İngilizce'ye yapılan nakli
nin bazı açıklamalarla Türk Tarih Kuru
mu adına yapılan tercümesidir. 16. Di
ne Dönüş (Henry C. Link'ten, istanbul 
1949). Dinin insan şahsiyetini nasıl ge
liştirdiğini anlatan bu eser Hıristiyanlık 

esaslarına göre yazıldığından Ömer Rı
za yer yer İslami esaslarla karşılaştır
malar ve açıklamalar yapmıştır. Eserin 
sonuna Dale Carnegie'nin Üzüntüyü Bı
rak Yaşamaya Bak adlı kitabından bir 
bölümle Amerika'da papaz okullarının 

işleyişi üzerine bir metin eklenmiştir. 17. 

İsliim Tarihinde İlk Melamet (istanbul 
1950). Muhammed b. Hüseyin es-Süle
mi'nin, Ebü'I-Ala el-Afifi tarafından neş
redilen er-Risaletü'l-Melameüyye adlı 
eserinin bazı ilave ve açıklamalarla ter
cümesidir. 18. Müslümanlıkta Hac Fa
rizası (Farizanın Hikmeti ve İçyüzü) (Dip
lomat H. A' dan, istanbul 1939). 

C) Yayıma Hazırladığı Eserler. 1. İsliim 
Ahlakının Esaslan (Babanzade Ahmed 
Naim, istanbul 1945). Ahmed Naim'in, da
ha önce Sebflürreşad 'da tefrika edilen 
eserinin bazı notlar ilavesiyle yapılan sa
deleştirilmiş neşridir. Eserin başına, Ah
med Naim'in Osman Nuri Ergin tarafın
dan kaleme alınan biyografisi ilave edil
miştir. 2. Kur'an-ı Kerim'den Ayetler 
(Mehmed Akif Ersoy, istanbul 1944) Meh
med Akif'in bazı ayetleri tefsir mahiye
tinde Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad 
mecmualarında yayımladığı makaleleri
nin derlenmesi suretiyle meydana geti
rilmiştir. Kitabın ikinci bölümünde Meh
med Akif'in Milli Mücadele yıllarında ver
diği vaazlar da yer almaktadır. 3. Safa-
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hat (Mehmed Akif, istanbul 1944). Eseri, 
başına şairin hayatı, eserleri, edebi, be
şeri ve fikri hüviyeti hakkında bilgi ve
ren bir giriş , sonuna da indeks ve lugat
çe ekleyerek yeni harflerle neşretmiştir. 

Ömer Rıza Doğrul'un bunlardan baş
ka tarihi ve edebi eserlerle romanlar
dan ibaret birçok tercümesi daha var
dır. Beydeba 'dan Kelile ve Dimne (İs
tanbul 1941 ). Valmiki'den Ramayana (is
tanbul 1942). Halil Cibran'ın Nebf adlı 
eserinden Hak Erenler (İstanbul 1946), 
Herodot, Beydeba ve Mevlana'dan der
leneo Dost Görünen Düşman (İstanbul 
194 7) gibi tercümelerinin yanında Go
bi Çöllerinde (Sven Hedin'den, istanbul 
1933 ), İspanya'da Engizisyon (Clement 
Wood'dan, istanbul 1938), Marka Palo'
nun Sergüzeştleri (Charles Finger' dan, 
istanbul 1938), Tarihin Meşhur Kadınla
rı (Markum Leo'dan, İstanbul 1939), Lord 
Nelson ve Leydi Hamilton'un Büyük 
Aşkı ( Markum Leo' dan, istanbul 1 939), 
Borjiyaların Cinayeti (Alexandre Dumas'
dan, istanbul 1939). Büyük Katerina ve 
Aşıkları (Markum Leo'dan, İstanbul 1939), 
Hayat Kırkında Başlar (Walter Pitkin'
den, istanbul 1939). Şahika (A. J. Cronin'
den, istanbul 1941 ), Şark Rüzgarı Garp 
Rüzgarı (Pearl S. Bu ek' tan, İstanbul 1941 ), 
Yağmurlar Gelince (Louis Bromfield'
den, İ stanbul 1942), Canavar Tohumu 
(Pearl S. Buck'tan, istanbul 1943), Karan
lık ve Aydınlık (Fiorence L. Barclay'dan. 
İ stanbul 1943), Timur Devrinde Kadis'ten 
Semerkant'a (Klaviyo'dan, istanbul, ts.), 
Uçurum (Corelli'den, İstanbul , ts .), Göv
de Değişüren Kafalar (Thomas Mann'
dan, istanbul 1945), Bir İzdivacın Portre
si (Pearl S. Buck'tan, İstanbul ı 946) gibi 
eserler. tercümelerinin çeşitliliğini gös
termektedir. 

Ayrıca Herbert N. Casson'dan Hayat
ta İlerle ve İlerlet (İstanbul 1940), İnsan
lan İdare Etme Sanatı (İstanbul ı 941 ). 
Parlak Bir İsükbal Nasıl Kazanılır (İ s
tanbul 1942), Para Kazanmak ve Kul
lanmak Sanatı (İstanbul 1950); W. E. Sar
gent'ten Evlilik Hayatında Daha Bahü
yar Olmanın Yolu (İstanbul, ts. , 1976); 
Dale Carnegie 'den Dost Kazanmak ve 
İnsanlar Üzerinde Tesir Yapmak (İstan
bul 1938). Söz Söylemek ve İş Başarmak 
Sanatı (İstanbul 1939), Meşhur Adam
ların Meçhul Tarafları (istanbul 1940), 
Üzüntüsüz Yaşamak Sanatı (Üzüntüyü 
Bırak Yaşamağa Bak, istanbul 1948) adla
rıyla halk için hazırlanmış Amerika ve Av
rupa'da satış rekorları kıran (best-seller) 
bazı eserlerin tercümesi de ona aittir. 
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L Ağrı iline bağlı ilçe merkezi. _j 

Ağrı dağının güneybatısında, Aras ır

mağının kollarından olan Zenkimar su
yuna kavuşan Sarısu çevresinde gelişen 
düzlükte denizden 1600 m. yükseklikte 
kurulmuştur. Doğu Karadeniz kıyıları

nın önemli limanı olan Trabzon'u Erzu
rum üzerinden Tebriz'e bağlayan tica
ret yolunun üzerinde ve bu yolun Türki
ye sınırını terkettiği Gürbulak kapısına 
36 km. mesafede bulunur. Doğubayazıt 
Türkiye'den İran'a giden yol üzerindeki 
son durağı teşkil eder. Bu sebepten es
kiden beri bir gümrük merkezi ve müs
tahkem mevki olarak büyük rol oyna
mıştır. Zira burası, tarih boyunca Ana
dolu'ya doğudan sokulmak isteyeri isti
lacı ordulara karşı ilk hedefi teşkil eden 
bir kale olduğu gibi aksi doğrultudaki 
askeri hareketler için de çok önemli bir 
üs teşkil etmiştir. 

Doğubayazıt günümüzdeki yerinde 
Cumhuriyet'ten sonra kurulmuş yeni 
bir şehirdir. Eski merkez ise bugünkü 
Doğubayazıt'ın 8 km. kadar güneydoğu
sunda, ovaya ve bugünkü şehre yüksek-



ten bakan ve deniz seviyesinden 1810-
1930 m. yükseklikte bulunan yerde ku
rulmuştu. Bu noktadaki bilinen en eski 
yerleşmenin Urartular·a ait olduğu ve 
günümüzde İshak Paşa Külliyesi'nin iş
gal ettiği mevkide Urartular'ın önemli 
kalelerinden birinin bulunduğu tesbit 
edilmiştir (Dietrich Huff. s. 58-86). Bu ka
le Urartular'dan sonra sırasıyla Asurlu
lar'ın, Medler'in ve Persler'in eline geç
miş, daha sonra da Roma ve Bizans dö
nemlerini yaşamıştır. Bizans dönemi için
de yöreye müslüman Araplar'ın akınları 
başladı. Halife Hz. Osman zamanında 
Aras havzasına yönelerı akınlar sırasın
da Bayazıt ve çevresi de müslümanların 
eline geçti ve müslümanlarla Bizans ida
resindeki BagratHer arasında birkaç de
fa el değiştirdi. Daha sonra, 890-929 
yılları arasında Azerbaycan'da hüküm 
sürmüş olan Türk asıllı Sacoğulları aile
sinden Ebü' ı- Kasım Yusuf, o zamanlar 
adı Dariunk olan (Yıldız . s. 47) Doğuba

yazıt'ı Bagratiler'den aldı. XI. yüzyılın ilk 
yarısında Selçuklular'ın yöreye akınları 

başladı ve Malazgirt Zaferi'nden önce 
Kars'ın fethiyle (1064) sonuçlanan Türk
men akınlarında Doğubayazıt çevresi de 
Selçuklular' ın eline geçti. Bayazıt XIII. 
yüzyılda Moğol istilasına uğradı. XIV. yüz
yılın sonlarına doğru yöreye hakim olan 
Celayirliler Bayazıt Kalesi'ne de sahip ol
dular. Hemen hemen bütün yeni araştır
malar, şehrin ve kalenin isminin Celayir
li hükümdan olan Sultan Ahmed Cela
yir'in (1382 - 1410) kardeşi Bayezid'den gel
diğinde birleşmektedirler. Bayazıt Cela
yirliler'den sonra Karakoyuolu Beyi Ka
ra Mehmed'in elinde bulunan önemli 
kalelerden birini teşkil ediyordu ve o dö
nemde buraya Aydın Kalesi de deniliyor
du (Sümer, s. 49) 1386-1387 yıllarında Do
ğu Anadolu'ya saldıran Timur bu önem
li kaleyi de ele geçirdi. Timur'un işgalin
den sonra da Akkoyunlu sınırlarının içine 
girdi. Fakat kale, XIV. yüzyılın ikinci yarı
sında Doğu Anadolu'ya hakim olan iki 
Türkmen beyliği Akkoyunlular'la Karako
yunlular arasında zaman zaman el değiş
tirdi. Karakoyuolu Hükümdan Kara Yu
suf'un ( 1389-1 41 Ol değerli eşyalarını Ba
yazıt Kalesi'nde muhafaza etmesi (Sümer, 
s. 120) buraya verilen önemi gösterir. 

Kara Yusuf'un ölümünden sonra oğlu 
İspend Bayazıt Kalesi'ndeki hazineye el 
koydu. Ancak kale Timur'un oğlu Şah
ruh Mirza tarafından kuşatıldı ve zapte
dildL XV. yüzyılın sonlarına doğru Safe
viler'in eline geçen Bayazıt, 1514'te Ya
vuz Sultan Selim tarafından Osmanlı top
raklarına katıldı. Osmanlı idari teşkilatın-

da önceleri Van eyaletine bağlı bir san
cak merkezi iken daha sonra Erzurum 
eyaletine bağlanmıştır. Şehrin Osmanlı

iran sınırının çok yakınında bulunması 
bir kale şehri olarak önemini arttırmış 
ve zaman zaman ortaya çıkan Osmanlı
İran sınır anlaşmazlıklarında adı devam
lı gündemde kalan sınır şehirlerinden 

biri olmuştur. Nitekim 1 554 yılında ya
pılan Nahcıvan seferinde Bayazıt önemli 
bir üs hizmetini gördü. 

XVII. yüzyılda Bayazıt'ın merkez olduğu 
sancağın "ocaklık" olarak idare edildiği 
anlaşılmaktadır (Kati b Çelebi, s. 417 -422) . 

1700-1784 yılları arasında Bayazıt san
cağını kontrolleri altında tutan Çıldıroğul
ları'ndan İshak Paşa zamanında başlayıp 
torunu İshak Paşa zamanında tarnam
lanan bir seri imar hareketi Doğubaya

zıt ' ı marnur ve bakımlı bir hale koymuş, 

bugün şehrin bir sembolü haline gelmiş 
olan İshak Paşa Külliyesi de bu dönem
de yapılmıştır. 

Bayazıt Osmanlı Devleti'nin kuwetli 
olduğu dönemlerde bir sınır şehri ol
masının zararlarını hissetmezken impa
ratorluğun zayıftadığı dönemlerde bu 
durumundan · zarar görmeye başlamış 

ve XIX. yüzyıldan itibaren doğudan ge
len istilalarda daima ilk hedefi teşkil et
miştir. Mesela 15 Ekim 1821 'de iranlı
lar bazı sınır olaylarını bahane ederek 
Doğu Anadolu'nun bir kısım merkezle
rine hücum ederken en başta Bayazıt'ı 
işgal ettiler, fakat kısa bir süre sonra 
başlayan kolera salgını yüzünden bu te
şebbüslerinden vazgeçtiler. 

XIX. yüzyılda İranlılar'dan başka Rus
lar'ın da üç defa tekrarlanan istilalarında 
Doğubayazıt ilk işgale uğrayan yerlerden 
biri oldu. Bu işgallerden birincisi 1828 
yılındaki Osmanlı-Rus harbinin başların
da meydana geldi ve bu savaşta Baya-
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zıt'taki nüfusun bir kısmı Revan ve Gürn
rO'ye sürüldü. Doğubayazıt 1829 Edirne 
Antiaşması ile geri alındı. Aynı yüzyılın 
ortalarındaki Osmanlı - Rus savaşında da 
(1854-1856) Ruslar Bayazıt'a saldırdılar : 

şehri yağma ederek yakıp yıktılar ve Do
ğu Anadolu'nun başka yerlerine doğru 
ilerlediler. 29 Temmuz 1854'te işgale uğ
rayan (Kırzıoğlu, s. 86) Bayazıt' taki Türk 
kuwetleri Bargiri'ye (bugün Muradiye) 
doğru çekildiler. Bu felaket yakın tari
himizde "Bayazıt bozgunu" olarak bilin
mektedir. Bu savaşın sonunda 30 Mart 
1856 tarihinde imzalanan Paris Antiaş
ması ' nın ilgili maddesiyle Doğubayazıt 
Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Doksanüç 
Harbi'nde (1877-1878) Ruslar ilk planda 
göz diktikleri yer olan Erzurum'a ulaş

mak için Bayazıt'ın da elde edilmesini 
gerekli görüyorlardı. Bu sebeple Gene
ral Hugossof kumandasındaki Rus bir
likleri 30 Nisan 1877 tarihinde Doğuba
yazıt'ı ele geçirdi. Savaş sonunda 3 Mart 
1878'de imzalanan Ayastefanos Antiaş
ması'nın 19. maddesi uyarınca Osmanlı 
Devleti savaş tazminatı karşılığı olarak 
Batum, Kars. Ardahan ve Eleşkirt'le bir
likte Bayazıt ' ı da Ruslar'a terketti. An
cak Rusya ile İngiltere arasında 30 Ma
yıs 1878'de yapılan bir gizli antlaşma ile 
Bayazıt'ın Türkler'e iadesi söz konusu 
edilerek Ayastefanos Antiaşması'nın ta
dili ele alındı (Karai. Osmanll Tarihi, Vlll, 
70). Nitekim aynı yılın 13 Temmuzun
da imzalanan Berlin Antiaşması 'nın 60. 
maddesiyle şehrin Osmanlı Devleti' ne 
iadesi kesinleşti. 

XIX. yüzyılda dört defa işgale uğrayıp 
harap olmasına rağmen Bayazıt'ın, bu 
asırda şehri ziyaret eden Chantre Barry 
ve Brant gibi seyyahlar tarafından (İA, 
ll. 368) cazip manzarası ve birer sanat 
şaheseri olan değerli eserlerinden sita
yişkar bir şekilde söz edilmektedir. Re-
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van ve çevresinin sıtmalıları. buranın kış
ları soğuk. yazları serin geçen sağlam 
havası ile şifa bulmak için Bayazıt 'a ge
lirlerdi. XIX. yüzyılın başlarında Erzurum 
eyaletinin bir sancağına merkez olan Ba
yazıt, Tanzimat'tan sonra eyalet siste
minden vilayet sistemine geçildiğinde 

de Erzurum vilayetine bağlı sancaklar
dan birinin merkezi oldu. 

ı. Dünya Savaşı'nın başlarında 31 Ekim 
1914'te Ruslar Bayazıt'ın kuzeyinden Tür
kiye topraklarına girerek ilk önce bu şeh
re saldırdılar. Savaşın Osmanlılar için fi
ilen başlaması Ruslar'ın bu beldeye sal
dırısı ile oldu. Savaşın sonlarına doğru 
Rus kuwetleri çekildiği sırada Bayazıt 

bir süre de Ermeni çeteleri tarafından 
işgal edildi. Nihayet 14 Nisan 1918'de 
kesin olarak kurtarıldı. İşgal sırasında 
Ruslar kendi topraklarından buraya ka
dar uzanan bir demiryolu hattı döşemiş
lerdi, fakat bu hat daha sonra söküldü. 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında 
sancaklar vilayet haline dönüştürülünce 
Bayazıt da aynı adlı bir vilayetin merke
zi oldu. 1927'de bu ilin merkezi Karakö
se'ye nakledildi, Bayazıt ise ilçe merkezi 
haline getirildi. 1927 sayımında 3930 olan 
nüfusu bu değişiklik sebebiyle 1935 'te 
1860'a düştü . Bayazıtadı da 1935'te Do
ğubayazıt olarak değiştirildi. Ana yolla
ra göre sapa bir yerde bulunması. Do
ğubayazıt'ın asırlardır bulunduğu yeri 
terkederek ova üzerinde eskiden İstas
yon denilen Sarıova mevkiine taşınma
sına sebep oldu. 1938 yılından itibaren 
Doğubayazıt bu yeni yerinde ve düzlükte 
gelişti. Eski Bayazıt ise gitgide tenhalaş

tı ve sönükleşti. Doğubayazıt'ın 1940'ta 
5483 olan nüfusu önceleri yavaş, sonra 
daha hızlı şekilde artarak 1960'ta 7047'
yi, 1970'te 13.373'ü, 1980'de 23.513'ü, 
1990'da ise 35.213'ü buldu. Son yıllar
daki nüfus artışında askeri birlikler de 

Eski Doğubayazıt' ın kuzeyindeki 
Doğubayazıt Kalesi ve Camii 
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önemli rol oynadı. Doğubayazıt şimdiye 
kadar sadece İran'dan gelen doğu- batı 
doğrultulu yol üzerinde önemli bir tica
ret ve konaklama merkezi durumunday
dı. Ancak yakın tarihlerde bu yolu kesen 
ve Kars'ı Digor-Tuzlu ca -Iğdır üzerinden 
Doğubayazıt'a bağladıktan sonra Çaldı

ran-Muradiye üzerinden Van'a ulaşan 

yolun da kaliteli duruma gelmesiyle bu 
iki yolun kavşağında bir konaklama mer
kezi oldu. Özellikle yaz aylarında İshak 
Paşa Külliyesi 'ni. Ağrı dağını ve Gürbu
lak sınır kapısı yakınında meteor çuku
ru olarak bilinen. fakat bu özelliği tar
tışma konusu olan (Valçınlar, I, 220) çu
kurluğu görmeye gelen turistler için de 
bir konaklama yeri durumundadır. 

Dbğubayazıt' ın merkez olduğu aynı ad
lı ilçenin merkez bucağından başka Su
luçam adlı bir bucağı daha vardır. 2383 
km 2 genişliğindeki Doğubayazıt ilçesinin 
sınırları içinde 1990 sayımı sonuçlarına 
göre 89.171 nüfus yaşamaktadır. 
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İlk dönemlerden beri bütün toplumlar
da eşierin çocuk istememeleri gibi fer
di, günümüzde ise bunun yanı sıra nü
fus artışını kontrol altında tutmak gi
bi sosyal sebeplerle doğum kontrolüne 
başvurulmuştur. Dinlerin olaya bakışı, 

doğum kontrolünde uygulanan usullere 
bağlı olarak farklılık göstermektedir. Ge
nellikle hamileliği önleyici tedbirler bir 
dereceye kadar müsamaha ile karşılan
mışsa da ana rahminde teşekkül etmiş 
çocuğun düşürülmesi şeklindeki bir mü
dahale tasvip görmemiş, yapılması ha
linde farklı dini, sosyal ve hukuki müey
yideler söz konusu olmuştur. 

İslam dininde toplumun temeli ola
rak kabul edilen aile kurumuna büyük 
önem verilmiş, bu kurumun korunması
nı ve sağlıklı işlemesini temin etme yö
nünde dini ve hukuki mahiyette bir dizi 
tedbir alınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de insa
nı huzur ve saadete ulaştıran . onda sev
gi ve merhamet duygularını geliştiren 

karşı cinsin yaratılması Allah'ın varlığı
nın. kullarına lutuf ve ihsanının işareti 

olarak kabul edilmiş (er-Rum 30/ 21), bu 
sebeple bekarların evlendirilmesi emre
dilmiş ve ekonomik endişelerle evlilik 
kurumunun zayıflatılmaması istenmiştir 
(en-Nur 24 / 32). Hz. Peygamber de imka
nı olan kimselerin evlenmesini emretmiş 
(Buhari, "Nikal.ı'', 2; Müslim, "Nikiili", ı; 

Ebu Davud, "Nik~". 1). eş seçiminde. ko
casına sevgiyle bağlanan ve çocuk do
ğuran kadınların tercih edilmesini tav
siye ederek kıyamet gününde diğer üm
metlere karşı kendisine inananların çok
luğuyla övüneceğini belirtmiştir (Ebu Da
vud. "Nik~", 4; N esaT, "Nikal_ı", ll) . Bu 
tür naslar. İslam dininin neslin devamı
na ve çoğalmaya önem verdiğini ve hak
lı bir sebep olmaksızın doğum kontro
lüne gidilmesini tasvip etmediğini orta
ya koymaktadır. 

Doğum kontrolü hakkında İslam hu
kukunun hükmünü tesbit edebilmek için 
bu kontrolü sağlayan işlemin hamileliği 
önlemeye mi. yoksa ana rahminde oluş
muş çocuğu düşürmeye mi yönelik oldu
ğunun bilinmesi gerel<ir. İslam hukuk
çularının çocuğun oluşmasını önlemeye 
genelde olumlu baktıkları, bunun için 
alınan tedbirlerin tarafların ve özellikle 
annenin rızasıyla olması durumunda bir 
mahzur teşkil etmeyeceğini ifade ettik
leri görülmektedir. Bu konuda en eski 
ve en yaygın metot. erkeğin menisini dı
şarı akıtması demek olan azildir. Azlin 


