
devamı olarak haremin denize dikey uza
nan birimleri ve harem bahçesine ba
kan yüzleri son derece yalın bırakılmış, 

duvar yüzeylerinde süsleme öğesi olarak 
yalnızca pencerelerin çevresini dönen sil
meler ve plasterler kullanılmıştır. 

Sarayın dış cephelerinde görülen ek
lektik süsleme anlayışı , yapının iç düzen
Ienişinde de karşımıza çıkmaktadır. Os
manlı sanatının geleneksel kalem işi na
kışlarının arasına son asırlarda girmiş 

olan barak, rokoko nitelikli motifler, Dal
mabahçe Sarayı'nda klasik ve arnpir süs
leme öğeleriyle bir arada ele alınmış, ba
zı kesimlerde duvar resmi niteliğinde 

manzara ve natürmortlara da yer veril
miştir. Tavanlar panolara ayrılarak geo
metrik ve bitkisel motiflerle süslenmiş, 

duvarlar ise yer yer sütunçe ve kemer 
gibi yalancı mimari elemanlarla hareket
lendirilmiştir. Süslemede horasan sıva ve
ya alçı üzerine boya kullanılmıştır. Özel
likle tercih edilen. teknik alçı kabartma 
üzerine altın yaldız boyamadır ; stuko 
daha çok duvarlarda görülmektedir. 
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İslam dini insanı maddf ve manevi her 
türlü zarardan korumak için birtakım 

kurallar koymuş, bu arada beslenme ko
nusunda da bazı temel prensipler belir
lemiştir. İnsana zarar verebilecek pis ve 
kötü her şeyi yasaklamış; temiz, güzel 
ve faydalı olanı da helal kılıp serbest 
bırakmıştır (ei-Bakara 2/ 168. 172 ; ei
A'raf 71 157; ei-Mü'minOn 23 / 51). Domuz 
da ( hınzfr) pis ve zararlı şeylerden ka
bul edilip etinin haram kılındığı Kur'an-ı 
Kerim'de açıkça belirtilmiştir: "Allah si
ze ancak ölüyü (!eşi), kanı, domuz eti
ni ve Allah 'tan başkası adına kesileni 
haram kıldı " (ei-Bakara 2/ 173 ; en-Nahl 
16/115; ayrıca bk. ei -Maide 5/3; ei-En'am 
6/ 145) 

İlahf dinlerden Yahudilik'te damuzun 
haram kılındığı hususunda Tevrat'ta açık 
ifadeler vardır: " ... ve domuzu, çünkü 
çatal ve yarık tırnaklıdır, fakat geviş ge
tirmez, o size murdardır. Onların etin
den yemeyeceksiniz ve leşlerine dokun
mayacaksınız, onlar size murdardır" (Le
vililer, ll / 7-8; Tesniye, 14/8). Bugünkü 
Hıristiyanlık'ta ise damuzun haram kılın
dığına dair açık ve kesin bir hüküm yok
tur. Ahd-i Cedfd'in, "Putlara kurban edi
len şeylerden, kandan ve boğulmuş olan
lardan ... çekinin, bunlardan çekinirseniz 
iyi edersiniz" (Resullerin İşl eri. 151 29) şek
lindeki cümleleri arasında damuzun ha
ram kılındığına dair açık bir hüküm bu
lunmamakta, buna karşılık ağıza giren 
şeyin değil ağızdan ve kalpten çıkan şey
lerin insanı kirJeteceği ifade edilmekte
dir(Matta, 15 / 11 , 18; Markos, 7/ 15-23). 
Bununla beraber gerçek İncil' e resmi 
dört İncil'den daha yakın olduğu müs
lümanlarca kabul edilen Barnaba İnci
li'nde. "Bunun üzerine yazıcılardan biri 
dedi: Eğer ben, domuz eti veya pis olan 
bir başka et yersem, bu benim vicdanı
mı kirletmez mi? isa cevap verdi : itaat
sizlik insanın içine girmez, insandan, kal
binden dışarı çıkar ve bu sebeple ha
ram kılınan yiyeceği yerse kirlenmiş 

olur" (Fasıl. XXX.Il / 32-34) cümleleri yer 
almaktadır. Bu ifadelerden. pis ve mur
dar olan domuz etinin haram· kılınan yi
yeceklerden olduğu , yenildiği takdirde 
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de kişinin gönlünü, vicdanını kirletece
ği anlaşılmaktadır (incflü Barnaba, s. 50. 
d.n b). Diğer İncil'lerde de domuz yer 
yer horlanmaktadır (Matta, 716; Mar
kos, 51 ı 1-14). Elde mevcut İncil' lerde 
damuzun haram kılındığını gösteren açık 
bir hükmün yer almaması , bunun tahrif 
edilen hükümlerden biri olduğu husu
sunu akla getirmekte ve domuz eti ser
bestisinin, çarşıda satılan her şeyin ye
nebileceğini söyleyen (1 . Korintoslular' a 
Mektup, 10/ 25) Pavlus tarafından Hıris
tiyanlığın kabulünü kolayiaştırma ama
cıyla sonradan ortaya konduğu ihtima
lini güçlendirmektedir. Aslında revrat'ın 
hükümlerine de uymak durumunda olan 
hıristiyanlar (Matta, 51 17, 18) oradaki 
açık yasağa rağmen bu hükme uyma
maktadırlar. 

Kur' an-ı Kerim'in ilgili ayetlerinde ha
ram kılınan şeyler sıralanırken damu
zun sadece eti zikrediliyorsa da müfes
sirler ve fakihler, En'am sOresinin 145. 
ayetinde yer alan "rics" kelimesiyle, " ... on
lara pis ve murdar olan şeyleri haram 
kılar" (el-A'raf 71 157) mealindeki ayeti 
birlikte değerlendirerek damuzun kemi
ği, yağı , sütü dahil bütünüyle haram ol
duğuna hükmetmişler, ilgili ayetlerde 
sadece etinin zikredilmesinin en çok fay
dalanılan kısmının eti olması gerçeğine 
bağlı bulunduğunu kabul etmişlerdir. 

Buna göre damuzun bütün parçaları 

"meyte" hükmünde olup dinen necis sa
yılmıştır. Derisi tabaklansa bile fakihle
rin çoğunluğuna göre dinen temizlenmiş 
olmaz. Ancak Zahirfler. Şevkanı ve bir 
rivayette İmam EbQ Yusuf. tabaklanan 
derinin temizlenmiş olacağını bildiren 
hadisin (Müslim, "I:Iayz" , ı 05; Şevkanf, 

ı , ı 78) genel ifadesinden hareketle ta
baklanan domuz derisinin temiz oldu
ğunu kabul etmişlerdir. Maliki mezhe
binden SahnQn ve İbn Abdülhakem'in 
de bu görüşte olduğu rivayet edilmiş
tir. Alimler. domuz kılının temiz veya pis 
olduğu ve bazı yerlerde kullanılıp kul
lanılamayacağı konusunda farklı görüş
ler ileri sürmüşlerdir. Şafifler' in dışında

ki mezhepler, zarureti dikkate alarak 
domuz kılının ayakkabı dikiminde veya 
badana fırçası olarak kullanılabileceği

ni kabul etmişlerse de bazı alimler bu 
konuda zaruret bulunmadığını. bu tür 
işlerin başka malzemelerle de yapılabi
leceğini göz önüne alarak bunu caiz gör
memişlerdiL 

Deniz hayvanlarından su domuzunun 
kara domuzu gibi haram olup olmadığı 
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konusunda müctehidler ihtilaf etmiş
lerdir. Şafii. Maliki ve Hanbeli fakihleri, 
"Deniz avına çıkmak ve avlananı yemek 
size helal kılındı" (ei-Maide 5/96) mea
lindeki ayetle. "Deniz suyu temizdir; ölü
sü de helaldir" (Ebu Dava d. "Taharet", 4 ı; 
Tirmizi, "Tah&ret", 52) mealindeki ha
disin genel hükmüne dayanarak su do
muzunun yenilebileceğini kabul etmiş
lerdir. Haneffler ise damuzun haram kı
lındığını belirten ayetlerde mutlak ola
rak zikredilen "hınzir" kelimesinin her 
iki türü de içine aldığı , ayrıca deniz do
muzunun A'raf süresinde geçen (7 1 157) 
"pis ve murdar" anlamındaki "habais" 
kelimesinin kapsamına girdiği gerekçe
siyle su domuzunun da haram olduğu
nu kabul etmişlerdir. Esasen onlara gö
re balık dışındaki her deniz ürünü ha
ramdır. 

Domuz müslümanlar için hukuken de
ğer taşıyan (mütekavvim) mallardan de
ğildir. Ayrıca şarabın , !eşin, damuzun ve 
putların satımının haram olduğunu ifa
de eden sahih hadisler mevcuttur (Bu
harf, "Büyü'", 102, 112; Müslim. "Müsa
kat", 71; Ebu Davüd, "Büyü'", 64) Bu ha
dislere dayanarak islam hukukçuları do
muzun alım satımının haram olduğuna 
hükmetmişlerdir. ibnü'I-Münzir en-NI
sabürl bu konuda fakihlerin ittifak etti
ğini kaydeder. Domuzun, islam devleti
nin gayri müslim tebaası olan zimmfler 
için mütekawim mal olup olmad ığı ko
nusunda iki farklı görüş vardır. Hanefi 
ve Malikfler'e göre zimmiye ait domuz 
mütekawim mal sayılır ve bir müslüman 
veya zimml tarafından telef edilirse taz
mini gerekir. Şafif ve Hanbeliler'e göre 
ise zimmlye de ait olsa domuz mütekav
vim mal değildir ve telef edildiği takdir 
de tazmini gerekmez. Bir müslümana 
ait damuzun telef edilmesi halinde taz
min gerekınediği hususunda dört mez
hep ittifak etmiştir. 

Doruuzun Haram Kılınmasının Hikmeti. 

Kur 'an - ı Kerim'de etinin haram olduğu 
belirtilen tek hayvan domuzdur. Et yi
yen diğer yırtıcı hayvanlarla ilgili yasak 
ise sünnet ve ictihada dayanmaktadır. 
Kur'an domuzu haram sayarken onu 
"fısk" (el-Maide 5/3) ve "rics" (ei-En'am 
6/ 145) olarak nitelendirir. Rics (maddi 
veya manevi bakımdan pis, murdar) olma 
hususu şarap, kumar, putlar ve fal ok
larıyla ilgili olarak da zikredilmektedir 
(ei-Maide 5/90) Bundan hareket eden 
islam hukukçu larının genel anlayışı, do-
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muz ve şarabın haram olmasının yanı 
sıra necis olduğu yönündedir. Başta Ma
likfler olmak üzere bazı hukukçular do
muzun canlı hayvan olarak necis sayıl

madığını. ölüsünün ve ayrıca et, deri vb. 
parçalarının necis olduğunu söylemek su
retiyle bir ayırım yapmışlardır (ibnü'I
Arabf, ı. 54; İbn Cüzey, s. 46-47) Bu se
beple ayette yer alan rics nitelendirme
siyle kumar ve putlarda olduğu gibi şer'! 
ve manevi kirliliğin kastedilmiş olması 

da mümkün görülmektedir. 

Damuzun haram kılınmasındaki hik
metlerin neler olduğunu bugün ilim ve 
modern tıp tam anlamıyla tesbit edip 
ortaya koymuş olmamakla beraber bu 
hayvanın birçok hastalık sebebini bün
yesinde taşıdığı ve insan sağlığına ver
diği zararların öldürücü boyutlara ulaş
tığı bilinmektedir. Bu konuda yapılan 

araştırmalar, hayvan etleri arasında en 
çok domuz etinin insana hastalık bulaş
tırma özelliğine sahip olduğunu ortaya 
koymuştur. 

Domuz eti, yağ dokusu ve elementle
ri bakımından diğer hayvan etlerinden 
farklıdır. Hangi domuz cinsi olursa ol
sun bunların etlerinde kolesterin. yağ 
asitleri, kükürt, histamin, büyüme hor
monları oldukça fazladır. Domuzdan baş
ta trişin hastalığı olmak üzere domuz 
şeridi, domuz yılancığı, domuz vebası, 
domuz gribi, kuduz, şarbon, ruam. şap, 

tüberküloz bulaşır. Son yıllarda Amerika 
Birleşik Devletleri'nde bazı araştırmacılar 
domuzlarda görülen bir virüsün AIDS' e 
benzer bir hastalık yaptığını, bazıları da 
domuz etinde "toxoplasma gondii" adın
da bir parazit bulunduğunu, iyi pişme
miş domuz etinin bilhassa bebeklerde 
kanser, körlük ve zeka geriliği gibi has
talıklara sebep olduğunu ileri sürmüş
lerdir. Ayrıca domuz etinde bol miktar
da bulunan kolesterin ve yağ asitleri, kü
kürt bakımından zengin mukopolisakka
ritler, büyüme hormonu. cinsiyet hormo
nu. histarnin ve imidazol gibi maddeler 
safra kesesi iltihapları ve taşları . apan
disit, barsak iltihapları, apse ve çıban 

lar. şirpence, kadınlarda nisal akıntılı il
tihaplar, maf sal iltihabı ve kireçlenme
si, damar sertliği, tansiyon yüksekliği 
ve infarktüs gibi hastalıklara yol açmak
tadır. Nitekim Alman hekimi H. H. Rec
keweg, domuz etinde bulunan yüksek 
seviyedeki kolesterin ve yağ asitlerinin 
damar sertliği , tansiyon yüksekliği ve 
infarktüs; mukopolisakkaritlerin mafsal 

iltihabı ve kireçlenmesi, fazla miktardaki 
büyüme ve cinsiyet hormonlarının kan
ser; histarnin ve imidazolun ekzama. ür
tiker, astma, vazomatar rinitis gibi al
lerjik hastalıklara sebep olduğunu ileri 
sürmektedir. Ancak bu konuda kesin 
sonuçlara ulaşabilmek için daha geniş 
araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Doğulu ve Batılı bazı düşünür ve ilim 
adamları , beslenme ve gıda rejiminin in
san bedeni ve karakteri üzerinde tesiri 
olduğunu söylemişlerdir . içki yasağıyla 
birlikte düşünülünce domuz yasağının 
bu bakımından da önem taşıdığı şüphe
sizdir. Domuz eti ve içki tüketen toplum 
fertlerinde görülen şiddet ve taşkınlık 

eğilimiyle hiç et yemeyenlerde görülen 
sakin mizaca karşılık müslümanların 

orta bir mizaç hali sergiledikleri söyle
nebilir. 

Bazı uzmanlar domuz yağının E vita
minini yok ettiğini, domuz etinin erkek 
ve kadınlarda aşk duygusunun zayıfla
masına ve kısırlaşmaya yol açtığını ileri 
sürmektedir. Gerçekten insanların cinsi 
hayatı için çok önemli olan E vitamini 
yağların oksidasyonunu önlediği gibi yağ
larda bulunan ve yine cinsi hayat için 
önemli olan A vitamininin de akside ol
masına engeldir. Yağlarda her iki vita
minin. bilhassa E vitamininin noksanlı

ğında erkeklerde kısırlık, kadınlarda dü
şükler ve cinsi hayatta durgunluk mey
dana gelir. 

Damuzun her türlü pislik ve leş yeme
ye düşkün , obur. hantal ve hayvanlar 
arasında vücut temizliği yapmayan he
men hemen tek canlı niteliğini taşıması 
sebebiyle olacaktır ki onu yiyenler de 
dahil bütün dünya milletlerinin dillerin
de domuz kelimesi hakaret ifade eden 
cümleler içinde yer almıştır. Kur'an-ı Ke
rlm'de bu özelliğiyle de anılmaktadır (ei
Maide 5/ 60) 

Domuz etinin zararlarıyla ilgili ilmi 
sonuç ve iddialar bu çerçevede olmak
la birlikte domuza dair dini yasağın 
bunlara bağlı olduğunu söylemek doğ
ru değildir. Çünkü bir konudaki ilmi ka
naatin ileride değişme ihtimali mevcut
tur. Bugün bilinen mahzurların herhan
gi bir şekilde ortadan kalkması domuz 
etindeki yasağı geçersiz kılmaz. Müs
lümanlar domuzla ilgili yasağı. başta 

Kur'an - ı Kerim olmak üzere ilahi kitap
larda mevcut kesin bir emir olarak te
lakki eder ve bu inançla gereğini yerine 
getirirler. 
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[i] AsAF ATASEVEN-MEHMET ŞENER 

DONANMA 

Bir devletin deniz kuvvetlerine 
veya bir arnirailiğin 

kumandası altında bulunan 
savaş gemilerinin bütününe verilen ad 

(bk. BAHRİYE; GEMİ; 
KAPTAN-ı DERYA; TERSANE). 

DON GO lA 
( ;U;;;~ ) 

Kuzey Sudan'da bir şehir. 

Nil nehrinin batı yakasında ve 30' 9' 
doğu boylam ı ile 19' 1 o· kuzey eniemi 
üzerindedir. Eski kaynaklarda Sudan Nu
besi (en-Nubetü's-Südaniyye) denilen ve 
el-Mehas ile es-Sekkut bölgelerini de 
içine alan kesimde bulunur. XIX. yüzyılın 
başlarında kurulmuş olan ve Dongola 
(Dunku la. Dumkula) el-Urdı adıyla tanınan 

bugünkü yeni Dongola. tarihi çok geri
lere giden Dongola el-Acuz'un (eski Don
gola) 130 km. kadar kuzeyinde yer alır : 

üçüncü ve dördüncü şel aleler arasında 

kalan ve kendi adıyla anı lan bi r alt idarı 
bölgenin merkezidir. Bölgenin çoğunlu
ğu çöllük olup yüzeyi kum taşlarıyla ör
tülüdür : sadece Nil nehrinin her iki ya
kasında sulanabilen bir miktar verimli 
araziye sahiptir. Tam bir çöl ikliminin 
hüküm sürdüğü Dongola'da yağmur son 
derece az yağar. Nehrin kenarlarında 

hurma ağaçlarıyla çeşitli bitkiler yetişir
ken daha uzak yerlerde susuzluğa karşı 
dayanıklı dikenli bitkilere rastlanır. Ta
rım yapılabilen topraklarda buğday, ar
pa. nohut. hurma ve çeşitli sebzeler ye
tiştirilir . Dongola'nın halkı yerli Danak
lalar (Dongolalı l ar) ile Araplar ve yerli ol
mayan bazı kabile mensuplarından mey
dana gelir. Çeşitli sulama usulleri kul 
lanan Danaklalar bölgenin en iyi çiftçi
lerid ir: çobanlık ve ticaretle de uğraşır
lar. Bölgede yaşayanların hepsi müslü
mandır. 

Eski Dongola, Sudan'ın kuzeyinde ege
men olan hıristiyan Makarra Devleti'
nin başşehri idi ve Nil nehrinin doğu kı
yısında kurulmuştu . Tarihçiler bu şehrin 
yeri hakkında farklı enlem ve boylamlar 
vermektedirler. Hıristiyanlar bölgeye I. 
yüzyıldan itibaren Mısır'dan gelmeye baş

lamışlar. özellikle ll. yüzyılın sonlarına 

doğru Romalılar'ın zulmünden kaçarak 
Sudan Nubesi 'ne yerleşip zamanla ba
ğımsız siyası bir birlik halini almışlardır . 

Mısır'ın müslümanlar tarafından fethini 
(65 1 ı takip eden yıllarda Amr b. As' ın va
liliği zamanında Abdullah b. Sa'd b. Ebu 
Serh kumandasında bir birlik Dongola'-
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ya kadar gelerek Makarra Devleti 'yle bir 
muahede imzaladı ve halkın ı "bakt" adı 
verilen bir vergiye bağladı. Bakt Antiaş

ması da denilen bu muahedeye göre hı
ristiyan yöneticiler Dongola 'da müslü
manlar için inşa edilecek olan caminin 
korunmasını üstlenecekler, namaz kılan
ları engellemeyecekler ve her yıl Mısır 

valisine kusuru bulunmayan orta halli 
360 köle vereceklerdi. Ayrıca taraflar bir
birlerinin topraklarına serbestçe girebi
lecek, fakat devamlı oturmayacaklar ve 
müslüman tüccarlar buraya kadar gele
rek ticaret yapabileceklerdi. Buna kar
şılık müslüman Mısırlılar da NObeliler'e 
çeşitli ürün ve hediye vermeyi taahhüt 
ediyorlardı. Bu sebeple yapılan antlaş
ma siyası bağlılıktan çok bir bakıma kar
şılıklı ilişkileri ve ticarı mübadeleyi dü
zenleyen bir akit sayılabilir . Böylece müs
lümanlar güney sınırlarını güven a ltına 

almış, Sudan Nubesi 'ni ticarete açmış 
ve burada ihtida edecek yeriiierin din 
hürriyetlerini peşinen koruyarak islami
yet'in Dongola 'da barış yoluyla yayılma
sına ortam sağlamış oluyorlardı. Fakat 
buna rağmen bölgede islamiyet ancak 
Osmanlılar'ın Mısır'ı fethinden sonra ya
yılabilmi ştir. 

Hıristiyan NObe ile müslüman Mısır 

arasındaki ilişkileri düzenleyen bu ant
laşma altı as ı r yürürlükte kaldı. Makar
ra Kralı David, 671'den (1272-73) itiba
ren antlaşma hükümlerinden doğan ge
leneksel bakt vergisini ödemeyi reddet
tiği ve Mısı r topraklarına saldırılarda bu
lunduğ u için Memlük Sultanı ı. Baybars'ın 

harekete geçmesine sebep oldu ve sul
tanın gönderdiği kuwetler 674 (1275-
76) yılında başşehir Dongola'yı zaptetti
ler. Kral David tahttan indirilerek yeri
ne. daha önce Mısır'a sığınmış olan ye
ğeni Şikenda iktidar mevkiine getirildi 
ve böylece Dongola Memlükler'in haki
miyetine girmiş oldu. XIV. yüzyılın başın 

da krallık makamına ilk defa Asvan ci
varında yaşayan Beni Kenz kabilesinden 
Kenzüddevle adında bir müslüman geç
tiyse de ( 13 ı 6) halk hıristiya n olarak ya
şamaya devanı etti. Fakat Dongola'daki 
kiliseden çevrilme camiierin en eskisinin 
kitabesinde 16 Rebfülewel 717 (29 Ma
yıs 1317) tarihinin bulunması , bu hüküm
dar zamanında şehirde küçük de olsa 
bir müslüman cemaatin teşekkül etti
ğ i ni göstermektedir. 

Ortaçağ'da Dongola'nın etrafının sur
larla çevril i olduğu, şehirde çok sayıda 

kilisenin ve büyük evlerle geniş cadde
lerin bulunduğu bildirilmektedir. idrısı 
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