
Onikigen gövde içeriden yarım küre 
kubbe, dışarıdan konik külah örtülü olup 
her cephesi, içlerinde geometrik motifli 
kabartmalar bulunan ve sivri kemerler
le biten kaval silme çerçeveli panolarla 
süslenmiştir. Panoların üzerinde biri bit
kisel, diğeri geometrik motifli iki kabart
ma kuşağı , en üstte küçük mukarnas
larla bezeli bir bilezik yer alır. Gövdenin 
doğu ve batı yönlerinde birer pence
re bulunmakta ve bunların demir par
maklıklarla kapatılmış oldukları görül
mektedir. Pencere nişleri mukarnaslar
la nihayetlenmekte ve sövelerin yanla
rında iki küçük sütunçe, dışında da çe
peçevre geometrik süslemeler yer al
maktadır. 

Kuzey yönündeki kapıya iki taraflı beş 
basamaktan oluşan bir merdivenle çıkı
lır. iki yanı sütunçeli giriş nişinin üst kıs
mı mukarnaslı bir sivri kemerle sona 
erer. Kapının hemen üzerindeki dikdört
gen bir panoda ne oldukları anlaşılama

yan iki kırık hayvan kabartması, onun 
üzerinde de beyaz taşa yazılarak pal
metlerle bezeli sığ bir niş içine oturtu
lan kitabe yer almaktad ır. Kapının iki 
yanındaki yüzlerde, kare çerçeve içerisi
ni dolduran rumi ve palmet bezemele
rin üzerinde insan başı kabartmaları . 

daha yukarıda da hayat ağacı motifi dik
kat çeker. Hayat ağacının üzerinde çift 
başlı karta! veya bir çift kuş kabartma
sı varsa da alttaki insan başları gibi kı
rık vaziyettedir. Diğer cephelerdeki pa
noların hepsi birbirinin aynı geometrik 
süslemelerle doldurulmuştur. 

Daire planlı olan iç mekanın girişin kar
şısına rastlayan kısmında tepesi mukar
naslı ince uzun bir mihrap yer almak
tadır. Geometrik bezemeli bir bordürle 
çevrelenen mihrabın zeminin biraz yu
karısından başlatılmış olduğu görülür. 
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IJ!liliıl ÜZKAN ERTUGRUL 

DÖNGEN 

Kırgızistan, Kazakistan 
ve Özbekistan cumhuriyetlerinde oturan 

Çinli müslümanlara verilen ad. 
L ~ 

Moğol Hükümdan Kubilay Han zama
nında (I 260-1 294) Budist Tatar ve Mo
ğollar'ın bir kısmının Müslümanlığı ka
bul etmesi üzerine bunlara "eski dinin
den dönmüş, ihtida etmiş " anlamında 

Döngen denilmiştir (Celaleddin Wang-Zin
Shan, 11/2-4, s. 163 ) Döngen kelimesi Çin
ce'de Tung-kan, Rus ve Batı kaynakla
rında Tungan ve Dungan şeklinde geçer. 
Doğu Türkistan Türkleri bütün Çin müs
lümaniarına bu adı verir lerse de bunlar 
bugün daha çok Hui - hui veya Hui-tse 
adıyla anılmaktadır. Ayrıca Çin müslü
manları Döngen adını kendileri için ha
karet sayarlar (İA, III , 414) 

Döngen adı verilen Çinli müslümanla
rın varlığı XIV. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren bilinmekle beraber bunların ken
dilerinden söz ettirmeleri ve öne çıkmala
rı , 1862-1877 yılları arasında Çin'de Çing 
sütalesinin zulmüne karşı ciddi bir siyasi 
ayaklanma içinde bulunmaları sebebiy
le olmuştur. Çin'in yakın tarihinde önem
li bir yere sahip olan ve 1862'de Shen
si 'nin Weinan bölgesinde patlak veren 
Döngen ayaklanmaları , kısa zamanda 

DÖNGEN 

Kaosu ve Doğu Türkistan'a kadar yayıla
rak 1864'te Kuça'da Döngen- Uygur Bir
leşik Hükümeti'nin kurulmasına imkan 
vermiş ve bir müddet sonra Doğu Tür
kistan bölgesi Döngenler'in idaresi altı
na girm i ştir. Doğu Türkistan'da Çin or
dusunda görevli Yakub Bey adlı bir ku
mandan karışıklıklardan faydalanarak 
bağımsız bir devlet kurmuş ve Atalık 

Gazi unvanını almıştır. Bu devlet 1872'
de ingiltere ve Rusya tarafından tanın 
mış, Sultan Abdülaziz de Yakub Bey'e 
"emlrü'l-ümera" unvanını vermiştir. 

Fakat Döngenler ile Yakub Bey rejimi 
arasında devam eden siyasi ve etnik an
laşmazlıklar yüzünden bu ayaklanmalar 
başanya ulaşamadı. 1871 'de ili bölge
si Rus askerlerince işgal edildi. Yakub 
Bey'in ölümünden ( 1877) sonra Döngen 
isyanlarının şiddetle bastırılması üzeri
ne 1877-1884 arasında Shensi, Kaosu 
ve Doğu Türkistan 'dan kaçan pek çok 
Döngen Orta Asya topraklarına sığına
rak bugün yaşadıkları Kazakistan. Kır

gızistan ve Özbekistan'ın muhtelif şe
hirlerine yerleştiler. 1877-1878 yılların
da. Mehmed Eyüb olarak tanınan Bayan 
Akhun liderliğindeki Döngenler'in Kan
su 'dan Yedisu'ya (Semireçye) gelmeleri 
en büyük göç hareketidir. Yedisu bölge
sinde yerleşmiş olan Döngenler bugün 
pirinç, sebze, afyon çiçeği yetiştirmek
tedirler. 

Günümüzde Döngenler'in çoğu Oş Çarn
bul ile Przheval şehirlerinde ve Fergana 
vadisinde yaşamakta olup toplam nüfus
ları 70.000 civarında tahmin edilmekte
dir ( 1979'da 51 694) 

Döngenler'in konuştuğu. Kuzey Çince 
grubuna giren dilin Kaosu ve Shensi ol
mak üzere başlıca iki lehçesi mevcuttur. 
Döngenler'in dilinde başta Türkçe olmak 
üzere Arapça ve Rusça gibi diğer diller
den giren pek çok kelime vard ır. 1928'e 
kadar Arap alfabesini, bu tarihten 1953' e 
kadar Latin alfabesini kullanan Döngen
lerio bu son dönemde okuma yazma ora
nında hızlı bir artış oldu. 1953'ten son
ra Kiril alfabesini kabul eden Döngen
ler genellikle kendi dillerini, Rusça 'yı ve 
yaşadıkları ülkenin milli dilini bilmek
tedirler. Kırgızistan ' ın başşehri Bişkek'

teki Döngen Pedagoji Enstitüsü ile Kır
gız Bilimler Akademisi · n deki Döngen 
Bölümü 'nde Döngenler'in dili ve diğer 
özellikleri üzerine araştırmalar yapılmak
tadır. 

Sünni müslüman olan Döngenler da
ha ziyade Hanefi mezhebine mensuptur-
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DÖNGEN 

lar. 1917 Sovyet ihtilali'nden önce sa
dece Karakunduz yerleşim merkezinde 
kırk yedi cami ve mescid bulunuyordu. 
Daha sonra bunların çoğu kapatıldı. Ka
zakistan ve Kırgızistan'ın bağımsızlığını 
kazanmasından sonra din hürriyetinin 
tanınması üzerine yeni cami ve mescid
lerin açılmasına başlandı. Eski Döngen 
camileri genellikle çivi kullanılmadan Çin 
mimari özelliğinde inşa edilmiştir. 

Döngenler'in kültür yapılarında hala 
Çin geleneklerinin etkisi sürmekte olup 
günlük hayatları Cinliler'den farklı de
ğildir. 
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liJ CEMİL HEE - Soo 

DÖNME 

Osmanlı tebaasından olup dini 
ve siyasi ideallerine 

daha rahat ulaşabilmek için 
İslam'ı kabul etmiş 

görünen bir yahudi cemaati. 
_j 

Türkçe dönmek fiilinden gelen dön
me kelimesi terim olarak genellikle "din 
değiştiren, müslüman olan, ihtida eden" 
anlamında, özellikle de XVII. yüzyıldan 
itibaren Osmanlı idaresinde yaşayan ya
hudilerden, dinf ve siyasf düşüncelerle 
asıl dinlerini gizleyip kendilerini müslü
man olmuş gösteren, müslüman ismi 
alan ve müslümanların kıyafetlerini be
nimseyen cemaat mensupları için kulla
nılmaktadır. Bu yahudi cemaati Arapça'
da ve Batı dillerinde de çoğunlukla aynı 
kelime ile (dönmeh, doenmeh) ifade edil
mekte, ayrıca bunlara avdetf ve önder
leri Sabatay Sevi'nin adına nisbette Sa
bataistler de denmektedir. İslam kültür 
tarihinde başka bir dinden Müslümanlı
ğa geçeniere umumiyetle mühtedf de
nildiği , gerçekte müslüman değilken çe
şitli mülahazalarla kendisini müslüman 
gibi göstereniere de münafık adı veril
diği halde yalnız bu yahudi zümresi dön
me-dönmeler ismiyle anılmıştır. 
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Dönme hareketinin temelinde, Osmanlı 
Devleti'ne sığınmış İzmirli bir yahudi aile
sinden olup öğrenimi sırasında özellik
le kabala*nın etkisinde kalarak "Tanrı 
krallığının kurucusu" sıfatıyla yahudi mil
letini tekrar Kudüs'te toplama, Süleyman 
Mabedi'ni ihya etme ve bütün insanları 
kurtuluşa erdirme hayalleriyle kendisini 
kurtarıcı (mesih) ilan eden Sabatay Se
vi'nin bu idealini gerçekleştirmek için 
görünüşte müslüman olmanın kendisi
ne sağlayacağı imkanlardan faydalan
ma düşüncesi vardır. Roma İmparator
luğu'nun yahudi bağımsızlığına son ver
mesi üzerine (m.s. 70) ortaya çıkan ve 
tarih boyunca çeşitli yerlerde ve zaman
larda tekrarlanan mesfhf hareket, XVII. 
yüzyılda Sabatay Sevi ile yeni bir nitelik 
ve hız kazanmıştır. 

Biri Zohar'daki bir işarete uyarak 
1648' de, diğeri hıristiyan mistiklerine gö
re kurtarıcının geleceği tarih olan 1666'
da olmak üzere iki defa mesfhliğini ilan 
eden Sabatay Sevi bu hareketiyle bir yan
dan taraftar toplarken öte yandan hem 
bazı yahudilerin hem de müslümanların 
tepkisini üzerine çekmiştir. Osmanlı yö
netimi genellikle yahudilerin kendi iç 
meselelerine müdahale etmemekle bir
likte şikayetterin artması üzerine iki de
fa sorguya çekilen sahte mesfh ilkinde 
hapis ve sürgünle cezalandırılmış, istan
bul· da divan huzurunda yapılan ikinci 
sorgulamasında ise basit bir haham ol
duğunu, sadece yahudileri aldatmak için 
bu yola başvurduğunu ileri sürmüştür. 
Bu arada kendisi gibi bir dönme olan sa
ray hekimi Hayatizade'nin (Moche ben Rap
hael Abravanel) tavsiyesine uyarak müs
lüman olduğunu açıklamış ve Mehmed 
adını almıştır (bk. SABATAY SEVİ). 

Sabatay Sevi'nin din değiştirmesi, ona 
bağlı olanlarca "Sabatay'ın peygambe
ri" sayılan Gazzeli Nathan tarafından, 
yahudiler dışındaki milletiere de me
sfhliğini kabul ettirmek için uygun bir 
yol olarak açıklandı; bu şekilde söz ko
nusu olay tarihf ve dinf görevin bir par
çası, Filistin'de Tanrı krallığını kurma 
yolunda atılması gereken bir adım ola
rak değerlendirildi. Sabatay'ın taraftar
larından bazıları yahudi olarak kalma
ya devam ederken çoğunluk onun yo
lunu takip ederek gerçekte yahudi kal
ınakla birlikte görünüşte müslüman ol
dular ve böylece dönmeler zümresi te
şekkül etti. 

Sabatay Sevi'nin ölümü taraftarların
ca "beden değişikliği" olarak yorumlan
mıştır. Buna göre Sabatay ölmemiş, ru-

hu eşi Aişe'nin kardeşi Yakub'da ortaya 
çıkmıştır. Bu inanç cemaatin yeni bir li
der seçmesini kolaylaştırmış ve Yakub 
(Çelebi) dönmelerin lideri olmuştur. Ce
maat onun başkanlığında Selanik'te top
lanarak Sabatay Sevi'nin sözde müslü
man olduktan sonra benimsediği meto
du devam ettirmeyi kararlaştırmiş ve 
bunun için bazı esaslar tesbit etmiştir. 
Buna göre her kabile reisi öğle ve ikin
di namazlarını çarşı ve pazar yerlerinde 
kalabalıkla birlikte kılacak, hac mevsi
minde malf durumu iyi olan üç beş kişi 
hacca gidecek, mevlid merasimlerinde 
cami ve tekkeler Mehmed Efendi'nin (Sa
batay Sevi) cemaatiyle dolacak ve cena
ze törenlerinde Selanik caddelerini tit
reten tekbirler getirilecektir. 

Bu ilkelerle amaçlanan husus, müslü
man Türkler'in dönme cemaati hakkın
daki menfi kanaatlerini gidermektir. An
cak dönmelerin bir kısmı, Va ku b Çelebi'
nin (Josef Queride) Türk adetlerine fazla 
bağlılık gösterilmesi yönündeki görüşle
rine karşı çıkmış, böylece aralarında ihti
laf baş göstermiş, sonuçta cemaat 1689 
yılında ikiye ayrılmış, 1720'de ise yeni bir 
bölünmeyle üç grup oluşmuştur. Bu 
gruplar, cemaat liderlerinin adiarına ve
ya özel görüşlerine göre Yakubfler, Ka
rakaşlar ve Kapancılar adını almıştır. Her 
grup Sabatay Sevi'nin telkinlerine bağlı 
kalınakla birlikte anlayış ve uygulama
da, yorum ve tevillerde farklı bir yol ta
kip etmiştir. 

Yakubiler (Hamdi Beyler) . Yakub Çele
bi'ye nisbette Yakubfler, Selanik beledi
ye başkanlığı yapmış olan Harndi Bey'e 
nisbetle de Harndi Beyler adıyla anılan 
grup, müslüman Türkler gibi ibadet et
meleri ve onların adetlerini benimseme
leri, muhafazakar olmaları, memuriye
ti tercih etmeleri ve kendilerine has kı
yafetleriyle diğerlerinden ayrılıyorlardı. 

Bunlar çocuklarına evienineeye kadar 
cemaatin sırlarını öğretmezler, kadınla
ra mirastan eşit pay verir ve İslami usu
le göre sünnet olurlar. Cumartesi ateş 
tutmak hariç yahudi ibadet ve ayinleri
ne bağlıdırlar. Ayin dili olarak İbranice 
ve ispanyolca'yı kullanmışlardır. Memu
riyet hayatını tercih ettiklı;!ri için med
rese eğitimine önem vermişlerdir; içle
rinden İslami ilimlerde uzman olanlar 
bile yetişmiştir. Daha sonra cemaatin 
çocuklarını yetiştirmek üzere Selimiye 
Mektebi'ni açmışlardır. 

Karakaşlar (Müminler, Onyollular, Osman 
Baba Partisi). Yakub Çelebi'nin, İslamiyet'in 
zahirf hükümlerinin yerine getirilmesiy-


