
DÖNME 

özellikle ticaret ve sanayide önemli ba
şarılar elde eden dönmeler de vardır. Bu
gün Türkiye'nin en etkili aydınları, gaze
te sahipleri ve köşe yazarları arasında 
dönmelerin de bulunduğu iddia edilmek
tedir. 

Dönmelerin İnanç Esasları ve Prensiple
ri. Dönmelerin Sabatay Sevi'ye dayandı
rılan "amentü"leri özetle şu esasları kap
sar: 1. Gerçek tanrı olan İsrail'in Tanrı
sı'na inanırım. 2. Sabatay Sevi'nin gerçek 
mesih olduğuna inanırım. 3. Tevrat'ın 

gerçekler Tevrat'ı olduğuna inanırım . 4. 

Tevrat'ın değiştirilmediğine ve yürürlük
te olduğuna inanırım. s. Sabatay Sevi'
nin dünyanın dört tarafına dağılmış olan 
İsrailoğulları'nı bir araya toplayacağına 
inanırım. 6. Ölülerin dirileceğine inanı
rım. 7. İsrail 'in Tanrısı'nın, Süleyman Ma
bedi'ni yukarıdan aşağıya bina edilmiş 
olarak göndereceğine inanırım. 8. İsrail'in 
Tanrısı'nın bu dünyada cemalini göste
receğine inanırım. Dönme amentüsünün 
son maddesi, "gerçek mesih" Sabatay 
Sevi'nin yeniden gönderilmesini isteyen 
dua cümlelerini ihtiva eder. 

Sabatay Sevi'nin müslüman olduktan 
sonra ortaya koyduğu ve dönme cema
atinin uygulamaya çalıştığı emirler dön
melik besmelesiyle başlar ve başlıca şu 
hususları ihtiva eder: Tanrı'nın birliği

ne, meslhin (Sabatay Sevi) hakiki mesih 
olduğuna, ondan başka kurtarıcı bulun
madığına iman etmek, yalan yere yemin 
etmemek, Tanrı'nın ve mesfhin adı anıl
dığında saygı göstermek, meslhin sırrı
nı anlatmak ve incelemek için toplantı
lara katılmak, adam öldürmemek, zina 
etmemek, yalan yere şahitlikte bulun
mamak ve yalan söylememek, kimseyi 
zorla İslam'a sokmamak, kıskanç ve ben
cil olmamak, merhametli davranmak, 
her gün gizlice MezmOr okumak, Türk
ler' in adetlerinden olup gözle görülen 
her şeyi yerine getirmek, müslümanlar
la evlenmemek, çocukları sünnet ettir
mek. 

Dönmelerin bu inanç esasları ve pren
sipleri dışında daha başka adetleri ve 
ayrıca bayramları vardır. Bunlarda Ya
hudilik esas olmak üzere İslam'dan da 
bazı unsurlar alınarak Sabatay Sevi'nin 
emirleri doğrultusunda birbirine karış
tırılmıştır. Dönmeler bu tür inanç ve adet
lerden dolayı yahudilerce de müslüman
larca da farklı bir cemaat olarak görül
müştür. İçlerinden Yahudiliğe geçenler 
olduğu gibi Türk milleti içinde eriyenler 
de vardır. 

520 

BİBLİYOGRAFYA: 

Nişancı Abdurrahman Paşa, Vekayi 'name, 
Köprülü Ktp., Fazı! Ahmet Paşa, nr. 216, vr. 224'· 
225b; Raşid. Tarih, ı . 33, 136·137; Silahdar. 
Tarih, ı , 431, 434·435; Kamil Paşa, Tarih-i Si· 
yas[, İstanbul1327, ll, 103·114; Dönmeler(nşr. 
Şemsi Matbaası), İstanbul 1335·38; M. Franco. 
Essai sur /'histoire des /sraelites de L'Empire 
Ottoman, Paris 1897, s. 94 ·114; M. Da non. 
Amutates Sabbatiennes, Paris 1910 (Journal 
Asiatique'den ayrı basım); Sadık. Dönme/erin 
Hakikati, İstanbul 1919; J. Kastein. Sabbatai 
Zewi: Der Messtas von izmir, Berlin 1930; A. 

Galante. f'louveaux documents sur Sabbatai 
Zewi, İstanbul 1935; i. Alaettin Gövsa. Saba· 
tay Sevi, İstanbul 1939; Faik Ökte. Varlık Ver· 
gisi Faciası, İstanbul [1947 ?J. s. 81·87; Hay
rullah Örs. Musa ve Yahudilik, İstanbul 1966; 
J. Neusner. Judaism in the Seeu/ar Age, Lan· 
don 1970, s. 3; G. Scholem, Sabatai Sevi (tre. 
R. ). Zewi Werblowsky) , Princeton 1975, s. 915· 
916; a.mlf .. "Doenmeh", EJd., VI, 148·151; 
a.mlf.. "Gizli Yahudi Cemaati; Türkiye Dön
meleri" (tre Abdurrahman Küçük). AÜiFD, XXX 
(1988), s. 217·244; Hikmet Tanyu, Tarih Bo· 
yunca Yahudiler ve Türkler, İstanbul 1976, ll, 
1116 vd.; Selahattin Galip, Belgeler/e Türkiye'de 
Dönmeler ve Dönme/ik, İstanbul 1977; Ca'fer 
Hadi Hasan. Fırkatü'd·dönmeh beyne'l·yahü· 
diyye ve 'l-islam, Beyrut 1988, s. 133·134; Ab
durrahman Küçük. Dönmeler Tarihi, Ankara 
1990; M. Ertuğrul Düzdağ. Yakın Tarihimizde 
Gizli Çehreler, İstanbul 1991, bk. İndeks; N. 
Slousch, "Les Deunmeh. Une secte judeo-mu
sulmane de Salonique", RMM, VI (1908), s. 483· 
495; Vatan, İstanbul 2·30 Ocak 1924; Vakit, 
İstanbul 2·30 Ocak 1924; Son Saat, İstanbul 25 
Mayıs· Ağustos 1927; Ziya Şakir, "Türkiye Ya
hudileri", Millet Mecmuası, İstanbul 1947 ·48; 
David Borechard. "Yabancı Gözüyle Türkiye'
nin Hoşgörüsü", Haftaya Bakış, sy. 1, İstanbul 
1986, s. 36; Richard Gottheil, "Dönmeh", JE, 
IV, 639; J. Eisenberg. "Dönme", El, ı , ll 06; TA, 
XIV, 41·43; Pakalın. 1, 474·475; T. H .. "Dön
me", iA, lll, 646 ·650; M. Perlmann. "Dönme", 
E/2 (İng). 11 . 615·616. 

~ ABDURRAHMAN KüÇÜK 

DÖNMEDOIAP 

Türk İsla.m mimarisinin geniş kapsamlı 
sivil yapılarında harem 

ve selamlık arasına yerleştirilen 

L 
servis dolabı. 

_j 

İslami Türk toplumunda birbirine na
mahrem olan erkeklerle kadınların bir
likte barındıkları mimari birimlerde bir
birini görmeden hizmet edebilecekleri 
son yüzyıllarda ortaya çıkmış bir unsur
dur. Bünyesinde müstakil harem ve se
lamlık bölümleri yer alan saray, konak. 
köşk ve yalı gibi büyük binalarla tarikat 
yapılarında insanların birbirini görmeden 
bir bölümden diğerine yiyecek içecek ve
ya küçük eşya geçirebilmek için kullan
dıkları bu dolaplar, söz konusu bölüm-

DÖNME DOlAP 

leri ayıran duvardaki bir yuvaya yerleş
tirilmiş dikey bir eksen etrafında dönen 
ahşaptan mamul silindir biçiminde bir 
gövdeden meydana gelir. Bir tek açıklı
ğı bulunan dolabın içi genellikle raftarla 
donatılmış durumdadır ve bu raftara di
ğer tarafa geçirilmek istenen nesneler 
konulduktan sonra çevrilmek suretiyle 
kullanılır. Gerek geniş kapsamlı sivil ya
pılarda gerekse tarikat yapılarında asıl 

kalabalığa hizmet veren tam teşekküllü 
mutfaklarla şerbethaneler selamlık ta
rafında bulunduğundan harem bölüm
leriyle tarikat kuruluşlarında hanımiara 
mahsus mahfiilere yemek ve meşrubat 
intikali için dönme dolaplar vazgeçilmez 
bir unsur olmuştur. 

Dönme d olabın Türk - İslam mimarisi
ne hangi tarihte girdiği ve diğer İslam 
ülkelerinin mimarilerinde de buna ben
zer bir unsurun olup olmadığı tesbit edi
lememekle beraber dini ve pratik endi
şelerden kaynaklanan bu sistemin di
ğer İslam ülkelerinde de mevcut olması 
akla yakındır. Türk sivil ve tarikat mi
marisi özellikle Batı ve Kuzey Anadolu'
da, Rumeli ile İstanbul'da ahşap ağırlık
lı olduğundan ve ahşap yapıların büyük 
çoğunluğu da günümüze intikal etme
diğinden dönme dolap örnekleri çok sı
nırlıdır ve bunların tarihleri genellikle 
XIX. yüzyıldan geriye gitmemektedir. Ha
len mevcut en ilginç örneklerden biri, İs
tanbul Sütlüce'de XVIII. yüzyılın sonla
rında tesis edilen ve 1887' de son şek
liyle yenilenen, Sa'diyye tarikatına bağlı 
Hasirizade Tekkesi'nde bulunmaktadır. 

Haririzade Tekkesi' nde serbelhane ile harem girisi arasın· 
daki dönme dolab ı n 1976'da çeki lmis bir fotoğrafı IM. Sa

ha Tanman fotoğraf arşivi) 



Bu dolap, tevhidhane ve türbe bölümle
riyle bunlara bağlı tali birimleri barındı
ran ana binada, cümle kapısının açıldığı 
giriş taşlığının solundaki şerbethane ile 
harem bahçesinden başlayarak hanım
Iara mahsus kafesli mahfiilere geçen 
merdivenin sahanlığı arasında bulunan 
duvara yerleştirilmiş olup küçük boyut
ları ve kaş kemer biçimindeki açıklığı ile 
dikkati çekmektedir. 
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li M . BAHA TANMAN 

DÖNÜM 

Osmanlılar döneminde kullanılan 
bir arazi ölçü birimi. 

_j 

Genellikle bir dönüm, geniş adımlar
la yürüyen dönümcünün adımı ile 40 x 
40 = 1600 adımkarelik bir yüzölçümünü 
ifade eder ve buna "örfi dönüm" adı ve
rilirdi. Ancak adım aralığı kişiden kişiye 
değiştiği için bu ölçü birimi tam bir ke
sinlik sağlamıyordu. Bu sebeple her adım 
için bir mimar arşınını (yaklaşık 75, 78 cm.) 
esas alan bir ölçü sistemi daha ortaya 
çıkmış ve buna "şer'f dönüm" adı veril
miştir. Buna göre bir dönüm 1600 mimar 
arşını kare, yani 916,8 m 2 veya 919,302 
metrekarelik bir araziyi gösterirdi. Dö
nümün dörtte birine ise evlek denirdi. 
Ancak dönüm miktarı yine de her yerde 
aynı ölçüyü tutmamaktaydı. istanbul ve 
yöresinde bir dönüm 1225 mimar arşını 
kare (701,9 m2 ). Anadolu'da 2025 mimar 
arşını kare (1160,4 m2), Mısır. Irak ve iran'
da 3600 mimar arşını kare (2062,9 m2 ) 

idi. 

1881 ' de metre sistemini esas alan ye
ni bir ölçü sistemi tesbit edilmiş ve bu
na "cedid dönüm" denmiştir: önceki ölçü 
ise "eski dönüm" olarak anılmıştır. Yeni 
kanuna göre bir cedid dönüm SO X SO = 

2SOO m2 idi. 26 Mart 1931 tarihli ve 1782 
sayılı ölçüler ve ayarlar kanununda dö
nüm tabirine yer verilmemiş, 11 Haziran 
1945 tarih ve 4753 sayılı kanunun be
şinci maddesinde ise bir dönüm 1000 m 2 

kabul edilmiştir . Dönüm ö1çüsünün kar
şılığı bugün de 1000 m 2 sayılır. 

Y0!- Y0/l. yüzyıl Osmanlı sancak kanun
namelerinde dönüm. "hatavat-ı mütea
rife ile 40 hatve yerdir tOien ve arzan" 
veya "yürümek adımıyla eni ve uzunu kır
kar adım yer" şeklinde tarif edilir. Top
rağın verimlilik durumuna göre 60-1 SO 

dönüm arası topraklar bir çiftlik sayılır
dı. Bir sipahinin tirnar toprağına dışarı
dan gelip ziraat yapan çiftçilerle yarım 
çiftlikten daha az toprağı işleyen ben
mik* kayıtlı köy halkı. ellerindeki yerin 
vergisini dönüm miktarına göre verirler
di. Bu miktar genellikle iki dönüme bir 
akçe dönüm resmi veya zemin resmi 
şeklindeydi. Ancak bu rakam toprağın 
durumuna göre iki, üç veya beş akçe de 
olabilirdi. Aydın Kanunu'nda S-1 O dönüm 
yeri olan bennakler dönüm akçesi öde
mekle yükümlü tutulmuşlardı. Genel ka
nun hükümlerine göre iyi toprakların iki 
dönümüne, vasat toprakların üç dönü
müne, kıraç toprakların da dört dönü
müne bir akçe dönüm resmi takdir edil
mişti. Mora'da yarım çiftlikten az top
rağa sahip olanlar iyi topraklar için üç 
dönüme bir akçe, vasat yerin beş dönü
müne bir akçe, kıraç yerin on dönümü
ne bir akçe dönüm resmi öderlerdi. öte 
yandan bağlık alanlarda da vergi yine 
dönüm esasına göre takdir edilmişti. 

Bağların bir dönümünden bazı sancak
larda 1 O, bazılarında S, bazılarında ise 
3 akçe dönüm resmi alınırdı. Konya'da 
bağların her dönümü için bir akçe veri
lirdi. Bazı sancaklarda ise bağlar dönüm 
itibariyle değil arşın ölçüsüyle (mesaha 
urganı) ölçülürdü. Mora ve Mezistre'de iki 
" çapalık" yer bir dönüm olmak üzere her 
dönüme 24 akçe hesabıyla bir çapalık 
bağa 12 akçe öşür takdir edilmiştir. 
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ı 
DÖRTHALiFE 

1 

L 
(bk. HULEFA-yi RAŞiDiN). 

_j 

ı 
DÖRTUNSUR 

1 

L 
(bk. ANASIR-ı ERBAA). 

_j 
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DÖVME 

İnsan cildinde 
boya maddesiyle yapılan 

kalıcı şekil. 

DÖVME 

_j 

ilk örneklerine milattan önce ll. binyıl 
Mısır mumyalarında rastlanan dövme
nin tarihçesinin çok daha eskilere gitti
ği şüphesizdir ; çünkü bu ad etin özellik
le ilkel toplumlar arasında yaygın olduğu 
bilinmektedir. Süslenme tutkusunun ya
nı sıra kötü ruhlara karşı korunma ama
cıyla ilkel insanların daha çok yüze yap
tıkları dövme Y0/III-XIX. yüzyıllarda Batı 
uygarlığında yaygınlaşmış, hatta bir ara 
erkek ve kadın ingiliz soyluları arasında 
moda olmuştur. Bugün ise gittikçe azal
makla birlikte hemen her kıtanın kabile 
hayatı sürdüren yerlileri ile uygar top
lumların denizcileri ve genellikle liman 
şehirlerinin gece hayatına yönelik eğlen
ce çevrelerinde yaşayan kişileri arasın

da devam ettirilmektedir. 

ilkel dövme ana hatlarıyla, deriye yan 
yana küçük delikler açmak ve bu delik
Iere is, sürme, mürekkep, kına. çivit gi
bi boyalı maddeler doldurmak suretiyle 
yapılır. Bunun yanında bıçakla veya tır

nakla derin yarıklar meydana getirerek, 
yahut süslenecek kısırnlara barut gibi 
yanıcı maddeler sürüp yakarak yapılan
ları da vardır. Modern dövmeciler ise özel 
olarak imal edilmiş elektrikli dövme ka
lemleri kullanmakta ve dövme yaptıran 
şahsın acı duymaması için de cildine lo
kal anestezi uygulamaktadır. ilkel döv
meterin genellikle mavi renkte olması
na karşılık modern dövmeler çeşitli sen
tetik boyalar kullanıldığı için bir tablo 
gibi renkli olabilmektedir. 

ilahi dinler dövmeyi yasaklamıştır. Tev
rat vücuda dövme yaptırmayı , ölü arka
sından düzenlenen ağıt sırasında ağia
yanın tırnaklarıyla yüzünü yırtması olayı 
ile birlikte ele almış ve, "Ölüler için be
deninizde yara açmayacaksınız. kendi-

Modern 
dövmenin 

yap ıl ısını 

gösteren 

bir fotoğraf 
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