
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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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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(bk. HULEFA-yi RAŞiDiN). 
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DÖRTUNSUR 
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(bk. ANASIR-ı ERBAA). 

_j 

L 

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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DÖVME 

Faslı 

bir genç 
kı zda 

dövme 

nize dövme işaret koymayacaksınız" (Le
vililer. 191 28) cümlesiyle her ikisini de 
nehyetmiştir. 

Arapça'da veşm kelimesiyle ifade edi
len dövme, Hz. Peygamber devrinde Ca
hiliye çağının bir uzantısı olarak özellik
le kadınlar arasında yaygın bulunuyordu. 
En güzel şekilde yaratılan insanın tabii 
görüntüsünde değişiklikler yapılmasını 

hoş karşılamayan Hz. Peygamber, bu tür
den çeşitli uygulamalar yanında dövme
yi de yasakladı : dövme yapan ve yaptı
ran kadınlara Allah 'ın lanet ettiğini bil
dirdi (bk. Buhihi, "Libil.s", 87; Müslim, "Li
has", 119-120) Bir fiili işieyenin Allah ta
rafından lanetlenmesi onun haram ol
duğunu gösterir. Konu ile ilgili hadis me
tinlerinde sadece kadınların zikredilme
sinin sebebi, Arap toplumunda bugün 
olduğu gibi daha çok kadınların dövme 
yaptırmasıdır. Dövme yaptırmanın dini 
hükmü açısından kadınla erkek arasın
da fark yoktur. Nevevf, sağlık bakımın
dan zarar vermediği takdirde dövmenin 
vücuttan giderilmesi gerektiğini söyler. 
Yapılacak operasyonun vücuda zarar ver
mesi veya geride çirkin bir manzara bı
rakması sebebiyle dövme giderilemezse 
kişi tövbe etmekle günahından kurtulur 
(Şerhu Müslim, XIV, 106) 
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Iii RA HM İ Y ARAN 

DRAÇ 

Arnavutluk'ta Adriyatik kıyısında 
önemli bir liman şehri. _j 

Antikçağ'dan bu· yana Arnavutluk'un 
en önemli limanı ve ülkenin en büyük 
şehirlerinden biri olup bugün nüfusu 
90.000'in üzerindedir. Osmanlı hakimi-
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yetinde bulunduğu dönemlerde (ı 50 ı-
1912) Elbasan sancağına bağlı bir kadı
lık merkezi durumunda olan Draç (Dur
res, Durazzo) müstahkem kalesiyle, Via 
Egnatia denilen Balkanlar ' ın içlerine 
kadar uzanan önemli ticaret yolların
dan birinin başlangıç noktasında yer al
maktaydı. XIX. yüzyılda İşkodra vilaye
tinin sancak merkezi haline gelip İslami 
bir merkez olarak önemi daha da art
mıştı. 

Güneydoğu Avrupa ' nın en eski şehir
lerinden biri olan Draç, milattan önce 
627'de Korint ve Corcyra'dan gelen Yu
nanlılar tarafından eski bir İllirya yerle
şim bölgesinde kuruldu. Bu dönemler
de Dyrrachium veya Epidamnos olarak 
bilinen şehrin Avrupalılar arasındaki yay
gın adı Durazzo, Dyrrachium'un İtalyan
ca'daki şekline dayanmaktadır. Osman
Itea'daki Draç veya Diraç adı ise Slavca'
dan (Drac) gelmektedir. XVI. yüzyıl baş
larında Plrl Reis burayı Turaç ( ri; ) im
lasıyla kaydederken daha sonra Draç 
( r~~) şeklinde kullanılmış ve bu ad 
yaygınlık kazanmıştır. 

Grek ve Roma devrinden kalma büyük 
bir amfiteatr harabelerinin bulunduğu 
eski şehir, Adriyatik kıyılarına paralel 
uzanan ve kuzeybatı rüzgarlarının etki
sine karşı korunmuş olan tepelerin sırt
larında yer almaktaydı. Tarih öncesi de
virlerde bu tepeler bir ada durumun
daydı ve zamanla Arnavutluk ana kara 
parçasıyla birleşmişlerdi. Özellikle Orta
çağ'larda büyük bataklıkların ortaya çık
ması sıtma gibi hastalıklara yol açarak 
nüfusun azalmasına sebep olduysa da 
Il. Dünya Savaşı 'ndan sonra bu batak
lıklar kurutularak pamuk tarialarma dö
nüştürüldü. Bu tabii gelişme asırlar bo
yunca şehrin inkişafında etkili oldu. Bu
rası , deniz güçleri için oldukça kolay bir 
savunma üssü ve güzel bir tabii liman 
olmakla birlikte yaşamak için sağlıksız 
bir yer durumundaydı. 

Romalılar devrinde 345'te şiddetli bir 
zelzere ile harap olan şehir, daha sonra 
kendisi de buralı olan Bizans imparato
ru Anastasios (491-518) tarafından bü
yük ölçüde yeniden yaptırıldı. Anastasi
os'un şehir surları 1 000 X 1 000 metre
lik bir alanı içine alıyordu . Bunların bir 
kısmı sahil boyunca tepeler üzerinde, bir 
kısmı da şehrin doğusundaki ovada uza
nıyordu. İlk devir Bizans surlarının gü
neybatı kısmı ayakta kalmış ve daha son
ra Osmanlı savunma sistemi içinde yer 
almıştır. 

XX. yüzyıldaki gibi Ortaçağ boyunca 
da çeşitli güçlerin yayılınacı planlarının 
esas hedeflerinden biri olarak iç bölge
lere doğru ilerleyişin hareket noktası ve 
deniz üssü haline gelen Draç, Xl. yüz
yıl başları ile 1501 arasında en az otuz 
iki defa el değiştirdi. Bu tarihler arasın
da özellikle XIII. yüzyıldan itibaren şeh
rin tarihinde devamlı bir gerileme gö
rüldü. 1273'te Sicilyalı Anjouvinler'in elin
de iken şiddetli bir depremle harap ol
duğundan nüfusu azaldı. Şehrin yeni
den iman sırasında 127 4-1285 yılları 

arasında yeni surlar yapılırken eski sur
ların alanı yarıdan daha aza indirildi. 
Böylece eski şehrin kuzey yarısı tama
men sur dışında kalarak terkedildL Ay
nı zamanda limanı bir deniz saldırısına 
karşı korumak için deniz kenarında ye
ni bir kale yapıldı. 1343-1347 arasında 
Sırp imparatoru Stephan Duşan, Draç 
hariç bütün Arnavutluk'u zaptetti. Du
şan' ın ölümünden sonra ( 1355) bir Ar
navut beyi olan Charles Thopia 1368 ·de 
Draç'ı ele geçirdi ve ölümüne kadar ( 1388) 

kendisine başşehir ve yeni inşa ettiği do
nanmasına üs yaptı. 

Osmanlılar 1385'te Thopia'nın müt
tefiki olarak Arnavutluk'un orta kesim
lerinde etkilerini hissettirmeye başla

dılar. 1389 Kosova Zaferi' nden sonra 
da ülkede hakim siyasi güç oldular. Sa
vunmasız kalan Draç, Thopia ' nın oğlu 

George tarafından Venedik'e bırakıldı. 

Onun şehir surlarını tamir ettirmesi sı
rasında Draç biraz daha küçüldü (ı403) . 

1426'da surların durumu çok kötüydü: 
1441 'de ise kalenin yıktimak üzere ol
duğu tesbit edilmişti. 1423 ve 1428'de 
Venedikliler burayı yeniden iskana ca
zip hale getirmek için vergi mükellefi
yetini kaldırdılar. Zira şehirde yaşayan
lar çeşitli kıtlık olaylarından ( 1307, ı 340), 

veba salgınlarından ( 1348, ı 363, ı 39 ı, 

1401), kötü hava şartları ve büyüyen ba
taklıklar sebebiyle baş gösteren sıtma 
hastalığından dolayı kayıplar vermişti. 

Osmanlılar tarafından fethinden he
men önce 1499'da burayı gören Alman 
şövalyesi Arnold van Harff, Draç' ı büyük 
fakat tahrip edilmiş bir şehir olarak ta
rif eder. Dolayısıyla XIII. yüzyılın ortasın
da Draç' ın 25.000 nüfusa sahip olduğu 
şeklindeki tahmin mübalağalı olmalıdır. 
Ayrıca Osmanlılar şehri aldığında nüfu
su yaklaşık 1000 civarında bulunuyor
du. Draç'ın Osmanlı topraklarına ilhakı, 
Osmanlı Venedik savaşı sırasında ( ı499-
ı 5 03) Ağustos 1501 'de Mehmed Bey ku
mandasındaki Osmanlı kuwetleri tara-


