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Yavuz, Ah med'i n hudud d ışın a çıkmasından ve k ı şın gelme_'
sinda n faydalanarak Anka ra'dan 23 Kasım 1512 (14 Ramazan '
918) de Bursa'y a geldi. Ya vuz ihtiya t! elden bırakmad ı, İ st anbul'a .
g itmiyerek Bursa 'da kışlamağa karar verd i. S ultan Ahmed, Dul.
kad ir-o ğ luna iltica et mek le beraber, Anadolu ile muhabered en
vazgeçmedi. Devlet adamlarından ba'zı lan, Yavuz'un şidde tir.den

korktuklarından, Sultan Ah med'e gelmes i iç in hab er ve mektub 
lar gön derdiler. Bunla ra güven en Su lt an A hmed Nik sar yo luyl e
sür 'atle Amasya üzerine yü rüd ü ve şehri bastı, Hiç kimse kaça-:
madı. Yavuz'u n sancak-beyi, Daaud Paşa o~lu Mus/afa Poşa da
tes lim oldu (Kasım 15(2). Ya vuz, ötedenberi Ahmed taraftarh
kiyle meşhur olan veziriazam Mustafa Paşa'dan şübhele niyordu,

bu va k'a üzerine Sultan Ahmed'i ta hr ik edenin o oldukuna ka.
na at g etirdi ve i'dam ettirdi: Aynı zamand a, Bursa'da bul una n
şehzad eler in öldü rü lmesini fer man elli. Bunlar yaşadıkça, memle· ·
ket te filne ve fesadın, saltanat mücadeles'nin eksik olmıyaca ğtm 

yakın tecr übelerle anlamış tı . Bunun için Bursa 'da bul unan Sultan
Mahmud o ğ ullarr Ka s/amani sancak .bey i Musa, Orhan, Emir,"
Alemiah'ın o ğlu Çankırı sarıcak-beyi Osma n " ; Şehinşah'ın o jl"lu.
Ko nya valis i Mehmed Bey'i bo ğdurdu, Bursa'lıların kederini sı

derrnek için ha lka para da ğıttı, ·kurbanla r kestirdi" .

- Bıı.. ...ı.; -

"

5i cM~riuı tt1 ve ::natrurua {eb Saltan O'n:ı~n ofn SuIttın AlemŞı:ıh tı azrd!.c

ri K.cını &ac c:&~ be rİ c ld e kd .. gSadetiten b uela rdı r . Ei vilı: ı ' fi .i.aİ i Zilira 'de
eeae 912. (16 Maı-t ISO; ). Top 'ıı: ap ı_&r.y ı Mii ı. et i A rş tv i E. No. 6510.

53 Ki mil Kepcc:o~hJ . TariM bJ!Rl/~' v, v uika !ol" : Vakl/lar DU l id , Ac p

kara 1942, U, 410.

i',

..

DORZl TARİHINE DAIR NOTLAR

-'f. C. Şehnbeddin Tekindağ

Dörziler in menşe i mes'eles i henüz halledilm iş de ğ i ld ir , D ürzt .
mezhebinin zuburu ile yayılışı hakkında or ijinal ma'l ümat veren
ilk müver rih Yabya b. Sa id el-Antakt, bu mezhebin müess isi Mu
hammed b. ısma il cd-D ürai'ye rnuası r ol masına rağme n, bunların

menşel hak kında biç bir bilgi vermez '. Bu müelli! gibi, İ bn el
Amld (J urjus el Mek ln, ö1. 1237) de, Dünilerin mezheblerl hakkın

da mufassa ! ma'lOmat verdilti halde, menşelerl nde rı ba hsetrnly or L
Islam müellifleri tara fı ndan yazılan ana kaynakların biç birin

de de bu mes 'eleye dai r bir kay ıd yo ktur, Nieb ubr s gi bi sey
yahlar ile von Oppenheim ' gibi müd akkikler, muasır Dürzileri n
kend i merışelerine dair verdikler i ma'I ürnata istinad ed erek, on -
ları Arab olarak kabOI etmişlerdir. "

Dürzllerin arasında bug ün kendileri nin Arab menşeli olduk
ları kanaat! haklmdlr. Anc ak, son dcf 'a yapı lan bir ledkik bu
kan4~lın yanl ış oldu ğunu gö ' termişdir. Berliiı üniversitesinin
meşhur anlbropolog-js l'i profesör Felix von Luscha n «Gcrbi A s'
ya'm n esk i sak inler i» adlı makalesinde elli dokuz Dün I er ke~jnin

kafatasları nı ô l çrn üş ve b unlardan biç birisinin kafatasımn şekli

ı Ble: . Ta rih, Dır. Cbelkbe, (Co 7prn SCl'tpI""am Chrld. O, l. "t . Scripto, • •
A,J2bic:i r d trtl , VH), Bıriru t 1909. ısı-23 f. . Ge De Mı,ı.:l. a mm ed b. Inı . i l el· Dar
t Vvc .mu.. ı l' olate k: 408 h. (10 17-10 18) de Diirzt dial b afı:.1cl1l.d .. )'uıl ıu bit ese r
de meDl e reee'e leelee tUDU etmez (bk. BibI. N. L Au bca ınm.lu dairesi. DO.
l HO). Bu mulc!.e yuı ln bir kib b. MahtrwuQ'sl.hcgdlı ii mccra't'!' ;u fl't6n i.mini
taı:r (Sle. 8j ~[ . :\'at. DO. IU l ). Bu ı:ı::ı übim nerim bat.... ı el. Ku HaD:: ' (~ ..,.-n!)
tarafıa darı. (Bibl. ~Lt DO , 143) ı..p r l m ı , t : l"

:ı Bk. Tar ih, Sii t~l D'l l r::: iJe a U, I,,1i Ktb . ce. ~OO2• • f . 154 lo,

ı R~ü~b~.clt.nibnz nao/i A, abi«n und a"J~'n runlitR_aden Ldnd t , lt, Ke-:
peD~' ırcn 1714 und}, ii, <149 vd . Fra ı::ı sı ı.e l. tto ,; Vogaz .. ~1t ATQ bi~, Amlterdı ra

ve Utrei:bt 1';80.
.. Vom Mmtımtt' ::Um Pt!rti$eJı~fI Gol!, Beelle { Şf 9 , I , ı LL.
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A nadol u Galatlarından n eş'e t e tmiş olduklannı da kabül etmek
de hatalıdır n. Bu arada bir kı sım Alimler in Dürzi {Druzes] ismini
Herod otos 'd akl .:.i. ·ı:.'·n~ :ıı: ~ ~~ (Derusialoi] u ismine benze terek bir
netice çıkarmak gayretleri de o derece yanlış dı r.

xvıı. asırda D üra lierin Papalı k ve b a' zı ftalyan devletler ile
vu ku' bulan münasebetleri, onların rn en ş ei hakkında husus! bir
menkıbe yazılmasına . daha do ğrus u uyduruImasına sebeb olmuş

d ur. Bu menkıbe, Dünilerin, büyük emirleri Il. Maan oğl u Feh
reddin'nin namına kaleme ald ık la rı bütün ta rihlerde kay ıd lrd ı r,

Avrupa'da Düretler hakkında ilk dc f a kaleme alınan kitabın mü
e llili Puget de Saint-Pierrc, l i 63 d e bulmuş olduğu bu menkı

beyi k i t abına nakletm i ş tir. Bu menkıbeye göre Dru zes ismi Co m
lc de Dre ux isminden muharrefdir. Burada meveuubahs olan
Comte de Dreux XII 'sı -cak' Haçl ı lar devrinde vasamı • , '' s·~ . ... ~ • • .. . . .... . .. h . ....) Y ... . . . . y o" "

lümanla rla yaptığı bir muhare bede bozularak bir dağ'a iltica et·
mişdi, Burada ıahassun eden Co mte de Dreux, civa rd an kız ala
rak maiye tlni çoğaItmışd ır ki bil" hir" bu ço ğaları halk, Dr eux
kelimesi nden muharret o larak Dürzt: ismini a lmış lardır u-

Comte de Dreux hakkındaki bu rivayetl bira z izah e tmek .
la zımdır. Jl 90'da Kudüs (Jer usalem) Sa lahaddln Eyy üb t tarafın

dan alındığı vak it Haçlılar şimelde Müslümanlar ta ralı ndan eoir
ed i lmiş lerdi, Bir Fra nk alayının kumandanı o la rak Ha çlıların düm
dar ko lunu muhalazaya me' mur Comte de Dreux de yo lu kes ile-

" rek Engaddi yakınında bulunan bir kal'aya iltica etmekzorunda
kalmı ş dı. .40 sene içerisinde bu haç lı lar. aralarında pek çok Temp
Iier tarikatına mens ub kimseler de bulundu ğ u halde, Müslüman'
larm müteaddid h ücumla rı na mukavemet ederek komşular ı olan
Ismaili ve civa r kasaba ların halkı arasına kanşdrlar. Müsl üman·
[ara karşı müşterek bir kinlc lıağ'lı bulunan Hıristiyan larla İ smai l l 

ier birleşerek, bu suret le ye ni bir cemiı'et teşkil etıd ilerdir, Es·
kid en beri tc k prense itaa te alışı k olan ihtiyar Ha çlı !ar , Düıı:lle·

r i de bir tek prense alıştırdı kl a rı gi bi, onları ır. onar,ik bir reji.
me tab i . l utıular. Müşterek bir anlaşmadan san ra d a bak imiyet

. Gode fro y de BouiJIon a ilesinden olan bir Fra nk sen yörünün eline

itibar ile hakiki Arab o lmadığı n ı müşahede etmişdir ' . Biz, eyni
zama nda, Dürzilerin Vadiy ü't-Teym ("';1 ","ı,) e ne zaman geldikle'
ri ni de ka t' i olarak bilmiyoruz. Vadiy ü' l-T eym den ilen bu rn ı rı 

tı ka tarihd e Dürztlerin ilk vatanı olarak görülüyor. Taberi, Vadi
y ü't-Tey m'e ilk def'a bir Arab kabilesi olan Tey m'in geldiği n i

bildiri.... Ya'kubl, Muaviye b. ebi Süfyan'ın, Vadly ü't-Teym'in ci·
van olan Baalbek, Trablus, Cübey l, Sayda ve Beyru t t a raflarına

bir kısım Iran lı l a rı yerleşt irdiğini bildiriyor ki ' bu mıntıka serıra

ları İsma l llyy e, Nusey riyye, Dürıiyye ve muhte lif rAhzi mezheb
lerinin neşet ett ikleri b ir yor olarak ta 'rif olunacaktır ' . Nitekim
438h.[104i m. de , FAl,mi halifes ine merbut olan Trablus, Sur gibi
şehirleri ziyaret eden se yyah Nhır· ı Husrev, bu mıntıka ahalisi
nin müfrit ş i t oldukları nı bildirerek, burayı ziya ret edenlerin ug-·
radıkları m üşkülllt , an la t ır ' . Bir kısım rnüellifler, ihtimal Ya' ku
bl' nin yu karıdaki ifadesine dayana rak, D ürzt'Ierin " 2n rnenşeli

olduğunu ka ba! etmiş ve mezheb Ierinin de Mazdeis me ile rnuka
ye sesini yapm ışl ard ır. Dürzt lehçes inde kullamlan ba'z: ke lime
leri Farscaya benzeterek aynı neticeye va rmak isteyen müellifle·
re de tes ad üf ediyoruz I• • Bir kısım ethnologue'lara göre de Dür .
ztler rn enşe itibarile eski Etilerdendir. Fa kat bu naza riyenin mü 
daıaa sı mümkün değildir u. Bu nazariye'ye muvaz! olar ak Ca pl
ı a in Henry Ught'in Dürzlle ri menşe itibar iyle eski ısrail o ğulla

rı na bağlamak i ddiası n ş ayan - kabül o lmad ığ ı gibi, Dürz iler in

LI Bk. } OIUTlal ci th. RO!iıı 1 AntkrllpOlozical /ıı.ıtftute, Leede a 1911, .0232
f - aic. Tdrlh:ı.rr -nl6u. 1 ve't .maiük , nır . de GOl'jel Lefd ea 1889, I, 2(89- 2490.
7 .......A1~ ri Irlal J ..._.~ l";' ' .:.-#' ~ r~; ı.,.ıı"l ;'" J, J IJ" .,.i!;.:ra r,l ~lJ ,j,'~, .

....t.. (J .:.:~-:. J 1..:.:-- J ..~ : ~ı/ ...;.l l ",t.. ~."t"~ i-=:-- ~J yı ~. ,=1:L- .ı..' ~. ~ .:ı '!'J

, ~1:l- " ' :'-0 ::1 j ..... t..:!i ;",Jl.' ......)11~ r,ı L.,X' ; .:f' i . ;.a blc:. Kitdh :J. r~I·BuUJn, Bibliot
!lee. Geo:ıupboruaı Araoic.:ı ru m , 0 i 1" . M. J. de Goefet Lefden 1S92, So 327.

'S B:C. aZ-Kdmil, n, l". C. J. Torn bera' ı Leyd. a 1863, x, 461, 462.
il .:ı 1')~ ' ! ,) ,:,,;v . ı.( i ...f ,)~J ~:;.~ ~~ ~' ı ,:ıı......... ........:ı ::;.J ~' IJ:: ':..:!.r. ~' ı ... (':'1

. ;;.../ ' ~ t ';' .ı~ r j iJ.=.' ;,.... ":"~ ..:.-..;ıı ...·j . •:i .a::-, .h#) ,: ""j J .ı.:J. ....r"~iJ'A:! ~ J 'e}-
bk. Set~,,,~1M1 BeTl i ıı 1341, s. ı 8 ,.d. 20, 21, 23.

13 Bu bIJsuta blc. E. ma~he l, L~ Me..-itını.ml' dtlll.l"lıitl,odoXil' mtı .ulmı:ı 

ne) Pari, 1003, '094, r.ct 1 ; S. de S aeyı CJıTe (J tomathi~ A,a lı ", Paris 18:re, LI.
2tôı aat 72.

11 Bk. J. T. Partit, A mollz the D,az u cf LebııırıM all(i Barh~n, Lo ı:ıd o:ı.

1917, s. 33 ; re iiJ: Y02 Luıdı aı:ı , dgm U~I' . S . 241.
11 Bi.:. Traf1~u {rı EZ!lp to, Nub!4., Ho[y Lalt i , A{o':J'lfi Li!ıO fl.cıı ard CgPl'lU

in t1ı~ Y"a' ıBN, Lo ::ıd on UHS, s. 225.
'.

13 Be. t\ ; Bouro~ ı Ltr D,.uzt s, Paris 1 9~O. s . Sl .
l( Eie. Hi.~oriC:t. L!b. I.'C.P . CXXV.
15 Bic: . fli_tci,t CL~. DnJ. =~s, pe:ıplt da. Ltba.rı, Pari. l i63 .
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verildi . Krallık tacı nın irse n int ikali kab ül edild iğinden bilihire
Dilrd hükümdan olan IL Fa hreddin irs! olarak elde et tilti kral
lık tacı dolayısı iIe Lorr aine hanedanından "e birinci Kud üs kralı

soyundan gelmiş oluyordu. Ba'zı Ing iliz s eyyahlan , bllhassa H.
Maundrell" iIe Richard Pococke'! bu na zariyeye meyletmi şlerdir",

Bu menkıbenin XVLL. asırda bütün Avrupa'da yayıldı ltı ma' 
lümdur. Ancak, bunun sırf ll, Fahreddin' i tahiye et mek maksa
dı ile ileri sürüldültü, bugün kat'iyetle iddia olunabilir. Bununla
beraber bu ınenkıbe , 'Fahreddin' d en çok daha ev vel de, Papa
lık mehati linde bilin iyordu. Nitekim Düratler, Roma'da papa ta 
rafından Fahreddin'den iki asır evve l (1441), bir Hıristiyan ko lo

' nisi nde rı ge len elçiler gibi kab ul edilmişlerdir '>. Ihtimil, Dürzt ler,
bu ta rihde, Avr upa'da Haçlıların ah/adı olarak teli kki olunuyo rdu.

Elimizcle bu menkıbenin do ğru olmadığın ı göste ren deliller
vardır. Meşhur seyyah .Rabbi Beniamin (öL. 1173), l i55'de Suri
ye 'de sey ahat ederken Lübnan'ı »D üreilerin oturdu ğu ger > olarak
ta' rif ecler "'. Arab müverrihleri ise 407/ 1016' den beri Düratlerln
ismini kaydeder!er. Esasen, Dürrtlerin ismi 419 11028 senesin 
den be ri Istanbul sarayında da biliniyordu. ynı. Konstantin (1025
- 1028) ile iV. Michae l Paphlag onian (1034- 1041), Dürzllerin bl
ri 22 Safer 419 (1028) ve dilteri tarihsiz o la rak gönderdikleri iki
risaleyi alarak, onları tanımış bulunuyorlardı l!. Bu naz ar iyeyi
ası l cerh eden, g ene Avrupalı b ir seyyah oran Volney olmuşdur.

< , LG A j ourm:g IrGm A l.PFO to jeru$Q.lcm on Ead t,. A. P. 1697, Leedee
l BIO, •. 51- 52.

17 A Deseriptltın of th. Ead a"d Some atile/' Ctuı 1t t"'", LOQdoJl, 11' .3, 1ı . 9t .

15 Elf.fll ma'la mat i.;i:ı:ı. b~ . Totabcrı, Z. D. M. G., V, 183 1, •. 4S6; i. B..•
rOD Heerl Aııupitaiec , Etaf!. ' ur lt , Drau.ı Pari. 1862, • . 8.

19 Sic. P. Lanım_eı. La Sgrleı Beyroutlı 19'21 1 II, 39 ; Ayılı mael.lo }..,U~

arg p}101l et 1. Llbalt aa 15· .!ecl.ı Reeu e de l'Ori eDt chretieu., 1899, ı. lA-l t.
Lo Bıı u,..hat h.lrIcıod. bk. Tlı~ [flM' a' , of Rabbı B'h/ambı of raieltı,

aı r. A. A. ber, Leedea 1840, l ı 29: Th e ltinf!rtu g of B,njtlrrıin of Tatl~la, luri·
tik edee, M. N. Adler, Leedce ıSO?, pararraf, 29.

tl (1.2Safu 011 9) ",:"IJ...:: ı ~ :,...:.. l.'" , \.;\,j. \ ı:t~::.....ı J r•.li::'1~~~r~ VoJ'"" '::" Zl..)1.1
(tarih.iz) ...ı lJ,...'Y1 U-t:t ıS.ı\..r:: 1 t..;..r~" r,u .j- ~ J:t. .Iı" ı'.l:i1 ·.J 1 ~."!1 ~'-.J .2
81.1 mektaht u h.k, bk. Sibl. N.t , DO. 142"-1432. MektGbluulı ı:ıe,ri içiı:ı bir. S. de
Sacyı Expo'l J. la R. lJliolt J f!' Drolite•• Pari. 18a8, L. Not icc, 12, Ln, CCCC·
LXXXVilt. AJnca bk. •L'Epitrf! ci Con.t071ffnl tra ftl r.llzi.ııx D,u.u - publ:'; e t
n aote par Le. pp. J. Kb. til et L. ROQuvalle, Melure. de La r.culte Oric=, ta l ı

Beirut 1009, ilin, O. "

Seyyah 1784· 1785 seneler i arasında S uriye'de dolaşırken Dürziler
hakkında edindl ğ] kanaa t! şu şek ilde bildirir : , Eğer Dürzi/eri"
arasında Frank/ar' b-.ı/unsagcfe ı D ürrtlerin hiç olmazsa lisanımııın

h :ı'zı izlerini muhaf aza etmeleri iccb ederdi, Zira her şeylen lee
rlt ed ilerek: agn bIr mınilkaya çekilen U, cemiyetin llsanından

gagb ettil i tahmin olunomaz, H albuki, Danilerin iisanı hali!
Arabdır ee A vrupa menş eii hiç bir kelim« yokdı.;r J ı~.

Bütün bu ta hminlerden son ra şu neticeye varabiliriz: Vadi
yü 't -Teyrn, Havra n ve Ce bel Lübnan'da muklm olan bu halk, her
hangi bir muhaceretle bu mın ıı k alara gelmişlerd ir, Kendilerinin
Arab ırkından ne ş 'e t ettiklerine dair iler i sü rd ükleri fikir de, hakiır.

b ir Arab topluluğu içinde ekalliyette kalmamak endişesinden ilçri
gelm işdir ". Şimdiye kadar s aydıltıır.ı z naza riye ler içinde en akla
yakın olanı , Dı:;:zrlerin raenşe itibarile Iranh (Aryen] oIır.asıd.ır.

Zira, bütün bu Irk dan gelen kavimler Suriye 'de 'çok münteş ir bu.
lunan Ismailiyye mezhebi ne silik olmuşlardır ki bili hire bun ların

yerleşdiği bu mıntıka çok sonrala rı bile (MeselA: XVLLL. asır) sı
lid-ı revirıza olarak tanınm ı ştır " .

•• •
Bir ço k ·müellifler Dürrt lerin tar ih sa hnesine çıkmasın ı V. hic 

rel asrında (XL. m.], fatımı halifesi HAkim ' bi-Em ri ' . ıı ah (996.
1021) In ulühiyyet iddia etti lri " ve veziri Hamza tara fından pro
paganda yapılma ğa başlandıltı 408 h. senesi olarak ka b ül ederler
ki bu sene D ürzrlerce takvim başlangıcı (era ) addedil mi ş d ir, Dür
~l!erin bilahi re ele geçen yazmalarında ıs, 408 h. tar ihinde başlıyan

tt BIı: . Vogag ll" u Eggpt ll" et .n S!I,.ie ~ııfa.n t 'u cnhi .s, 1783, 178/ , et
l i 8.5. P.r i. 18:2"2, I, • . 147. ,

ıs 8k. Philip K. Hitti , Orixinı of tJı~ D,.uz. pll"opI~ ctul rf:Uı/on , New' Yorlc'
1928, ". U . " J

U M.ı. bk. S.ard Efeı:ı.d i , Va./·ı Cu zdr PtI,a, ODit'enit e Ktb. Tr. ıır. 620!
vr. S~iI, 4 1i1: 4ıS.. - . . ı

15 Hik im h.Hıada yazıımı, Dürd maburua tı t6 m.lr.tıı: b hali. de ( BibL
Nat. DO. 14-08 ce) buluD ayor.

H na )u.:ııalarıa .lraeri.i Bibl. N.t. d. bulun f or (blc. DO. 2150 216, 14D.81·
1' 1$, 1410' U32; I'<O"IU2. 1.("'). D~rd kitablauaı tercüm. edealer hk. bk. S.
de S scy. Erpc.i, Notiı::e. 1; . ,.11l1'moel. CJı,ıutomatlıı1, Ardb., IL; 8.aroa de Bodc-,
E~.ai ~,. I'M. toir, Jrı S<26ii. mf! auqu~l cn a jdllt CiL ,c/ leM'fM, qai eonli~12t



.. lu prilldpc.:ı r tiozme$ J_ La Teligton au D,u r.eı, Mcb. 1768, H 3 ; Heari G ays,..
L:a N atio n D,ar.c, Paris 1863, 159.

17 Bk, S. de S'cyı Er p".d, L 98. Ko:ı.taolin'c gö c.de n lcn mektup 11. Haıı:n

suesinde \'A :tllm1ı ti l' . Noti~, 12, LU, CCCCLXXXVIH.
ıs M~!ıammı.d b. ısmail ed-Oünt'niıı tran men~ e !i old tattıau mcdef'a tb·

Du'[.Amtd bildiriyor (b lı: . TarIh, .;~ . 158". A)"r. ök:. D. ll. MIl C!d oaa[o, Uu.Ilm "
ıh~oloZg l j u,.i' p,.ait:nce ani C01f. . titatio1tal ıh ~o1'g , :\ew·Ycrk H'i 03, ' Si E. G.
Brcwee, A Ia~,.a1'!l Mn" !! of Pi&1'. fa from th!! e(u·li••ı time . cııtil Fi1'ia r;n i,
New-York 1902. 4.03- .. t5). M. Stanialu Gı.:):a.rd , )'aııh , olarak Hamza a.d-O'l1 rzt
fe ~Iil1d. Ju:nııdı:, (b Ic . Un gt"an:l. maitre de . auO;uin, au ı.mp~ de Salaiin,
J A, Paris 1877, t , iX, 1", .~r. Ayri! -M~is - Jaiıı . 5, 337, t1 ot. i. ; 889).

ıi Sıbe b. el.Ce vı. i, b:ı dirnın Bituu)' ye.dc:ı f11du~uQa. bildirerek, tennuh
hlUd:ıA'IIU hlrHı ediyor (bit, Uir·dt rz ·r-r a.m ~n, İsl i. :ıı es erleri müz~.i , ao. 2184. eüı

Xi, \ '1'. Si · t Ay ı'. bk. Makridı Jtti4~rı·l.lıane/d. bi-aM &.rl 'l .ha lef6i'I ·fdhmlgy !1'l1
T(lph~ l Sarayı - m. AbUlct Ktb. QO. 3013. H . esh; Ibi:u·I·B. trfk, Ttırtlt, Dır .

L Cheilı:b.o , 1906. Il, 223) .
3:) Bk, Sıbt b. eI·Ceni, aynı • • tr X~ Fe. 87' ; Hııı c'I · Batrf :C , 11,223.
3~ B... TarlJı, YI'. 153 b.

bu seneyl Hamza senesi diye adlandırdıkları görmüyor. H;1kim1in
vez iri o lan Hamıa dahi bu seneyi resmen kab ül ed erek, Y' p !ı~ı

bir muahede- namenin altına bu tarihi koymuşdcr ~:.

Bu senede, y an i 408 h. de, Mısır'a [ran menşeli Muhammed
b . ısmail ed · Dürıl" isminde bir daı (missionnaire) g elerek Hakim'e
ink ıyad elm iş dir. Ed-D ürat, Hakim'in ulühiyetini kabül ed erek yeni
bi r d oklrin yayd ı , Bu doklr ine göre ulühiye t ilk def'a Adem'de
başlıyor ve g iderek Peygamber'e ve buradan Ali ve dolayı s ı ile
Hllm! sü lalesine geçiyor ve nihaye t HAkim'de tecelli ediyordu.
Ed-Dürzt'mn bu hususda y,"d:~ı kita b, batınili~in t atbikatından

başka bir şey deltild i " . Ed-Dü rzt, Hakim namına le'lif etli~i bu
kitabı Kahtre camiinde okudu !Q. Ancak, ki tabın muhleviyatına

karş ı galeyana gelen ha lk, ed-Dürzt'yc bücüm ed erek on u öld ür '
mek istediler. Fa kat, ed-D ürzt saklanınağa muvaffak oldu;

Ed -Dürzt 'y e muasır Hıris tiyan müel iiflerind en Yahya b. Said
el-Antakl ile on u ko pya eden ve gene bir Hıristiyan müver rihi
olan İ bnu'l- Amld (e1·Mek!n)'e göre, ed-Dürzt, doktr ininin se beb
oldu ğu karışıklık esnasında T ür k Memlükları tarafından öldür ül
mü ş dür, T ürkler, ed·Diirzi' nin evini de yağ ma ederek karışıklı k

çıkarmışlar ve bu yüzden üç giin Kahl re'nin kapı ları kapalı kal
mışdır. Gene İbnu'l-Amtd'e g ör e, bu a rada ed-Düral 'nin tarafdar
larından ekser isi öld iirülmüşdür " ,

xrıı. asır Arab müverrihleri nin meşhurların da n olan Sıbt b.
el-C evzt' nin bu hususda verd i ~i ma'Iümat evvelkilerden farklı o l
mak la beraber, hakikata d aha yakındır, Müellili n ifades i şöyledir:

149OÜRzt TARIH1XE o A!R IW TLl..R

Burada n anladı ğ ım Ila göre HAkim halkın galeyanından kor.
karak ed-Dürzt'yi inkar etmiş faka t gizlice . ona yardımdan da g e
ri durmamışdır. Ayrıca ed -Dü rzt 'ye ı Şam'a git , da ğ larda davetini
yap ı.. Zira, a ra halkı sana pek ça buk inkıyad edeceklerdir, tav
s iyesinde d e bu lunmu şdur. Ed- D ürzt, bu tavsiye 'y e uya rak Şam'a

gitmiş ve Vadiyü't -Teym 'e inerek, bu radaki batmr halk arasın

d a propagandalarına başlamışdır. Ed. Dürz!, bu bö lgede sakin o lan
halkın ekseriyet ini Hakim'e inkıyad ettirmeğe muvaffak olarak
o nla ra pek çok hediyeler da ğ ıtmiş ve bu s uretle onların g önülle
rin i kazandıktan sonra, b ütün bu havallde otura nla ra t enasülı

fikrini a ş ı hyarak, o nlara şarap içrr. e~i hatta zi nay ı mü~ah kılmıştır,

Dünl lehce sinde kaleme ahnmış bir kısım kilablarla ba'zı

Arab kay nakla rmda Muhammed b. ısmail ed-Dü rz! yerine daima
..Nuştek in ed-Dürzl (.;~) İsm i g eçmektedi r. Bunun da Tü rk men

şeli olan Enuştekln oldu ğ u umümiyetle kabül ulunuyo r. Nuşte

kin'i n ed-D ürzt lakabı ise, g en e bir ço k kayn aklarda <>J..J..l! '"' şek.

lind edir ki bu da tür kce Diıbörü lakabından baş k a bir ıey de
ğ i ldir, Biz, bunu böylece tasrih e ttik leri sonra, ed-Dürzt IAka b••
nın Muhammed b .Is ma ll'e aiem oldu ğunu c~r~ nmiş bulunuyoruz".

n Bk. ag M Utfr , Xl, vr.57bj A'1 r. bLc . Ayc.i. Ikda'[.c:u.mt!ı tl . Ciralii b. Efca.
di Ktb., 110. 1:SS , UI , vr. 14.S·; S.ey, aynı en,., I, 99, tcö j Müriat iııe bili lcia
Hamla b. A hmed'in, h.lk ı bütün bu tek ilift ea ve aynca oa ıııu ve ern edea af \'
ettit i!l. l sö!!cr ( Dk. Jttidz u'I.h r.m_/ ôl vI'. eSb) .

33 Msı' bk. fbrıu'I-KalinLııi , Zcyla Tarihi Dımı,k, Bcyr tat ı ses, s. 8 3j Kal.
kaındt, SubhuJI-a'fd, ~!.:$ır 1914, LV, l G4.

3' Bu ilitllin milnihfuı h akkıada bır;. F. Wü_teıı:ıfelc ı auclı ic"t~ du F"tJ. .
'mIJen Chalifen, GÖUitlgell 1SS1, I. 206 vd~
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İ bnu'l - Am rd'ln bildird i~ine göre, g ene Iran lı bir daı olan
Ha mza b, Ah med " . 408 h. senesinde ed-D ürzt'nin Vadlyü' t-Teym

' ~ara fı nda ya,,!ı~ı p ropagar::dalannın, bu bAtıni diH'r e büyü k bi r
muvaffakiyet sa~layaca~ını hesa blıyarak, onu :Vhsı r'a ça ğ ı rmış

ve 410 h. (veya 411 h.) senes ind e bir çok tara ftarları ile birlikte
öld ü r tm üşdür IJ, lbn u' l·Amid'in bu ifadesi, Ibnu'l-Ceva t'yi tam am 
ı a r ve bu sure tle İbnu'L- Cevzj'e l n, ed-Dürz] hakkındaki ifadesi
kuvve t kazanmış olur d iyebiliriz.

Kendi s ine el-Hadi (tS>i,J;) l akabı verilen Ham za b. Ahmed.
Oürzl mezhebi nin yayılmasınde " , büyük bir rol oynamış ve ed 
Dü rzl 'nin pro pagandala rı ile HAkim tara fına meyletrniş bu luna n
Vad iyü' t-Teym, Sayd a, Beyrut ve civar da ğ lan ile Şam elvarın

da bulu nan ba tın i halkı " keındi ne kazanmağa muvaf fak olmuş.

dur " , Riz, bundan sonra bu civar halk ını Dürz! namı altında gö'
recek ve Vad lyü' t-Teym" c;·..a:-:::dakt d~~a da Ceb elü'd -D5r: :}'j!e
den i ld i ğ i ni muasır kaynaklardan ö~renece~iz " . Ancak, bu devir.
dek i Dürzllerle ısmaillle r arasındaki yakınlık ve ayrılık hakkında

bir fikir ed inmem iz şimdilik mümkün de~i1d ir. Bir ço k 'müellin erin
her iki zümreyi birbirine karışdırmakla b üyük bir hataya düşdük'.

15 .~ ı ':" . •;.:-~ ~: ;. : .jlJ " b~. Tarih. vr, 15"-,
aa S. de S. ey, ilk Juhflıtı devam ettiriı'or (blc:. Expo, ;, I, eCCLXXXV,

A\;ıt 1).
ıı Hor..u ·... kadar yayı lmııtır. blı: . u ·Zebebf, ed .Düvtlu'I.I,14mlg!lt, H.,·

ci r'abicl ı :r.n. [, 189 ; Avrıc a bk. Ma!ı::ri:ıi, Ittldzu 'I.Ia :ın./d , 'II r. 69 !:ı.
"~ 3! Bu ıılua Xl. (V. "h.) 4sı rda n beri verilen umum1 bir i ıim dir: Zira, bee

ıara Karamita, Scb'iye, ı ı ına iliye , MiJ bare~i ye gibi i. im !eri ı:ı de yerilmif oldut acu
görÜyoruı. Duoları:ı: hiksc:!. ve adetlui hak~l D.ıia bk. MuhamOEled b. M. lik. b.
ebi'Heı.iil ol·Hamad l'ı ·Yc m,eııi, Kfllu'laur~1" Bdt ın iJi· ~ Ct ohMru'l · Kor4nıUa,

Kdıil'e 1357; ~h: Q a..ın a:ıed b. el ·H'u3;o d·Oeylemr, B~gdnu mt3Jıebu 'l.b4tmlgyt....,
Dt l". R. S trot !ım aıuı, 8ibL. I.s~im. : I brıu'I . Cc vzt, Ttıbt, Jb1i~, K.h ire ·ı S~Oi Cb.
Senefer, C/ındamotlıl. P~rtant, Pa.ris 1853, I, 163, vd.; S. de S aey, ayıı ı tur, I,
iv: .ö :ıı: j M. Ş.r.feddi c, B~tftlWk tarlhl, hi hi),.t Fakültesi me!!., 1828, S af i 8,
i . I, vd.; C. Dcfremcry, E..ai '!;ll' N ,istoir s J., l'maeli.ıu cu Batirt i~, tl. 14 per
i !"i JA, ıSli5, t. vın, li' ı eric : Apı mEıet. Noa~lle' /"tcnfrclı., . a, 1•• l.maeli a

t~ r oa Btı/Mıılc.'U ac Sgrie. JA. 1854, to IIl, ~ . ,eric.
ii S lı: . I b lUl'ı.A ıı:: td. , agm tur, YI'. 154 -.
lı Ebi'l. f idi , Ccbel ii'daOiJnt yc 'yi ka t"j olara:C :Caydceiyor (b:C. Tako fmu'l

btild4n , Il tr. Cn. 5 C:!ıefer l Dresdn 1846, s. 130; Ayrıe. bk. Ib:ıQ1ı'·Ba: rik l Tarıh,

III 223; Ma:ı:riı f . Ittidz, vr. 6s lı ). Cot rd t aSl iç io b:ı:. C.ır ı . Stravi ., Pale,tiııe,

~ıı:f. ,. tA, J/o.!em., L.o:ıd oa t89a, i SO .

lerini görüyoruz. 8:zim biidi~imiz her iki zümrenin de müslüman
l a rı n düşmanı olara k. yüksek yerlerde, Haçlı harbleri nin SOnuna
kadar, Hıristiyan lane r:: ütte!iki olarak kaldıkla rıdır. ıbn Cübeyr
(ö!. 614 h. 1217/8 m.) 578 h. senesinde buraları ziyaret ede rek, ls 
mailf mezhebinde olanlana elind e bulunan Cebel Lübnan'ın bir
çok is tinad noktaları ihtiva e tti ğ in i " e b u suretle de Müslüma nlarla
Frankla r arasrndaki hududu teş kil e t ti~ini bHdirir" . Ş ihAbuddinu'l ·

Ume ri ( öl, 749 h.), Dürz!;er ve Nuseyrtlerle " yapılacak sava ş ı n ,

Er menilere (ya ni, Kilikya'da merkezleri Sis şehri olan Küçük Er..
meniSıan kr ı,IlJ~n a) karşı açı l acak bir selerde n daha meşru oldu 
lrunu, zir a bucların Is!amiyeHn düşman ı o lduklannı bildirir (b k .
et .Ta' ri/, Mısır U1 2, s. 161). Bunu nla beraber Dürz iierin Dımışk

'nAibleri tarafından sahilleri göz etrnek üzere, ücret rnukabilinde,
tutuldukiarı n ı "e ba 'zan d a Dün! gruplarının Ha vra n'dan Lüb
nan'a do ğru ilediyerek meşhur Haçlı kal'alarıcdan Şakif ernün

(~J'; I ,~) (Bead ort) " , H üntn (':':J. ) (Cha leau-neuf) " ve Tibn!n

( ':8)(Ca vea de Tyran ) " e karşı bir ço k teşebbüslerde bulundukla-

.H Bk. Rrlıleı Dı r. W. Wrirbt. Lej deu t~ 52, i . 2:»7.
U S useyr iler, t ~::. Ncseyr (cbu Şua,b Muhammed . r·Abdl, el'Be krl, ee -Xu

u yrt) e batln ı r(ar . Bu nt, II eei imam H..u,g'i·A. kcrf 'llirı tarafd.rı idi. NiL·
&err iler Krup halinde, ıs:mierill. i h ıııa ll. d.'lda ya,ıyor(arcl ı . Be datı Cebelii',.·
Sumı::ı ik: (J'rJt J:~ ) is :::.İ 'o \·cril ıniı t i r. Nitekim Vak atıı 'I .Hamav[ CMı: 'cemr: 'I.bul

idn, Mııı ı' 1906, ın, 49) uma:ı: ııda bu i.mi tallforda (ayrıea bk, Rt.al~t Cah'
p,'· Summdk (J~ı ~ ~~-.:) , Bibl. Nat. 110 . 1"82. N u .eyrtl ıp r içia blc. R. Oıunud,
Hfatoire fL r~ttglo ll du No.airi. , Pa riı t 9~O; Rot:ı.eıuı , .\fim Oır~ sur l~. tl'oi,
p/u, Idm ı IU,. ..etf' (h. m:uu lr.ı arı f.,71.1 lu !f"cl::abb , lu No. ai, t, ct lu 1.md·
li , M. neme tS1S; LammeD!, U. Nout,.ı. lkJu l . Libaıı , Revt:e de l'Orie ıı t

Chretin, 1902).
d Be h !'. ~l ıC . bo:':: . G. Rcy. Elua••rır . le. monumant, de l'u, chit.,/a74

mtil/ilEre Ge. crold. t' 1I Syri. et aan. l'it. da CJ.gpre , Pari. IS'71 , • . 127.
U Bu k.Pıoıa ehc~m iye ti , mühim bir arıa yolurı ü. tünde bahı:ımuı:ıdaıı ileri

r eli)·ordu. Cea.ab4&:ı rele n fOlu: ı; zcl'ir:ce bahı:ıc:uı ç'e bu yoh:a da Mere ·Urda'.
litrnesi b.~lm ıadaD. müb İm idi . A)'nea , S&oyıı'a 8 fersae ıusıilede bulaı:c..ı da
OQa .y rı bir c!ıem ın iyd ka:uc.dmyordıı . İbo Clibep. Haaia'i Tib ı:ı ic'e ba~-I IJaa .
yolaa f~ı:tiA'i vadi,i tanil etmit tir ( ble. RıMe, s. ıo", :A)·ne. bk. G. Rcy, L~. eo14·
111,. 11"allqlZu .11 S!l'"i. e!l X!le et X/LL· aiicle, Pari. 1883, • . • i S; G. te Suaıı

' ., ognı e,er, i . .«)S j Yi ku:c'I.H. mn r, Mu', .,", lV, i . 996).
" Arab~a lcay:aklarda Ş.kU Yrtua <':= ı.r} -':C l . K. I'a h.klı ı ada bk. Rey, egııı

e,e,., i. us i RöhrieM. ·S tad ie."1 zı:,. mftt .lt2ltfr lt: .~.!1 Gec"~aplı.ie Sg,.t~,.., ZDPV.
X, 278, 1I0 t . ı~.

",
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rırn gördü~ürnüz gibi, Sayda baronlu ğ una tabi Hasbeya kal'asını

da zabtettiklerini biliyoruz LO. Dürzllerin bu çeşid hareketler i istis 
na edilece k olursa, on ların hemen her fırsatta, Hıristiyanların '

ittifak ını, Müslümanlarınkine tercih ettikleri tarihI bir hakikattır " .
Iş te bu tercih sebebi ile, MüslümanlarJa Dürzller arasında hu

surnet başlamış ve giderek daha da alevlerımiştir. Nitekim, 1129
(523 h.) da Banyas Dımışk askerinin eline geçince, Dürztler le
Haç lılar m üşterekeri Anli-Lübnan dağlarında tutunmağa gayret
etmişler ve bilahire Dürziler Nuseyrl da!!,larına (bk, Cebel ü's-Sum
m!k) Ilticaya mecbur kalrmşla rl ard ı r . Bu mın tıka bir müddet
müs lüman ahalinin de iştiraki ile, as ke rler tarafından muha.ara
edilmiş ise de, Dürztlerln muk aave rneti üzeri ne akaemete u ğramış

tır. Bu mıntıka Dürzilerlnin Müslüman aha li üzerinde hasıl ettilti
korku çok sürek li olmuş ve o zamanlarda yazılıp zamanımıza

kadar 'intikal ed en menkıbelerde bu cihet açıkca görülmüştür " ,
XII. asırda He nri d e Champagne " dan itibaren bir inci umumI
harbin sonunda seyaha t ed en Maurice Bar res'e kadar , burayı

gö ren bütü n seyyahların eserleri nde bu korku gö rüıüyor.

Fa ka t, bir müddet son ra , S uriy e'nin şima lini kazanan lsmai
ltler ile müşterek e ri ha reke t ed en Dürzller, kendilerine başka bir
imam seçerek Ha kim'in ulühlyetlni red eden Nuse yrtlerin propa
gandası ile hayli sarsılmış lardır. Bundan sonra Dü rzller, Ha leb'in
cenub-ı garbisi r.den ileri geçememi~ ve bu yüzden de kafi mik
d ard a ço ğalarnamışlardrr. Filvilki Dürztler zam anl a d aha kuvvetli
ve mü tteh ld olmuşlarsa d a, Lübnan ve Havran dağlarına hicret
etmelej-l yüzünd en zayıf düşm üş lerd i r. 1811 de, büyük Dürzl emiri
ll. Beş ir zamanında, Müslümanları n ta zyikine karşı koyamıyan

son Haleb Dürztler! de (400 ilile kadar ) Lübnarı'a çekilmek zo
runda kalmı ş l ard ır . Dürzllerin ekseriyet i Vadlyü't-Teym, Garb ,
Metn, şaf ve Beyrut civarına kadar olan sahada muh telif kal a-

4'5 Bk. G. Rey, agıu u el' , a. 98.
U Bo be.u.tll ki oriji :ı al maJıemat i~i a bk:. Deay Chaoach (A lcki Mi:-ü:ıt

p apuı} ı CaticM.ml! de. Dl'u~,., Bibl.. Xat. rı o . 1445.
U BIe. l lın al· Atf:il", al-Kdmfl. aeş . C. J. Tot'n berg, Leyden 1883, X, 4$ 1, "62
.(9 Le Comte Henri de Cbampaıue, 1194 de bu ", ı atıkada teyabat edere lı:. çok

kıy:netli ma'larn ı t verme~ tcd ir. Bu ntcreııaıı ıey.bat içiQ bk. G. Rey, ttııd~
au,. /e& mGPi um. nb de l'arc!ıit~ctrJrc mJ!ftaire du cl'or. la M S9 ' 1. ct en ehy
p'. , Par is 1871, s. 82.

.,

•

niler halinde yerleşmiş bulunuyordu. Içlerinden bir çok meşhur

iiile!er, daha ba şlangı çtan itibaren, dahile do ğru hicretle Havran'ı

işgal etmişl erd i r. Bu Dürz! kolon iler i ce nubd a Beni Muteval '" ve
şimalde Nuseyrl/erle diiiml bir mücilde le halinde bulunmalarına

rağmen, gayretli Dürz! datler], gizlice, propagandalarını şimale

doğru yayrtıa ğa muvaflak olmuşlardır. I şte bu yüzdend ir ki Kes
rivan ve Curd ah alisi Dürztlere tarafda r olarak, ha reketlerine mu
h~lefe t ~den Sünn ileri öld~rmüşı erdir (1287). Memlük sultanlığr,

Lübnan da pa tlak veren bu ı syan i bastırmak teşebbüs ü n de bulun
d u ise de, as kerleri bu çetin bölgede mağlab oldular (1293{001 h.)" _

Ancak, bu rnuvaffakiyeti müteakib etrafa yayı lmağa başlıyan

Dürziier le, Nus eyrl lerin müfrit hareketleri. Memlü k su ltanlığını

yeniden bir takım ted birler a lına ğa sevketti. Bu' suretle harekat
yenide n baş lam ı ş oldu. Evvela, 1299 (699 h.) da, Memlük emir
leri Cebel Kesrivan ve Ceb elü'd-Dürziyye'ye g-:re:ekı ::::uk",..
vemet ede n Dürzl/eri bozd u/ar " . . 1304 de, Tak iyüdd in b. Tey
miyye'n in Dürzller ve Nuseyriler üzerine sefer ed ilmes ini amir
verd i ğ i fe!va " . üzerine, Meeılüklar 50,000 ki şilik hir kuvvetle
Kesrivan'ı sa ptederek, Havran'a ka ç amıyan Ksileri imha ettiler S' .

Memlüklar, bu SOn muvaffakiy et üzerine, bu bölgede ba'zı

ted birler almı ş la rd ır, Evvela, Lübnan hav alisin e bir kısım Türk
menleri getirterek, bunlara sahillerin müdalaas : va zifes ln! tevdi
et mekle, Dürzl!erin hariçle te masla rint ön led iler. Sa niyen, bu

!? Beni Mutn..1 (~ i,,:. .;J BilU'J Bi".a re n ya Cebel-i AnıU ce de:ı: len SU l'"

Ye Sayeta ı ehttl erI y.ıulIırıda ki mıa iılcad. bl,lIt: Durb rdl. Bag [ar A Htuafdan müf
rit Şiilerdir. Meeşe hiba-riyloc İr_ch olub ı Mai vi)'e b. Ebt Stifvan tarah Dd _ rı be
bölgc)-e )· tT!eı~h·i1rni,!erc ir ( blc. Ya~u b rı Kit6.oa'l ·buld4n, ii . 3~7) . Sa iHe Tğrk.
leele Hıti'..tiJ&ı: ludaa aı'a l u~aaC. :ıefret edi)-otd ... tatildlHeriııi isyanrar!te.
elde ederlerdi. Ş .}· Eı denHe :ı emirleric. ia b. kl.rı tab'alan ile ı:ı:ıuuvi idi, BUDl."
b"lı:::C ı n d. yazdı~mız bir ..er Hk tır..U... ,ı.:: isirr:ı. al h ııd a çıka cakt ı r : CUZ~ A /ı: 

med Paıa, (XV1lf. eaırde " Sariye Ve Cebel LÜbD.l rı tarihiae aid bir tedldk).
51 Blc. aıybar. ct· M. an rf ts ı , 132ö), Ziibidu 'l ·lilcr~1 Brit_ Mas, rx. 171.'i BL:. ~,( :ı fa dd .a. 1 h. f ed H, Hill. ,f~. S ultan. Mamloukaı tu te ar.beı pub.

e t t r.d. eD Cr.açıiı · par E. Blochct , Pa":. 19'28, III,:CB ; Ma ler idı u·Sı:.! rlk , Il Şh

ır. !.1t1 .B t.af. Ziyace, .~f ıııır 1936, ı. le lfım. 8, • . 902·9003.
as Iblll1 't -Teymiyycln l lı Oih dler ~c: Nunyriler ba k~I Qd. verdilli bu 'etvi ,.

c \'\"e " rı is beteı:ı karıf ı~ bir metındn E. S.lisbIH)' tnafuıd a n (jounııl of the Aaıe·

~icaa ,Orieatilt Sod ety, !851"de) te reüme o1aom a ştar. ~ili !ı ire, mü lı:em:nel bir ,c.
ldlde S ta :ı i. l.. Gu)'a:-d ta raftadan ııeır o l DDmuıdar. (Rk. JA, 6(' . 61'. t. XVII(• •.
lS8-ı98). fbn 't..Tey rniypl'aiıı fi~rdi oln Şi Eı.ib ttddil1t1 'laUmeri : .:.-.1~ i:: ('.1"'"
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mınlıkaya girecek olan seyyah Ve yo lçulara busus i müsaadeler
verrne ğe başlad ılar. Bilahir e Kesrivan Tü rkmenleri isminl alan
bu mın tıka T ürkmenlerinin yanma, bazı Kürd aşir etleri de terf ik
edildi ği ı;ibi, Beyrut'dan Sayda'ya kadar uzanan sahil şe ridi de
Garb emirleri bulunan Bobtor (;:"'.1 lara tevdl ed iidi.

Mernlüklann bu tazyikleri tamamile MAriinilerin işine yara
mış t ır. Zira, Dürz ııede müştereken hareket eden Nuseyrt ve Mc
tevalların bu maltlübiyetleri , kat l-I am, nely ve teb'id gibi Mern
liiklan n tevess ül ettikleri har eketler Kesrivan' ı adeta. bcşeltmıştır.

~ıa rCı n ııe r, bunların boşluklarını doldurrna ğa çalıştılar ve bu su
r etle de XV. asırdan itibaren Kesrt van'ı işgale muvaffak oldular.
Nuseyrileri Lübnan'dan tard ederek Muteval llerle Dürzi!erin ya
yılmasını önleyen Memliik rejimi, hiç ilerisini düşünmemiş ve
Lübnan'dak i Hıristiyan ensurla rın çoğalmasına ve bu suretle de
... .=.i ··ı- : · ·e · : .. ı.. ı ., er.. r- .... e..:... '; d. " ~ v ~ · .... . . .... itı f ; .. Ü..~ .••• ] _ 6 · · · _ - ~ _ .•.• ... . ... . . y • •• •

Haçlı sefer lerinin denizden yapıldıltı devir olan XIV. asırda

Suriye ve Filist in sabillerinin Fransız, Venedik ve Ce neviz do
nanmatanmn taarruzlarına uğraması Dün ilere yeni bir htz ver
miş ve be nlar IS05'den sonra etrala dağıları tarafdarlarını top'
layarak eski iskan rmntıkalanrn yeniden işgal etmek fırsat ını

elde e tmişlerdir. Bilbassa Garb ile Şüf, ye niden Dürzilerle iska n
edilm işti r. .

Bir müdd et Memlüklarla iyi münasebetler te'sis . eden Dürzi
emirleri nin sahilleri gö zetlemek va zifesini ye nide n tekeffül ettik
le<ini gör üyoruz. Bu gözeiiler sayesinde, Beyrut açıklarında görü'
nen bir dü şman gemisinin vürudu, gündüzün güvercin postal an.
geceleyin de, ateş kuleleri vası tasiyle D ım ı şk' a bildiriliy ordu . '.

XV. asırdak i Dürzi taribi pek aydınlık de ğ i ldi r. Bildiltimiz,
bu Dürzi emir lerinin, komşuları Marun! ve Beni Muteva l emirleri
ile b irlikte yaşadıkları ve bu as rın or t al a rına dolt ru Marünilerle
bir likde ha'zı hareketlere glrişdik ieridir. Netekim. 1441 de, Haçlı-

.. r'i-11~ ~, j J4 t>"''i ;;,, : )'1 ..ı~ ;.:- Jı l ;;'.ı:.~ l ":i:iJ ~~ ':;1 oS.'. ~ iUceıile bu f. t·
vi)·. i.ant ediyor Ibk, da retri!, •. 161).

54 Bir. Salih b. Yıı b y~ Ta~iJ: ıı B.gn:t n um.,~i·t · t.mi1tiy,·in l c ır:Chcikho ,

B.yroutl: 1&02. '3 ·S ı. Mijellif (SL. Ul6), T..:uıbller i iluiucu elep, b: ıu t i ileni.
ln: .uıi n.ikal.rID. i.ıti ::ad ctmi, tir.

J~ hk. H. L.::~C Il' , La SyFi• • 8e Jrocth 1911. n, 17.
ıc Bu tertib:ıt h. tclcu:ı c!a blc . Sim~ !:l. - Y.!: ,. ı agnl U", Lo 60 .

lardan bed Garb ile olan m ünasebe tlerinl kesmemiş olan Ma-rııni

lerıe birl ikde bir DürZı se ta re t hey 'eti Roma'ya gHmişdir ".
XIV. ve XV. asırlar zarfında Memlük lara ve XVI. asrın baş ı n

da da Osmanlılara tabi olan Dilral emirler inin, bu son asırda bir
denbire yeni bir [aaliyetle, XVI. asrın ikinei yarısında L. Fah 
reddin, Korkmaz ·ve nibayet Büyük Fabreddin' in idaresinde bü
yü k bir haml e yaptıklarına şabid olaca ğtz,

XVI. asırda iki büyük aile Dürz ilere hak im olmuşdur : Garb
de Bobto rlar, Şü l'da Maan o ğ ul lan . Müteakib asırlarda Dürzileri
idareleri a ltına alan nüfuz lu ailelerden Canbula t ';, Ars lan ve za
rnarnmızda bile hen üz bepsi Dünllilte dönmemiş olan meşhur Şi.

ha b oğul larını göreceltimiz ı;ibi , AI· i Tenüh, AI·i Alemuddin gibi
a ile:erle Meşayibu't-Telukiyyin , Meşayihu'l·Melk in gibi Dün! şeyh

(emir) lerin in de tarib sahnes ine çıkdıklarını göreceltiz.
Garb'daki Arab kabileleri arasınd ak i . Kaysi . ve eYement»

ayrılılt" Tenü htlere sir ayet e ltilti g ibi, onlarla birlikde bareket
eden Dürztlere de geçerek, Cebel Lübnan'da iki muhalif zümre
nin t eşekkülüne sebep olmuşdur. Bu ayrılık, zamanla, Cebel Lüb
nan'nın en münazaalı mes'ele lerinden biri haline gelmişdi r. Nete
kim Aı. i Ten üh'dan sonra Cebel Lübnan ' ın hak imiyetini ellerine .
geçiren Maan-cğullarınm -Yemenrs fırkas ı nı lutmalarına mukabil
Şihab·oltulIarının .Kays i' Iere ta ra fda r olmaları, bu ih til alın Dür
zile r arasında da t emeIleşmes!n c sebeb olmuş ve sonraki Cebel
isyanların ı n da esasını teşk il etmişd ir .

-. XVI. asırda Memlük l arın s ukutu ile, Sur iye'de, I. Selim ile
ge len Osman lı /arı görüyoruz. Her iki ordu Merc~ i Dabık'da kar
şılaştıltı vakit (I51Ö), Ga rb 'de ki Bohtorlar MemlCık ve Ş Cı[ ' lu Maan
oltulları da, Dım ı şk naibi Gazali ile birlikde, Osmanlıların tara fın ,

tu tmuşlard ır. Bohtorla r, savaş ı rnütea kib, Maa n -oğ ullann ın şe faat ile

ai,' ed ildilerse de, çok geçmeden, yeni idereye isya n ede n Arab
bedevisi ıbn Haneş C~ .:r. I) ile birleşmekden çekinmediler . ıbn

Haneş Osmanlılar taralından idam edili nce , Bohtorlarla bi rleşen

Gar b Dünileri şiddetle ter.kil olundular.

~.. Slı: . H. Lammell8, FTh~ Crgp1acn d_o Rev. de POr. c hr' . 18a9, •. 10.11;
. Ayın nli::.I .t Lo. S!lrfe, Il, • . 39, Dot. S.

" ~ııbuıi.t: i.iluİı:i ll. ceı::ıı et ve c!ürdieımeleri hakkında bIt: . M. C. Şeh a_

'beddin T.kb.d .atı lA, Ca,;!ı:ı (at madc!esi.



156 M. c. SEHAllEDDiı> TEKI:\'lH.C

XVI. asrın son una kadar Dürzllerin, pek te 's lr altınd a kal; '
mamakla beraber, Hıristlyanlarl a dostluk ve ticar t münasebetlerd e '
bulunduk!arı gör ülüyor . Bunun!a berab er Maan- oğullannın büyük '
emiri n. Fahreddin'i n Osmanlı hakimiyetinden kurtulmak mak- '
sadı ile her iki unsuru birleştirme gayre ti de çok geçmeden aka
mete uğramışdır. Zira, iki zümre arasındaki mezheb ihtilaflan , .
dini kin gitti kce genişleyerek, onların birleşmelerini adeta imkAn
sı z bir hale sckduğu gibi, bilahire çok kanlı ça rpışm aiara da se- '
beb olmuşdur. Maamafih, MArıinl " ve Dürzt emirlerinin idar esinde
yaşıyan Lübna n halkı, hür rly et lerin ; az-çok muhafazaya muvaffak .
o lmuş lardır . Nitekim, .-1598 de Sayda'yı ziya ret eden Belçikalı .

scyy ah Cotovlcus, bu hususda bizi te'yid etmekdedir. Cotovi cus, ..
bu de vrin Dün Uerini ledkik edecek fırsat bulmuşdur. Onun ifAde
sine gö reı ef aal dağlılar olub, cenga'Ve r, cesaretlt '[}e ga!1'et keı ..
kin nisancı olan Düraiier, paia, ok v e tıIfttik ile .7;.;1ct!li.~eı!!r!e:'• .
Memleketle ri nde çok mik dard a d emir çıkdığından, silalı /arını Olz
zat ke ndileri yap a.rlar . He men hepsi Cl"a6:::a konuşurtar. Türk: ee:
};/üsl rImanfara karşı Hırisıiçordarı tercilı ederler . Osmanlı impc
raıcriuğunun ortasında bulunmalarm a rcgmen , k endi ierini Türk
lerltı idaresinden kurıorarak, istiklsillerini muhafazaya mUrJaf 
fak olmuşlardır, Onlar bir hakümdara v ega bir ycbcncıya ita-
at dme.yerek, bir:zat 'seçip emir adım oerdikleri sef lu lr..e itaa ı

eder/en 1».

Dürztleri ida releri altında toplamış olan belli baş lı aileler ara
sında r-Ten ü h , Maan ve Şihiib o ğ ulla r ; olub, bu son ikisi Ce-o
bel hak imiyetinde esaslı bir rol oynannşlardır, Gelecek inceleme
leriraizde bu iki ailenin tarihini gözden geç irmekle, son asırdaki

Dürzt tarihini de tedkik etmiş olacağrz .

&.i Bu ..n il Mil" ü"ftuı Iı. ak. be, R. S. P., Voyı2gt du .\font Lıba n, trad. de 
l'ltaile;>, cu. R. P. j er c see Da nıiiD i , Pari., MDCLXXXV (aeyahat 1~g 1 de )".pı1. '

mt,~ır). AyrLC. be. ı.maa ud.Owa)"hi'l lhdııı i , Hia ıOll' tI du Uı:. 1'onitu, JHıbliee e.t
an:ıotec, Rıi!ch l d .1.Khouri .1.ClıartCluıı i , Beiruth lS90.

dJ Sic. Itfn~rc;1'lllrrt hifr1'(JlCl lymltan um et S!lf'i~a," . 1619 ve bu undeıı uak· .
lee H. La~ı:r:eD..t La SRl'i•• II, 69.iO. xvn. uır:!. (1671.1672) Cebel-I Liibnu'ı ·

z İyaret eden Evliy. Çltlcbl'ııill t H.ır i ..t iJ & 1ı1arduı XI'l ehp verc il Dünlleriıı , i c.bı D. *

C!a 100,000 tüferıkU u1ı:er ı;; l1carabHeC!ektuiıı i blldie eıes l, herhall o, milb..ı.talu!ıl" ·

(bit. Sd!ıyıı!ta fııdme, 1~, 4C~) .

O nse kizinci a sır sonla rında bir Türk ,an'at karı

Hassa B aş mima rı

MEHME D TAHIR A ÖA

Hayatı ve mesle ki f"a liyetl e r i

ill u zaffer Erd0ltan

Baş ta Istanbul old ug-u halde yurd un muhtelif kö~eI erinde ve
"b au a bug ünkü Türkiye hududlan dışansında kala n pek çok yerle r
.de vücuda getirdikle ri ôlrnez rnlmarlık ese rleri He buralann bay ın

.dırlık faa liyetlerine iş ti rak eden ve bu ltibarla Tü rk Imar tari.
hinde mühim ve büyük hizmetleri sebkeyIeyen Osmanlı rntmarla
n hakkında bilgi ler imiz bugün için bizi hakkıy!e ta tmin edecek

.derecede değild ir. Henü z onaltıncı asn n ünlü bir san'at şahikası

.olan Koca Sinan'ın, o müslesna dehasiyle mütenasib ve objektivi
te esaslarına ta m manasiyle uyg un ilmi bir monografyasını bile

, or taya kcyamamı ş bulunuycruz. Böy le büyük bir Türk san'atkarı
- . için kar~ılaştığımıı eksikliği , kendisine tekadd üm eden ve yahud

kendisinden sonra gelen d i ğer bir çok meslekdaşlan için de ay
ne n ve haua fazlasiyle görmemek imkansı.dır, Onsekizlncl asrın
ikinci yansında Osmanlı mlrnarlsine Ayazrna, Laleli, fatih , Alem
dar, Beylerbeyi ve Emirgan cami' leri gibi ba'zı mAb edlerle bir ta

.kım hanlar, ha mamlar , kütübhaneler, çeşmele r sebille r dar ü's
si hyan lar kazandıran Hassa başmlman Mehmed Tahir Ağa ha k.

. k ı nda aynı de vir Osmanlı tarih ve kro nikl erinde bir tek alame t
ve işarete lesadüf etmek maal esef kaabll olamamaktad ır. Bi. bu
rada ı. Abdülhamid ve bilhassa bunda n evvel rıı. Mustafa dev ir 
lerinde fası l a ile bir kaç defa Hassa başmımarlığını uzun y ıllar
boyunca başarı ile devam ettiren ve bu müddel zarfında barok

-v e ro koko tarzlannda değerli bir takım mimarlık eserlerinin.mey•
•da na gelmes ine .sdik alen bu büyük şahs iyetin san'at ceb heslnln




