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Eski Yunan Yazıtlarında ve İncil'de Mezopotamya'nın Nüfus 

Tasviri 

Ardalan Mohammed Ahmed1 

Özet 

Mezopotamya'daki Asur ve Babil, MÖ 1. bin yılda eski Yakın Doğu'nun en büyük ulusları 

arasındaydı. 8. ve 7. yüzyıllarda Asur en güçlü ulustu ve en parlak günlerinde kralları Zagros'tan 

Mısır'a kadar hüküm sürerken 6. yüzyılın ilk yarısında Babil Kralı antik Yakın Doğu'nun 

çoğuna hükmetti. Asurlular ve Babilliler bize kültürlerinin her türlü kaydını bıraktılar; yasal ve 

idari metinler, dini ve bilimsel incelemeler, yaptıklarına ve fetihlerine tanıklık eden ve 

krallarını, tanrılarını yücelten kraliyet yazıtları, tarihlerinin kayıtları. Ve gelenekleri başkaları 

tarafından da yazılmıştır, bize yabancıların eylemleri ve medeniyetleri hakkında görüşler verir. 

Bu yabancılar arasında Herodot, Kesnofon, Ktesias ve Megasthenes gibi antik Yunan tarihçileri 

ve Kings, Isaiah, Jeremiah ve Hezekiel gibi İncil kitaplarının anonim yazarları bulunmaktadır. 

Bu yabancıların görüşleri (genellikle 'hetero-imgeler' olarak adlandırılır), Asurluların ve 

Babillilerin kendi kendilerine yarattıkları imajı tamamlar. Bu çalışma, Yunan ve İncil 

yazarlarının Asurluları ve Babillileri, krallarını tanımlama biçimleri arasındaki benzerliklerin, 

farklılıkların ve bağımlılıkların neler olduğunu ve bu benzerlik ve farklılıkların nasıl 

açıklanabileceğini incelemektedir. Çalışmada esas alınan ana kaynaklardan bazıları şunlar 

olmuştur: Tensiye Tarihi (İncil ve Tevrat), Kephalion Kaynağı, Herodot, Hellanikos, Ktesias 

ve Diodoros. Bu çalışmada kutsal kitaplardan İncil ve Tevrat'ın Mezopotamya'yı anlatışını, eski 

Yunan yazarlarının kaynaklarıyla karşılaştırdım. Ayrıca Mezopotamya'ya yönelik vizyonları 

ile şehirlerin coğrafyasına ve adlarına tarihi ve sosyal özellikleriyle yeni bir bakış açısı 

kazandırmaya çalıştım. Aynı zamanda Mezopotamya'daki gelişmeleri kısa ve öz bir şekilde 

aktarmaya çalıştım. 

Anahtar Kelimeler: Mezopotamya, Antik Yunan, Tevrat, İncil, Herodot, Diodorus, 

Kephalion. 

 

 

                                                           
1 Arş.Gör., Selahaddin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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Giriş 

Mezopotamya'daki Asur ve Babil, MÖ 1. binyılda eski Yakın Doğu'nun en büyük ulusları 

arasındaydı. 8. ve 7. yüzyıllarda Asur en güçlü ulustu ve en parlak günlerinde kralları Zagros 

Mısır'a kadar hüküm sürerken 6. yüzyılın ilk yarısında Babil Kralı antik Yakın Doğu'nun 

çoğuna hükmetti. Asurlular ve Babilliler bize kültürlerinin her türlü kaydını bıraktılar: yasal ve 

idari metinler, dini ve bilimsel incelemeler ve yaptıklarına ve fetihlerine tanıklık eden ve 

krallarını ve tanrılarını yücelten kraliyet yazıtları, tarihlerinin kayıtları (Luraghi, 2006: 30). Ve 

gelenekler başkaları tarafından da yazılmıştır, bize yabancıların eylemleri ve medeniyetleri 

hakkında görüşlerini verir. Bu yabancılar arasında Herodot, Kesnofon, Ktesias ve Megasthenes 

gibi antik Yunan tarihçileri ve Kings, Isaiah, Jeremiah ve Hezekiel gibi İncil kitaplarının 

anonim yazarları bulunmaktadır. Bu yabancıların görüşleri (genellikle 'hetero-imgeler' olarak 

adlandırılır), Asurluların ve Babillilerin kendi kendilerine yarattıkları imajı tamamlar. Bu 

çalışmada, Yunan ve İncil yazarlarının Asurluları ve Babillileri, bu milletleri ve krallarını 

tanımlama biçimleri arasındaki benzerliklerin, farklılıkların ve bağımlılıkların neler olduğunu 

ve bu benzerlik ve farklılıkların nasıl açıklanabileceği incelendi (Kuhrt 1997: 488). 

9. yüzyılda, III. Şalmanezer'in 859-824 saltanatı sırasında, İsrail Krallığı ilk kez Asur 

İmparatorluğu ile karşı karşıya kaldı. Karkar Savaşı’nda 853’te Şalmanezer, aralarında İsrailli 

Ahab'ın 871-852 bulunduğu bir krallar koalisyonuna karşı savaştı ve kesin bir zafer elde etti. 

“Aşur'un bana verdiği yüce güçle ve önümden giden Nergal'in bana verdiği güçlü silahlarla 

onlara karşı savaştım. Karkar'dan Gilzau'ya kadar onları yendim” (Cogan, 2008: 15). Zaferi 

muhtemelen iddia ettiği kadar belirleyici değildi ancak yavaş yavaş batıdaki gücünü 

pekiştirmeyi başardı ve Jehu 845-818 Asur Kralı’nın efendiliğine boyun eğdi. İlk başta, 

Asurluların İsrail ve komşularının işlerine müdahalesi sadece tesadüfiydi ancak III. Judean 

Krallığı sözde bağımsız bir vasal devletti. Asur’un 612’de yıkılmasından sonra, konumu Babil 

İmparatorluğu tarafından devralındı. Nebukadnetsar II 605-562 döneminde, Yahudi başkenti 

Kudüs iki kez kuşatıldı ve ele geçirildi. 597 ve 586’da Yahudi seçkinleri sürgüne gönderildi. 

Babil İmparatorluğu kısa ömürlü oldu. Altmış yıl kadar var oldu ve sonra Babil şehrinin Persler 

tarafından ele geçirilmesiyle sona erdi (539). Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Asurlular ve 

Babilliler’den İncil'de, özellikle Krallar, İşaya, Yeremya, Hezekiel, Nahum, Habakkuk ve 

Daniel kitaplarında sık sık bahsedilir. 

Yunanlılar, 8. yüzyılda Asurlularla temasa geçti. Yunanistan ve küçük Batı Asya, Asur 

İmparatorluğu’nun erişiminin dışında kaldı. Ancak Levant'ta ticaret yapan ve savaşan Yunan 
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paralı askerleri ve tüccarları Asur yetkilileri ve askerleriyle karşılaştı. Bu ilk karşılaşmaları daha 

çok Asur kaynaklarından biliyoruz (Rollinger, 2001: 237). Yunanlılardan bahseden ilk Asur 

kaynağı, belirli bir Qurdi-Assur-lemur'dan kralı Tiglath-Pileser III'e (745-727) bir mektuptur. 

Bu kaynak, İyonyalıların Sur ve Sayda bölgesindeki birkaç sahil kasabasına saldırdığını ve 

onları kovmayı başardığını bildiriyor. 7. ve 6. yüzyıllardaki Yunan yazarlar, Asurlulardan veya 

Babillilerden nadiren söz eder. Bu muhtemelen en iyi şekilde, bu döneme ait çok fazla 

edebiyatımız olmaması ve sahip olduğumuz şeyin esas olarak epik ve lirik şiir olması, tarih 

yazımı ve etnografya gibi ilgili türlerin henüz Yunanistan'da ortaya çıkmamış olması gerçeğiyle 

açıklanabilir. Asur ve Babil imparatorluklarının geçmişte kaldığı 5. yüzyıldan itibaren klasik 

dönemde, örneğin Herodot'un Historiae'sinde, Kesnofon'un Cyropaedia'sında ve Ktesias'ın 

Persika'sında bunlardan daha sık bahsedilir (Van Dongen, 2007: 143) 

Yunanlılar, Yahudiler ve İsrailliler küçük milletlerdi. Asur, Babil ve Pers imparatorluklarının 

gölgesinde yaşadılar. Bu imparatorluklardan etkilendiler ve sıklıkla tehdit ettiler ancak 

Yunanlıların tarihsel deneyimleri İsraillilerin ve Yahudilerinkinden çok farklıydı. İsrail Krallığı 

bağımsızlığını Asurlulara kaptırdı. Yahuda, 7. yüzyılda Asur'un vassal bir devleti haline geldi. 

İsrail ve Yahuda, 6. yüzyılda Babil İmparatorluğu’na katıldı (Helm, 1980: 141). Ancak 

Yunanlılar; Asur ve Babil imparatorluklarının dışında kaldılar ve ana kara Yunanlılar, Pers 

İmparatorluğu’nun bile dışında kaldılar. Bu farklı tarihsel koşulların, Asurlular ve Babillilerin 

farklı imajlarına yol açması beklenebilir. Ancak bu imgeleri incelemeden önce, “imge”nin 

anlamını netleştirmek gerekir (Niemeier, 2001: 432). 

Asurlular ve Babilliler hakkında eski Yunan yazarlar tarafından yazılanlar, örneğin 

Baumgartner, Drews, Kuhrt, Boncquet, Heller ve Rollinger gibi birçok bilim adamı tarafından 

incelenmiştir (Baumgartner 1950; Drews 1965, 1973, 1974; Kuhrt 1982; Boncquet 1990; Heller 

2010; Rollinger 2011). İncil kitaplarında bu milletler hakkında yazılanlar Parrot, Machinist, 

Kratz, Vanderhooft, Eidevall ve Frahm gibi bilim adamları tarafından incelenmiştir (Parrot 

1955; Parrot 1958; Machinist 1983; Kratz 1999; Vanderhooft 1999; Vanderhooft 2008; 

Eidevall 2009; Frahm 2011). Bu çalışmalardan bazıları, Yunan ve İncil yazarlarının 

Mezopotamya, sakinleri ve tarihi hakkında ne bildiklerini ve sıklıkla ne kadar yanlış olduklarını 

araştırırken diğer çalışmalar eski edebiyattaki Asur ve Babil imgelerine odaklanıyor. Bu 

monografide, Yunanlı ve İncil yazarlarının Mezopotamya ve sakinleri hakkında neler 

bildiklerini, Asurlular ve Babillilerin Yunan geleneğinde ve İncil'de nasıl tasvir edildiğini ve 

Asurlular ve Babilliler hakkında hangi imaj ve klişeleri yarattıklarını karşılaştıracağım. Bu, 

belki de Yunan ve İncil geleneğinin o kadar farklı olduğu düşünüldüğünden onları 
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karşılaştırmanın anlamlı bir girişim olarak görülmemesi nedeniyle daha az popüler bir çalışma 

konusudur ancak bu farklılıklara rağmen onları karşılaştırmanın verimli bir girişim olduğunu 

göstermeyi umuyorum. Aslına bakarsanız hatırı sayılır (Nippel, 2007: 34).  

Yunan yazarların Mezopotamya ve sakinleri hakkında yazdıkları ve yarattıkları, Asurlular ve 

Babilli imajlarını karşılaştırdıkları uzun benzerlikler ve farklılıklar listesi ortaya çıkaracak mı? 

Bu tür listeler yapmak başlı başına ilgi çekicidir ve bu çalışma bir dizi liste ve 

numaralandırmayı içermektedir. Yine de neden üstlenildiği, yani bu benzerlik ve farklılıkların 

önemi veya anlamının ne olduğu, karşılaştırmalı bir çalışmanın başlangıcından itibaren açıklığa 

kavuşturulmalıdır (Van Dongen 2008: 235). 

Tesniye Tarihi 

İncil'de Asur ve Babil krallarından Yaratılış, Krallar, Binbaşı ve Bazı Küçük Peygamberler ve 

Daniel kitaplarında bahsedilir. Yaratılış ve Krallar, İncil'in ilk dokuz kitabı olan ve bazen bir 

bütün olarak kabul edilen sözde Birincil Tarih'in bir parçasıdır ancak gerçekten bir birim 

oluşturup oluşturmadıkları ve ne şekilde oldukları tartışmalıdır (Römer, 2011: 422; Blum, 2011: 

253). Bu Birincil Tarih, yaratılış ve ilkel tarihle başlar, ardından ataların hikayesi, Musa'nın 

hikayesi ve vaat edilen toprakların fethi, yargıçlar dönemi, Davut ve Süleyman'ın saltanatı, 

bölünmüş monarşi ve son olarak Kudüs'ün düşüşü ve Babil Sürgünü. Birçok bilim adamına 

göre, Yahuda ve İsrail'in Kenan'daki Landnahme'den Kudüs'ün düşüşüne kadar olan tarihini 

anlatan son dört kitap - Joshua, Judges, Samuel ve Kings - Birincil Tarih içinde bir birim 

oluşturur, Tesniye Tarihi (Wesselius, 2002: 211). Bazı bilim adamları, Tesniye Tarihi'nin 

kökenlerini ve gelişimini Pers Dönemi’ne yerleştirir, örneğin Jan-Wim Wesselius. Onun 

görüşüne göre, Tesniyeci Tarih, yaratılıştan krallara kadar olan ve İsrail ve Yahuda tarihini 

yaratılıştan Babil Sürgünü’ne kadar anlatan daha büyük bir varlığın, Birincil Tarih'in bir 

parçasıdır. Bu eser, Wesselius'a göre Pers Dönemi’nde yazılmıştır ve Yunan tarihçiliğinden, 

özellikle Herodot'un tarihlerinden esinlenerek beşinci yüzyılın ikinci yarısında yazılmış olması 

gerekir. 

Mezopotamya tarihinden hem tarihi hem de kurgusal olan hükümdarlar ve olaylar, aralarında 

Herodot ve Arrian'ın da bulunduğu bir dizi Yunan tarihçi tarafından, ayrıca Ktesias, Dinon, 

Kleitarchos, Megasthenes, Polyhistor, Diodoros, Abydenos ve Kephalion gibi daha az bilinen 

yazarlar tarafından belirtilmiştir (Noll, 2008: 38). Bu yazarların birçoğunun eserleri bütünüyle 

korunmamıştır. Biz sadece onların yazdıklarının parçalarına sahibiz, bunların çoğu Josephus ve 

Eusebios ve Georgios Synkellos gibi Hristiyan yazarların eserlerinden alıntılardır. Bu 
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yazarlardan, Persika'sını dördüncü yüzyılın başlarında yazan Knidoslu Ktesias, Yunan 

tarihçiliğinde Mezopotamya imajını herkesten daha fazla etkilemiştir. İran'da yedi yıl kalması 

ona doğu tarihi konusunda uzman olarak ün kazandırdı. Megasthenes ve Alexander Polyhistor 

gibi tarihçiler Mezopotamya tarihi hakkında daha iyi bilgiye sahip olmalarına rağmen genellikle 

Asur ve Pers konusunda en önde gelen otorite olarak kabul edildi. Bu nedenle Ktesias öncesi 

ve sonrası Asur tarihi arasında bir ayrım yapmak uygundur. Bununla birlikte, Ktesias'tan önceki 

Asur tarihiyle ilgili çok az şey kaldı (Machinist, 1994: 53). 

Babil ve Ninova’dan, arkaik dönemden iki şair olan Phokylides ve Alkaios tarafından 

bahsedilmiştir ancak Miletoslu Hekataios, Miletoslu Dionysios ve Lampsakoslu Charon gibi 

erken dönem Yunan tarihçilerinin parçalarında hiçbir şey bulunmaz; Mezopotamya'nın Tarihi 

veya Coğrafyası (Drews, 1973: 14). Bu nedenle Ktesias öncesi ve sonrası Asur tarihi arasında 

bir ayrım yapmak uygundur. Bununla birlikte, Ktesias'tan önceki Asur tarihiyle ilgili çok az şey 

kaldı. Babil ve Ninova’dan, arkaik dönemden iki şair olan Phokylides ve Alkaios tarafından 

bahsedilmiştir ancak Miletoslu Hekataios, Miletoslu Dionysios ve Lampsakoslu Charon gibi 

erken dönem Yunan tarihçilerinin parçalarında hiçbir şey bulunmaz. Herodot'un çağdaşı 

Hellanikos'tan, MS 2. yüzyıldan bir yazar olan Kephalion, Asur tarihinin otoritelerinden biri 

olarak bahseder. Kephalion, Hellanikos'un Persika'sında Asur hakkında yazdığını, ancak çok 

azının korunduğunu söyler. Kaynakların bu kıtlığı, Herodot dışında beşinci yüzyıldaki Yunan 

tarihçilerinin Asur hakkında ne bildiklerini veya bildiklerini düşündüklerini tespit etmeyi 

zorlaştırmaktadır (Kuhrt, 1982: 539-541). 

Kephalion Kaynakları 

Kephalion MS 2. yüzyılda yaşamış ve Ninos ve Semiramis krallığından Büyük İskender 

zamanına kadar olan dönemi kapsayan Σύντομον Ἱστορικόν adlı dokuz kitapta evrensel bir tarih 

yazmıştır (Kephalion FGrH 93 T1, 2, 4). Kephalion'un tarihi kaybolmuştur, ancak Asur tarihi 

üzerine yazdıklarının iki özeti bize aktarılmıştır, daha kapsamlı olanı Eusebios Chronicon'unda 

ve daha kısa olanı Bizans kronografı Georgios Synkellos'un Ecloga Chronographica'sındadır. 

Synkellos'un Kephalion'u yalnızca Eusebius'un vakayinamesinden biliyor olması mümkündür: 

Synkellos'un özeti, Eusebius'un Chronicon'unda bulunmayan hiçbir şeyi içermemektedir 

(Miller, 1971: 84-85). 

Kephalion'a göre Asur tarihi, büyük işler yapan Belos'un oğlu Ninos ile başlamıştır. Ninos'tan 

sonra Asurluları yöneten Semiramis, Babil'in ünlü surlarını inşa etti. Genellikle Ninyas olarak 

anılsa da Kephalion tarafından Ninos olarak adlandırılan oğlu tarafından öldürüldü ve yerine 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 11 

www.internationalstudentsymposium.com 

geçti. Ninyas, bahsetmeye değer hiçbir şey yapmayan, etkin olmayan ve kadınsı yöneticilerden 

oluşan uzun bir dizinin ilkiydi. Sonunda, bin yıldan fazla bir süre sonra Nineveh, Medler 

tarafından ele geçirildi ve son Asur Kralı Sardanapallos öldürüldü. Kefalion tarafından verilen 

Asur tarihinin bu taslağı, Sicilyalı Diodoros MÖ 1. yüzyılda bir Yunan tarihçisi ve Marcus 

Junianus Justinus MS 2. yüzyıldan bir Roma tarihçisi gibi diğer evrensel tarihlerde bulunanlarla 

uyumludur. Belirtilen bazı ayrıntılar ve isimler farklı olsa da Kephalion, Asur tarihiyle ilgili 

ana kaynaklar olarak beşinci ve dördüncü yüzyıllara ait üç yazardan söz eder: Midillili 

Hellanikos, Knidoslu Ktesias ve Halikarnassoslu Herodot. Neden önce Hellanikos ve 

Ktesias'tan, ardından Herodot'tan söz edildiği açık değildir (Hose 1994: 463-469).  

Bu sıralama kronolojik değildir. Muhtemelen, Kephalion'un Hellanikos ve Ktesias'a 

Herodot'tan daha fazla güvendiğini gösterir. Bu giriş konuşmasından sonra Kephalion, Asur 

Kralı Ninos'un büyük işlerinden bahseder, bu da onun açıklamasının Herodot'tan çok Ktesias'a 

dayandığını açıkça ortaya koyar. Çünkü Herodot, Ninos'un herhangi bir eylemini anlatmaz. 

Babil surlarının Semiramis tarafından inşasına ilişkin bir parçada Kephalion, kaynaklar olarak 

Ktesias, Zenon ve Herodot'tan bahseder. Başka türlüsü bilinmeyen Zenon, muhtemelen 

dördüncü yüzyılın sonlarında yaşayan bir yazar olan Dinon için bir hatadır. Yine Herodot'un 

dahil edilmesi şaşırtıcıdır. Her ne kadar tarihlerinde (1.184; 3.155) Semiramis'ten iki kez söz 

etse de onun Babil surlarını inşa ettiğinden değil, sadece "şehrin dışındaki ovada nehri kontrol 

etmek için inşa edilmiş bazı dikkate değer setlerden" (1.184) söz eder. Görünüşe göre 

Kephalion, Hellanikos ve Ktesias kadar saygın olmasa da Asur konusunda kabul edilen 

otoritelerden biri olduğu için Herodot'tan bahsediyor ancak tarihleri en azından çok doğru bir 

şekilde okumamış gibi görünüyor. MacQueen'in, Herodot'un Asur logos'unun Kefalion'un 

zamanında hala bilindiği, Ninos hakkında hikayeler içerdiği ve daha sonra kaybolduğu 

yönündeki önerisi kanıttan yoksundur (MacQueen, 1978: 153). Kephalion'un en önemli 

kaynağı Ktesias ya da belki de Asur tarihinin büyük ölçüde Ktesias'a dayanan kaba bir 

versiyonudur ve Asur'da otorite olarak görülen diğer birkaç beşinci ve dördüncü yüzyıl 

yazarından bahsederek anlatımına daha fazla ağırlık vermeye çalışmıştır. Bu nedenle Kephalion 

fragmanı, daha önceki yazarların Asur tarihi hakkındaki görüşlerini yeniden oluşturmak için 

çok az kullanışlıdır. Değeri, esas olarak, MS ikinci yüzyılda Asur'da kimlerin otorite olarak 

görüldüğünü açıklığa kavuşturması gerçeğinde yatmaktadır: Doğru kronolojik sıra Herodot, 

Hellanikos, Ktesias ve Dinon olmalıdır. Ktesias'ın Persika'sı, Asur tarihi konusunda açık bir 

şekilde yetkili kaynak haline gelmişti ve Herodot ile Hellanikos'tan yalnızca hesaba daha fazla 

ağırlık eklemek için söz edildi. 
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Herodot 

Herodot, Asur İmparatorluğu ve Babil tarihi yazmamıştır ancak onun tarihine ilişkin 

görüşlerinin ana hatları tarihlerinden elde edilebilir. Herodot'a göre, bir zamanlar Asurlular 

Asya'nın efendisiydiler (1.102-103) ancak hegemonyalarını Asur'un başkenti Ninova'yı (1.106) 

almayı başaran Medlere kaptırmışlardı. Lidyalıların ve Asya'nın hegemonyası Perslere geçmiş, 

Cyrus Babil'i kuşatmış ve ele geçirmiş, Asur'dan geriye kalanlar Pers İmparatorluğu’nun bir 

parçası haline gelmiştir (1.153; 178; 188-191). Herodot, bazıları tarihi, bazıları efsanevi olan 

bir dizi Asur ve Babil kral ve kraliçesinin adını duymuştu: Sennacherib (2.141), Sardanapallos 

(2.150), Semiramis (1.184), Nitokris (1.185-187), Labynetos (1.74; 1.188) ve aynı ada sahip 

ikinci bir kral (1.77; 1.188). Bu krallar ve kraliçeler hakkında bize anlattığı şeyler, esas olarak 

anıtlarının anekdotlarından ve açıklamalarından oluşur. 

Asur ve Babil hükümdarlarından Semiramis'in Yunan tarihçiliğinde özel bir yeri vardır. 

Diğerlerinden daha sık anılır. Göreceğimiz gibi, Semiramis'in hayatı hakkında en kapsamlı 

kaynak Ktesias'tır ancak ondan ilk bahseden Herodot'tur (Hdt. 1.184). Herodot'un 

Mezopotamya tarihi hakkında Historiae'de bulunandan daha fazlasını bilip bilmediği 

belirsizdir. Tüm Mezopotamya'ya atıfta bulunmak için kullandığı Asur tarihi (1.184) hakkında 

bize daha fazla bilgi verme sözünü tutmuyor ancak Babil'in harikaları hakkında anlatacağı çok 

şey vardır (1.178-200). Kenti tanımlaması çok tartışma konusu olmuştur (Boiy, 2004: 67-69). 

Herodot daha önce Babil'de bulunmuşsa çok sıradan bir gözlemci olmalı. Şehri hiç ziyaret 

etmemiş olması daha muhtemel görünüyor (Fehling, 1989: 243; Rollinger, 1993: 184-187(. 

Hellanikos 

Hellanikos muhtemelen Herodot'un çağdaşıydı. Zaten Antik Çağ'da, hangi yazarın daha önce 

olduğu konusunda farklı görüşler vardı ve bu tartışma modern bilimde devam etti ancak hakim 

görüş onların çağdaş oldukları yönünde (Drews, 1973: 23-24). Hellanikos muhtemelen bir 

koltuk bilginiydi ve Pers İmparatorluğu tarihi olan bir Persika da dahil olmak üzere çok sayıda 

kitap yazdı. Persika'sını Asur İmparatorluğu’nun tarihi hakkında yazmış olmalı. Bu, sadece 

Kephalion tarafından değil, aynı zamanda dokuzuncu yüzyıldan kalma bir Bizans piskoposu 

olan Photios tarafından da doğrulanır (Fowler, 1996: 65-66). 

Photios, Myriobiblion'unda Hellanikos'un Persika'sında Sardanapallos adında; biri cesur ve 

savaşçı, biri çökmüş ve kadınsı iki Asur kralının varlığını tartıştığını söyler (Hellanikos FGrH 

4 F 63.). Ancak Persika'dan aktarılan parçaların sayısı azdır (Hellanikos FGrH 4 F 59-63, 177-
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184 - FGrH 687a F 1-11). Bunların hiçbiri Kephalion parçası dışında Ninos'tan veya Nineveh'in 

kuruluşundan bahsetmez. Kephalion'un, Asur tarihi taslağında hangi belirli unsurların 

Hellanikos'tan geldiğine karar vermek imkansızdır. Bununla birlikte, Kephalion fragmanı, 

Hellanikos'un, belki Nineveh'in kuruluşu da dahil olmak üzere, Ninos'un büyük eylemlerini 

tanımladığını ancak Hellanikos'un Semiramis saltanatı için kaynaklardan çıkarıldığı için 

Babil'in Semiramis tarafından kuruluşunu açıklamadığını ileri sürer. Hellanikos'un isimsiz 

kahramanlara ve etimolojiye olan ilgisine uygun olacaktır çünkü Ninos isimsiz bir kahramandır 

ve Semiramis değildir. Bununla birlikte, Herodot'u ele alışının bize gösterdiği gibi, Kephalion 

çok güvenilir bir tanık değildir ve onun üzerine çok fazla şey inşa etmek akıllıca olmaz. 

Ktesias and Diodoros 

En ünlü üç Asur hükümdarı Ninos, Semiramis ve Sardanapallos'un yaşamı da dahil olmak üzere 

Antik Çağ'dan bize ulaşan Asur'un en kapsamlı tarihi, Yunan tarihçi Sicilyalı Diodoros 

tarafından yazılmış evrensel bir tarih olan Bibliotheke'de bulunur.1 Diodoros2, Bibliotheke'sini 

derlemek için, aralarında Miletoslu Hekataios (1.37.3), Hellanikos (1.37.3), Herodot (1.37.4; 

2.15.1), Abderalı Hekataios ( 1.46.8), Kleitarchos (2.7.3) ve Euhemeros (6.1), ancak ikinci 

kitapta yer alan Asur tarihi hakkındaki açıklaması büyük ölçüde Ktesias'ın Persika'sına 

dayanmaktadır. Birkaç kez, Diodoros açıkça Ktesias'tan mantıksız sayıları doğrulamasını ister: 

Asur ordusunun boyutu (2.5.4; 2.17.1), Ninos'un mezarının boyutu (2.7.1) ve Babil'in iç ve dış 

boyutları, dış duvarlar (2.7.3-4; 2.8.5). Diodoros, Semiramis'in yaşamı ve saltanatı hakkındaki 

anlatımının sonunda bize Ktesias'ın ana kaynağı olduğunu söyler: "Öyleyse Knidoslu Ktesias'ın 

Semiramis hakkında verdiği anlatı budur" (2.20.3). Diodoros'un Ktesias'ı doğrudan değil, on 

dokuzuncu yüzyılda biraz popülerlik kazanan bir ara kaynak aracılığıyla kullandığı görüşünün 

(Bigwood, 1980: 196-197) artık neredeyse hiç taraftarı yok. Neredeyse kesinlikle, Diodoros 

doğrudan Ktesias'ın Persika'sını kullandı. Ktesias, Asur tarihinin ana kaynağı olmasına rağmen 

tek kaynak değildir. Diodoros ikinci kitabında Athenaios'a (2.20.4), İskender tarihçisi 

Kleitarchos'a (2.7.3-5) ve Herodot'a (2.15.1) atıfta bulunur (Boncquet, 1987: 15). 

Knidoslu Ktesias, kendi anlatımına göre, Pers Kralı II. Artaxerxes Mnemon'un (404-359) 

sarayında on yedi yıl yaşamış, beşinci yüzyılın sonları ve dördüncü yüzyılın başlarından kalma 

bir Yunan doktordu. Yunanistan'a döndükten sonra, Persika olarak bilinen; Asurlular, Medler 

ve Perslerin tarihini yazdı. Ktesias'ın Persika'sı tarihsel olarak çok güvenilir değil. Ktesias'ın 

                                                           
1 Diodorus'un ikinci kitabı Old Father (Loeb, 1933), Murphy (1989) ve Eck (Budé, 2003) tarafından çevrildi.  
2 Diodoros'un Ktesias'ı kullanması için bakınız: Comploi 2000. 
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yazdıklarının çoğu, Herodot'u süsleme veya onunla çelişme arzusundan kaynaklanıyor gibi 

görünüyor (Drews, 1973: 108). Bazen sadece fanteziye dayalı görünüyor, Ktesias'ın yanlışlığı 

için birtakım açıklamalar var. Çoğu zaman, düpedüz bir yalancı olarak kabul edilir ancak bazen 

güvenilirliğinin eksikliği kaynaklarından açıklanır. Drews'e göre Ktesias, Babil'de ve Pers 

sarayında duyduklarını yazmıştır ve eseri Babillilerin ve Perslerin çoğunluğunun tarihsel bilgi 

eksikliğini yansıtmaktadır. Stronk, Huber ve diğerlerine göre, Ktesias tarihsel bir eser yazmak 

niyetinde değildi ama bir roman, didaktik bir eser ya da tarih yazımı ile kurgu arasında bir şey 

yazmak niyetindeydi (Huber, 2009: 25-27). Bunu yaparken hem tarihi malzemeyi hem de 

kurgusal unsurları aynı şekilde kullanmıştır ancak tarihi bir eser yazmak niyetinde olmadığı 

için yanlışlığından dolayı suçlanamaz. Bu görüşe göre Persika, Herodot'un tarihlerinden çok 

Kesnofon'un Cyropaedia'sına veya Helenistik Ninos romanına benzer. Ktesias'ın Persika'sının 

günümüze ulaşan parçalarına dayanarak Ktesias'ın ne tür bir eser yazmayı amaçladığını 

söylemek zordur ancak Ktesias'tan alıntı yapan çoğu Yunan yazarın, onu bir tarihçi olarak 

gördüğü açıktır. Tarih yazmak niyetinde olmasa da eseri kesinlikle tarih olarak okunuyordu 

(Young, 1997: 23). 

Modern tarihçiler Ktesias'ın Asur tarihinin güvenilmez olduğunu bilirler çünkü onun 

açıklamasını çivi yazılı kaynaklarla karşılaştırabilecek bir konumdadırlar. Ancak Antik Çağ’da 

bile tarihçiler Ktesias'ın hikayelerini diğer kaynaklara karşı kontrol edemediğinde 

güvenilirliğinden bazen şüphe duyulmuştur. Plutarch'a göre (MS 50 – 120), "işine abartılı ve 

inanılmaz hikayelerden oluşan mükemmel bir farrago koydu" (Plut. Artox.1.2) 1 . Bununla 

birlikte, daha sık olarak Asur ve Pers tarihi konusunda bir otorite olarak kabul edildi ve birçok 

antik tarihçi -sadece Sicilyalı Diodoros değil- aynı zamanda Şamlı Nikolaos, Büyük Herodes'in 

saray tarihçisi, Caesarealı Eusebios ve Georgios Synkellos'un çalışmalarına atıfta bulunuyor 

(Bleckmann, 2006: 21-29).  

Bildiğimiz kadarıyla, Asur ve Babil tarihi hakkında yazan sadece birkaç yazar (tamamen) 

Ktesias'ın çalışmasına bağlı değildir: Megasthenes, İskender tarihçisi Kleitarchos'un babası 

Dinon (Lenfant, 2009: 51), kendisi de bir Babil olan Berossos ve Athenaios. Ancak genel 

olarak, Ktesias, Asur ve Babil tarihi konusunda bu yazarların herhangi birinden daha fazla 

güven duymuş görünüyor, ancak haksız yere öyle. İlk başta, ellerinde daha güvenilir kaynaklara 

sahip olan Nikolaos ve Eusebios gibi yazarların bile -yalnızca Berossos'un yazıları değil, aynı 

zamanda Krallar ve Yeremya'nın İncil'deki kitapları da- Ktesias'a bu kadar çok güvenmeleri 

                                                           
1 Bernadotte Perrin tarafından yapılan çeviri (Loeb 1926) 
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şaşırtıcı görünüyor ama görünüşe göre, hangi kaynaklara güvenebileceklerini ve hangilerine 

güvenemeyeceklerini belirleyecek araçlara sahip değillerdir. Ktesias'ın Pers sarayında kalması 

-Asur, Babil ve hatta Farsça arasındaki ayrım çoğu Yunan için çok net değildi- okuyucularına 

neden bahsettiğini bildiği fikrini vermiş olmalı. Ktesias'ın tüm konulardaki Asurlu otoritesine 

rağmen hikayelerinden biri genellikle inançsızlıkla karşılandı (Binder, 2008: 60 -65). 

Semiramis'in Hindistan'a karşı kampanyasının hikayesinde (Diod. 2.16-2.19) titiz hazırlıklarına 

ve devasa ordusuna -üç milyondan fazla askere- rağmen Semiramis, Hint Kralı Stabrobates 

tarafından dövüldü. Diodoros'a göre, muhtemelen Ktesias'tan sonra Baktriana'ya geri döndü 

ancak diğer kaynaklara göre Gedrosian Çölü, yani Belucistan üzerinden Mezopotamya'ya 

döndü. İskender, Hindistan'dan dönerken Gedrosya Çölü boyunca yürüdü çünkü Amiral 

Nearchos'a inanacak olursak Hindistan'dan geri çekilen Semiramis dışında, bildiği kadarıyla, 

daha önce hiç kimse bir orduyu güvenli bir şekilde getirmeyi başaramamıştı (Strab. 15.1.5; 

15.2.5). Sadece Semiramis'in geri çekilme rotası tartışmalı olmakla kalmadı, aynı zamanda 

Hindistan'a saldırıp saldırmadığı da tartışıldı. İskender'den kısa bir süre sonra yaşayan 

Megasthenes'e göre, Hindistan İskender'den önce Herakles ve Dionysos dışında bir dış ordu 

tarafından işgal edilmemiştir. Semiramis, Hindistan'a bir saldırı hazırlamıştı ancak bunu 

gerçekleştiremeden öldü. Megasthenes, muhtemelen Ktesias'a karşı polemik yapıyordu çünkü 

Hindistan'ın işgali, Ktesias'ın Persika'sında olmalıydı (Diod. 2.17.1). 

Semiramis İle İlgili Diğer Kaynaklar 

Semiramis hakkında yazan ve Ktesias'a bağlı olmayan bir tarihçi Athenaios'tu. Diodoros 

tarafından anılır: 'Öyleyse Knidoslu Ktesias'ın Semiramis hakkında verdiği anlatı budur ancak 

Athenaios ve diğer bazı tarihçiler onun hoş bir fahişe olduğunu ve güzelliği nedeniyle Asur 

Kralı tarafından sevildiğini söylerler. İlk başta sarayda sadece ılımlı bir kabul gördü ancak daha 

sonra yasal bir eş ilan edildiğinde Kral’ı beş günlük bir süre için kraliyet imtiyazlarını kendisine 

vermeye ikna etti (Diod. 2.20. 3-4) (Athenaios FGrH 681 F1; translation by C.H. Oldfather 

(Loeb)). Tabii ki bu beş günü tahtı ele geçirmek için kullandı. Bu hikaye aynı zamanda kaynağı 

olarak Dinon'dan bahseden Aelian (VH 7.1) (Dinon FGrH 690 F7) ve biraz farklı bir versiyonda 

Plutarch (Mor. 753de) tarafından anlatılmaktadır. Semiramis'in iktidara yükselişinin bu 

açıklaması dördüncü yüzyılda biliniyor olmalı çünkü o zaman Dinon yaşıyordu.  

Genellikle Berossos ve Ktesias'ın bahsettiği Sacaea adlı bir Babil festivaline dayandığı 

düşünülür (Berossos FGrH 680 F2; Ktesias FGrH 688 F4. Cf. Oldfather 1933: 418-419 n 1). 

Beş gün süren bu festivalde efendi ve köle rolleri tersine çevrildi ve her evde bir köle kraliyet 
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cübbesi giyip evi yönetti. Bununla birlikte Semiramis'in iktidara yükselişiyle ilgili bu 

hikayenin, kötü bir alametin Kral için tehlikeyi gösterdiği anda gerçek Kral’ın yerini alacak bir 

yedek krala izin verme şeklindeki Mezopotamya uygulamasına dayanması daha olasıdır 

(Boncquet, 1987: 125-127). Gerçek Kral’ın ani ölümü nedeniyle iktidarda kalan Enlil-Bani adlı 

bir bahçıvan olan vekil bir kralla ilgili bir hikaye, bir Mezopotamya vakayinamesinden zaten 

bilinmektedir. Bu güzel bir hikaye ve tipik bir Babil hikayesidir, Semiramis hakkında tipik 

olarak Yunan kökenli olan çoğu hikayenin tersinedir (Jacobsen, 1973: 145). 

Helenistik Dönem’de Mezopotamya'nın, özellikle coğrafyasının strabon bilgisi arttı. Tarihi 

bilgisi de artmış ve bazı Asur ve Babil krallarının adları ilk kez bu döneme ait Yunan yazarlar 

tarafından zikredilmiştir. Megasthenes (üçüncü yüzyıl), Nebukadnetsar'ı ve onun Babilliler 

arasındaki ününü duymuştu (Strab. 15.1.6; Jos. c.Ap. 1.20). Aelian (MS 2. yüzyıl) Gılgamış'ı 

biliyordu (Ael. NH 12.21). Alexander Polyhistor (MÖ 1. yüzyıl), Flavius Josephus (MS 1. 

yüzyıl) ve Abydenos, Nebukadnezar'dan sonra yeni Babil krallarının isimlerini duymuştu. 

Abydos ayrıca, Alors'tan Xisuthros'a (Ziusudra) kadar selden önce hüküm sürdüğüne inanılan 

efsanevi Babil krallarını da biliyordu, Megasthenes dışındaki bu yazarlar, bilgilerini, ülkesinin 

tarihi hakkında Yunan tarihçilerinden daha fazla şey bilen, kendisi de bir Babilli olan Berossos'a 

borçluydu (Maul, 2000: 121). Yine de Helenistik kral listelerinde gösterildiği gibi, Asur ve 

Babil tarihiyle ilgili Yunan bilgisi sınırlı kaldı ve çoğu zaman hatalıydı. Kral listesinin edebi 

türü orijinli oryantaldir. Kral listeleri antik Yakın Doğu'dan bilinir ancak erken Yunan 

tarihçilerinden değil. Yunan tarihçiliğinde bildiğimiz en eski kral listesi Ktesias'ın Persika'sına 

aittir ancak bize aktarılmamıştır. Eusebios Chronicle'da bulunan Kastor'un kral listesi, belki de 

Ktesias'a dayanıyordu. Bu liste, yalnızca birkaçı Asurlu veya Babilli olmak üzere birçok 

isimden oluşuyor ve daha da az gerçek, tarihi Asur ve Babil krallarını içeriyor. Yine de, bu kral 

listesi, Georgios Synkellos (Ecloga Chronographica'sında) gibi sonraki tarihçiler tarafından 

kullanılır (Bottéro, 1992: 138-155). 

Sonuç 

Kephalion fragmanı, Herodot, Hellanikos, Ktesias ve Dinon'un Asur tarihinin ana otoriteleri 

olarak kabul edildiğini gösterir ancak Kephalion'un Asur İmparatorluğu tarihini tanımlaması 

esas olarak Ktesias'a dayanmaktadır. Kephalion'un öncüllerinden ikisi olan Dinon ve 

Hellanikos'un eserleri, Mezopotamya hakkında yazan çoğu Yunan tarihçisinin eserleri gibi 

bizim için kayıptır ancak Herodot'un Tarihleri korunmuştur ve Ktesias'ın Persika'sından yeterli 

sayıda fragman kalmıştır.  
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Herodot, Mezopotamya gelenekleri, özellikle Yunan gözünde egzotik olan gelenekler hakkında 

yazmıştır ancak Asur ve Babil'in tarihi ve coğrafyası hakkında çok az şey yazmıştır. Asur 

tarihinin korunan en eski Yunan kaydı, Ktesias'ın renkli ve romantik, ancak Ninos, Semiramis 

ve Sardanapallos gibi efsanevi Asur kralları ve kraliçeleri hakkında oldukça güvenilmez 

hikayeler koleksiyonudur. Ktesias her şeyden önce Nineveh ve Babil gibi önemli şehirlerin 

kuruluşu, Asur İmparatorluğu’nun kökeni (birçok Yunan ve Roma tarihçisine göre tarihteki ilk 

gerçek imparatorluk), yöneticilerinin özellikleri ve Ninova'nın düşüşüyle ilgileniyordu. 

Ktesias'tan sonraki tarihçiler, Persika’sına hak ettiğinden daha fazla güvendiler ve Asur ile 

Babil imajları büyük ölçüde, Asya tarihi konusunda bir otorite olan Ktesias'a dayanıyordu. 

Ktesias, Mezopotamya tarihi hakkında çok az şey bildiği ve Megasthenes, Berossos ve 

Polyhistor gibi tarihleri hakkında daha fazla bilgisi olan yazarlar çok az ilgi gördüğü için, 

Yunan tarihçiliği yalnızca çok sınırlı bir ölçüde Asur ve Babil tarihinin gerçek bilgisine 

dayanmaktadır.  Helenistik Dönem’de Mezopotamya coğrafyası bilgisi arttı ancak tarihi bilgi 

pek öyle değil. Yunan tarihçileri, Mezopotamya tarihi ile ilgili daha önceki dönemlerden miras 

kalan açıklamaları ve yanlış anlamaları hiçbir zaman terk etmediler. 
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Orta Çağ’daki Oğuzların Mimari Sanatı  

Baglan Shorayev1, Azilkhan Tazhekeyev2, Zhetesbi Sultanzhanov3 

Özet 

Makalede Siriderya Nehri'nin alt kesimlerinde bulunan Orta Çağ mimari anıtlarından ve 

kulelerinden bahsedilmektedir. Kulelerin tasvirleri verilerek onlar hakkında halk arasında 

söylenen efsaneler analiz edilmiştir. Sovyet Dönemi’nde, Orta Çağ kültürel anıtları sistematik 

olarak araştırılmış, çizilmiş, restore edilmiş ve verilerle yapılmıştır. Fakat Kazakistan 

bağımsızlık kazandıktan sonra, mimari anıtların coğrafi koordinatları açıkça tanımlanmaya 

başlanmış ve gösterilmeye devam etmektedir. Anıtların mimari yapıları makalede ayrı ayrı ele 

alınmıştır. Çarlık Rus hükümetinin, yani Sovyet hükümetinin ve bağımsızlık yıllarının anıtları 

çizimleri ve fotoğrafları karşılaştırarak yazılmıştır. Kulelerin fonksiyonel işlevinin nasıl 

belirleneceği sorusu, saha arkeolojisi (arkeomanyetik keşif ve kazılar) çalışmasıyla hemfikirdir. 

Bu anıtların zamanlamasını ve işlevsel amacını belirtmek için S. P. Tolstov, S. G. Khmelnitsky, 

E. M. Baitenov, B. A. Ibraev, M. B. Khozha, Zh. K. Kurmanulov ve A. A. Tazhekeev'in eserleri 

kullanılmaktadır. Kulelerin 1946 yılı S. P. Tolstov tarafından keşfedilen "bataklık (çamurdaki) 

şehirler" kültürünün bağlamında ele alınması, zamanlama sorununun çözümünde temel bir 

faktördür. Uzuntam, Begim Ana ve Saraman-Kosa Kuleleri, "bataklık şehirler" kültürünün bir 

parçası olan Oğuz Dönemi’nin kasabaları ile (Kesken Küyik şehri, Küyik (Yanık) şehri ve 

Yengikent şehri) uygun olarak 9-11 yüzyıllarda tanımlanmıştır. Günümüzde kapsamlı 

arkeolojik ve mimari araştırma eksikliklerinin fazla olmasından dolayı, kulelerin işlevsel amacı 

sorusu hâlâ devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Siriderya'nın Alt Kesimleri, Orta Çağ, Anıtlar, Kuleler, Arkeoloji, 

Mimari. 

 

Giriş 

Kulelerle ilgili ilk veri kaynakları 19 yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkar. Rus Çarlık 

ordusunun generali A. I. Maksheev, eserinde Begim Ana, Saraman-Kosa ve Uzuntam 

                                                           
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi. 
2 Korkut Ata Kızılorda Üniversitesi. 
3 Tübingen Eberhard-Karl Üniversitesi. 
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Kuleleri’nin özelliklerini kağıda dizmiştir (Maksheev, 1856: 68). 1865 yılında askeri tarihçi L. 

L. Meyer bölgeye bir çalışma ziyareti yapmıştır. Ve kendisi Orta Çağ kenti Zhankent'i 

anlatırken Begim-Ana Kulesi hakkında şu bilgileri vermiştir: “Zhankent'in on kilometre 

ötesinde (versta) bir mezar yer almaktadır, yanmış tuğladan yapılmış sekizgen bir kule gibi, 8 

metre yüksekliğinde (sazhen) Bik-Men-Ana olarak bilinen bir türbeymiş” (Meyer, 1865: 286).  

Kuleler ile ilgili bilgiler Türkistan Amatör Kulübü üyelerinin kayıtlarında da yer almaktadır. 

1897 yılında I. V. Anichkov, bölge toplantısında Siriderya'nın alt kesimlerindeki antik anıtların 

araştırılması hakkında rapor vermiş. Araştırmacı raporda Saraman-Kosa ve Begim Ana Kuleleri 

hakkında anlatmıştır. Bu rapor metni sonradan yayımlanmış ve ayrıca Saraman-Kosa Kulesi 

Dünya arkeoloji araştırmacılarına resmi olarak ilk kez tanıtılmış ve sonuç olarak yayımlanmıştır 

(Anichkov, 2011: 120-123). L. L. Meyer ve I. V. Anichkov’un biriktirdiği tüm bilgiler 1910 

yılında I. A. Castane tarafından yayılanan “Kırgız Bozkırları ve Orenburg Bölgesi’nin Anıtları 

Koleksiyonu”na dahil edilmiştir (Castagne, 1910: 225-227). Begim Ana ve Saraman-Kosa 

Kuleleri hakkında kısa bilgi “Kazakistan Arkeoloji Haritası”nda mevcuttur (Kazakistan’ın 

Arkeoloji Haritası, 1960: 192). 

Anıtları planlı araştırma çalışmaları 1983-1986 yıllarında Kazak SSR Merkez Konseyi Tarihi 

ve Kültürel Anıtları Koruma Derneğinin bir keşif gezisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Saha 

çalışmasında daha önce A. I. Maksheev tarafından belirtilen Uzuntam Kulesi mimari 

yöntemlerle incelenmiş ve Begim Ana ve Saraman-Kosa Kuleleri’nde restorasyon çalışmaları 

yapılmıştır. Keşif ekibi kule yüzeyinin, planın ve kesitinin çizimlerini çizmiştir. Kızılorda 

Bölgesi’nde yer alan mimari eserlerin çalışma pasaportlarının ilk kez düzenlendiği 

belirtilmelidir. 

Kaz Projesi Restorasyon Enstitüsünün mimarları B. A. İbraev, E. M. Baytenov, Sh. Abdibayev 

ve diğerleri, bu anıtları bilimsel açıdan araştırma nesnesi olarak tanıttılar. (İbraev, 1980: 40-44; 

Baitenov, 1986: 43-46; 1990: 335-336). 

2004-2006 yılları "Kültürel Miras" devlet programı uygulanması sırasında, Doğu Aral Denizi 

yakınında bulunan anıtlar üzerinde "Şirikrabat Arkeolojik Seferi" keşif grubu tarafından 

arkeolojik araştırmalar yapılmıştır. Araştırma sırasında Arkeolog Zh. K. Kurmankulov ve A. 

A. Tazhekeev, kulelerin coğrafi koordinatlarını belirleyerek bilimsel çizimler almıştır. 

Çalışmanın sonucu Kazakistan Cumhuriyeti'nin tarihi ve kültürel anıtlarının toplanmasıdır. 

Çalışma, Kızılorda Bölgesi araştırmalarında yer almıştır (2011). Arkeolog M. Khozha 2012 

yılında kulelerin tanımını vermiştir (Leather, 2014: 390-400). Bu nedenle bugüne kadar kuleler 
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daha çok mimari yöntemlerle incelenmiştir. Araştırmacı M. Khozha'nın haklı olarak belirttiği 

gibi, kulelerin incelenmesinde karmaşık bir arkeoloji-mimari yönteme ihtiyaç vardır. Bu 

makalenin temel amacı, kulelerin zamanlamasını ve işlevselliğini ele almaktır. Önce 

açıklamalarına bakalım. 

Kulelerin Özellikleri 

Uzuntam Kulesi, Kızılorda Bölgesi Kazalı ilçesi, Tuktibayev köyüne 15 km uzaklıkta yer 

almaktadır (Şekil 1). Coğrafi koordinatları N 45º41′82,2 ″ E 061º21′44,0 ″. 

 

 

Şekil 1- Uzuntam Kulesi 

Kare parçalar halinde kil ve pişmiş tuğla (22-23x22-23x5-5,5 cm) karıştırılarak yapılmıştır. 

Kaide çapı 7,30 m, yüksekliği 10 m, duvarının kalınlığı 1,7 m'dir. Bugün anıt harap durumdadır 

ve orijinal görünümünü kaybetmiştir; girişi kuzeydoğuya bakmaktadır. Şu anda girişin 

bulunduğu duvarın karşı tarafında büyük bir delik bulunmaktadır. Yuvarlak olarak planlanan 

kule, yukarı doğru daralmaktadır. Kulenin içinde parabolik bir kubbe odası vardır. Görünüşe 

göre bu oda yanmış tuğlalarla yapılmış. Kulenin yapısı orijinal görüntüsünü kaybetmiştir. 

Anıtın yakınında Kazak mezarlıkları bulunmaktadır (Baytenov, 1986: 43-44; Kazakistan 

Cumhuriyeti Tarihi, 2011: 298-299; Khozha, 2014: 392). Ünlü mimar E. M.  Baitenov'a göre 

Uzuntam Kulesi, Orta Asya'da "kule mozoleleri" olarak bilinen anıtların bir prototipidir.  

Uzuntam Kulesi’nin kuzeybatısında 12 km ve Kazaly şehrinin güneybatısında 68 km mesafede 

Begim Ana Kulesi yer almaktadır (Şekil 2). Coğrafi koordinatları: N 45 ° 45 '62,8 "; E 061 ° 
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13' 87,6". Begim Ana Anıtı’nın çevresinde yüksek bir tepe vardır. General A. İ. Maksheev'in 

dediği gibi: "Kule çatıda, görünüşe göre geçmişte bir adaydı, Karaarık'tan 4 aşiret, Aral Denizi 

kenarından 10 aşiret... Kızılbaş Kral'ın eşi Changjara, buraya gömüldü." Kule kare tuğladan 

(23x23x5-6 cm) inşa edilmiş ve dışı pişmiş tuğla ile kaplanmıştır. Planda sekizgen olup 

yukarıya doğru daralmaktadır. Yüksekliği 10 metredir. Kulenin ortasına kadar yekpare, büyük 

bir delik bulunan, planlı yuvarlak kubbeli bir oda vardır. Bu odayı 4,8 m yüksekliğinde yapılan 

kemerli bir yol izlemektedir. Restorasyon çalışmalarından önce kulenin sadece üst kısmı 

korunmuş olmalıdır (Baytenov, 1990: 336; Khozha, 2014: 391-392). 

 

Şekil 2- Begim Ana Kulesi 

Anıt hakkında kesin bir bilgi yok fakat yerli halk arasında Zhankent şehrinin düşmesi nedeni 

ve kulenin inşası hakkında yaygın bir efsane vardır. Efsanelerin birine göre bu olay Melik Şah'ın 

oğlu Sancar hükümdarın Zhankent şehrini yönettiği döneme denk gelmektedir. Hükümdar, aziz 

Karabura'nın güzel kızı Begim ile evlenmiştir. Birgün hükümdar, karısının sadakatinden 

şüphelenmiş; saçını ve sol kolunu kesip hapse atılması emrini vermiş. Daha sonra Begim'in 

sadakati kanıtlanmış ve kesilen saçları ile iki kolu yerine gelmiş. Ancak Begim bir kuşa 

dönüşerek Aral Denizi (göl) kenarlarına uçmuştur. Efsaneye göre bu olaydan sonra 

Karabura'nın gazabına uğrayan Zhankent, yılanların saldırısından dolayı yıkılmıştır. Şehri terk 

edenler yurtlarına geri dönmek ve Begim'in ruhunun huzur bulması için bir kule inşa ettirmişler 

(Konyratbayev, 1996: 169). 

Efsanenin bir diğer versiyonu Sanjar Han ve Begim Ana'nın hayatıyla bağlantılıdır. Hikâyeye 

göre bir zamanlar ava çıkan hükümdar Sanjar, silahlarını unutmuş ve sarayına askerlerinden bir 
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delikanlı yiğidi göndermiş. Üzerinden fazla zaman geçince hükümdar endişe etmeye başlamış 

ve geri dönmeyen adamının sonunda kendisi öfkelenerek geri dönmüş. Hükümdarın emri 

özerine saraya gelen asker, Begim'in kendisini görünce hayranlıktan bayılmış. Hükümdar 

saraya gelince karısının odasının yanında baygın düşen yiğidi görmüş ve onları kötü işlere 

(zinaya) kalkıştı sanmış. Karısının açıklamasını dinlemeyen Sanjar, öfkeye kapılarak güzel 

karısının örgü yapılmış saçları ile kollarını bilekten kestirmiş. Begim evinden ayrılarak Aral 

Gölü yakınındaki kuleye (Begim Ana Kulesi) sığınmış. Bu kule o zamandan beri Aziz Begim'e 

bir barınak olmuş. Ve bu bölgede ikamet eden halk tarafından korunmuştur. 

Babası Karabura, damadı Sancar tarafından kızı Begim’e yapılan haksızlıktan yakınmış ve 

Allah'ın adaletli mahkemesine sığınarak Rabb’ine duada bulunmuştur. Duanın kabul olduğunu, 

Begim’in suçsuz olduğuna tüm halk tanıklık etmiş. Gece ardından tan gelince Begim’in saçları 

ile kolları mucizevi bir şekilde tekrar yerine gelmiş.  Ancak baba duası, çok sevdiği kızının 

hüzünlü kalbini iyileştirememiş. Efsaneye göre, Zhankent şehri yılanlar tarafından baskına 

uğramış hatta şehir sakinleri bir defa şehri tamamen terk etmek zorunda kalmışlar. Yılan dolu 

şehre kervanlar durmaz, kuşlar yuva yapmaz, hayvanlar yaklaşmaz olmuş.  

Bu efsaneler o dönemin tarihi olayları ile bağlantılıdır. Örneğin, S. M. Akynzhanov, Orta Çağ 

kayıtlarına dayanarak Kıpçakların ve daha sonra Oğuz boylarının "yılan" (yılan halkı) adlı bir 

kabilenin saldırısına uğradığını yazmıştır (Akhinzhanov, 1969: 187). Tarihi kanıtlar, Oğuz 

Devleti’nin Kıpçak kabileleriyle yapılan bir savaş sonucunda yıkıldığını göstermektedir 

(History of Kazakistan, 2010, s. 318). Böylece Orta Çağ Oğuzları ile Kıpçaklar arasındaki tarihi 

savaş, yılanla ilişkilendirilen bir efsane olarak halkın hafızasında korunabilmiştir.  

Saraman-Kosa Kulesi, Kaukey köyünün 3 km kuzeydoğusunda, Kuandarya Nehri kıyısında 

(Kazalı ilçesi, Kızılorda Bölgesi) yer almaktadır (Şekil 3). Coğrafi koordinatları: N 45о15'23,8 

'', E 061о47'48,4 ''. 
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Şekil 3- Saraman-Kosa Kulesi 

Kule kare bloklardan (25x25x5 cm) yapılmıştır ve üzeri pişmiş tuğla ile kaplanmıştır. Kulenin 

yüksekliğinin "15 sazhen" (32 m) olduğunu 19. yüzyılın sonunda sonunda I. V. Anichkov 

yazmıştır. Bize göre kulenin yüksekliğini fazla söylemiştir. Şimdiki zamanda kulenin planının 

yuvarlak olduğu, kaide çapının yaklaşık 5 m, yüksekliğinin 15 m, duvar kalınlığının 1 m'den 

fazla olduğu bilinmektedir. Anıtın duvarları içe doğru daralarak 11 m yüksekliğe ulaşmış, daha 

sonra koni biçimli bir kubbe ile örtülmüştür. Kulenin içi üst üste yığılmış iki odadan 

oluşmaktadır. Üst oda birbiriyle bağlantılı iki seviyeye ayrılmıştır. Altta (güneybatı) üçgen bir 

pencere açıklığı vardır. Cephede, altında bir raf var. Üst odanın üzerinde bir parapetle çevrili 

bir kare vardır. Meydanda döşeme olmamasına rağmen korkuluğun kuzey ve güney 

duvarlarında birer geçiş deliği bulunmaktadır. 

Anıtın restorasyonundan sonra bodruma katına giriş konumunda bir hata olduğunu belirtmek 

gerekir. Örneğin, 1897 yılında I. V. Anichkov tarafından çekilen resmi incelersek kulenin girişi 

ve iç kısmının boş olduğunu görüyoruz (Anichkov, 2011: 122). 1990 yılında E. M. Baytenov'un 

çizimine göre kulenin girişi zemin seviyesinde yer almaktadır (Baytenov, 1990: 336). Bize göre 

restorasyon çalışmasından önce anıtın alt kısmı çökmüş ve genel inşaat küçülmüştür. Bunun 

nedeni, I. V. Anichkov'un fotoğraf dokümantasyonu ve "Kaz Restorasyonu Projesi" seferinin 

incelenmesinden bu yana yaklaşık yüzyıl geçmiş olmasıdır. Bu görüş, ünlü Arkeolog M. P. 

Gryaznov'un gözlemine dayanmaktadır. Orta Kazakistan'daki türbeleri görünce doğal 

faktörlerin etkisiyle tuğladan yapılan inşaatın alt ve üst kısımlarının yıkılacağı tahmin 
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edilmektedir. Yıkım sonucunda anıtın altında bir anıt görünecek (M. K.  Kadirbayev, Zh. K. 

Kurmankulov'un konuşmasından alıntı). 

Saraman-Kosa Kulesi ile ilgili efsaneler de halk edebiyatının içeriğinde yer almaktadır ve bu 

bölgelerde yaşayan insanların ağzından hiç eksik olmamıştır. I. V. Anichkov tarafından yazılan 

versiyona göre: “Yaklaşık 20-25 kuşak önce Saraman, Nogay'dan Kosa isimli bir kız almış. 

Müstakbel karısı Urgenç'te yaşamaktadır. Kosa'nın akrabaları iki aşığın birlikte olmasına razı 

gelmediğinden onları yakalamış ve öldürmüşler. Şimdi anıtın olduğu yere, Karakalpak 

kahramanları Zhoba ve Aidos gelip onlara bir anıt diktirmişler. Bu anıt Saraman'a adanmış ve 

yakındaki kum sahrasının üzerine Kosa'ya başka bir anıt dikilmiştir ancak korunamamıştır. 

Efsaneye göre kule, Aral Denizi’nin yanında inşa edilmiştir.  

Bu nedenle, yukarıda açıklanan kuleler arasında bir süre benzerliklerin olduğu ortaya çıkmıştır. 

22-24x22-25x5-6 cm boyutlarında kare bloklardan (Uzuntam Kulesi hariç) yapılıp dışı tuğla ile 

kaplanmıştır. Korunan kuleler 10-15 m arasında değişmektedir. Kulelerin kaideleri yuvarlak 

(yaklaşık 6 m çapında) ve yukarıya doğru darlaşmaktadır. İç kısım bir veya birbirinin üstünde 

yapılan odalardan oluşur. 

Kulelerin zamanlaması ve işlevsel amacı hakkında tartışmalar günümüze kadar sürmektedir. 

Bu anıtlar arasında Uzuntam Kulesi antik görünümüyle dikkat çekmektedir. E. M.  Baytenov’un 

anlattığına göre, Uzuntam Kulesi’nin inşası MS 1. bin yılın sonlarına tarihlenmektedir 

(Baytenov, 1986: 44). M. Khozha, S. G. Khmelnitskylere göre Saraman-Kosa Kulesi 10. 

yüzyılda, Begim-Ana Kulesi 11. yüzyılda inşa edilmiştir. Kızılorda Bölgesi’nin tarihi ve 

kültürel anıtları koleksiyonunda yer alan tüm kulelerin tarihi X.-XI. yüzyıla kadar 

uzanmaktadır. (Kazakistan Cumhuriyeti Tarihi, 2011: 286; 298-300; 303-305). 

Kulelerle birlikte, Siriderya Nehri'nin alt kesimlerinde Kesken-Kuyik, Kuyik, Zhankent gibi 

Orta Çağ kasabaları vardır. S. P. Tolstov, bu anıtlar grubunu "bataklık şehirler" kültürüne dahil 

etmiş ve onları Oğuz şehirleri olarak sınıflandırmıştır (Tolstov, 1962: 276). Buna karşılık, bir 

dizi araştırmacı, konik ve kubbeli çatılara ("satranç çatılar") sahip kuleleri Oğuz halkının 

mimarisine bağlamaktadır (Pugachenkova, 1949: 67; Ibraev, URL: http://tengrifund.ru/bashni- 

tyanushhie-nebo-i-problemy-ozareniya.html (incelenen bilgiler: 30.01.2018). Bu durumda, 

ünlü mimar E. M. Baytenov, Siriderya'nın alt kesimlerinde bulunan kulelerin aynı tarihi ve 

kültürel bağlamda görünebileceğini söylemektedir. 
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Bu yorumlardan biz, kuleleri "bataklık şehirler" kültürü bağlamında ele alıyoruz: İlk olarak bu 

kuleler "bataklık şehirleri" kültürünün topraklarında bulunur. İkincisi, kulelerin yapımında 

kullanılan malzemeler ile "bataklık şehirler" arasında benzerlikler vardır. Yukarıda bahsedildiği 

gibi kulelerin 22-24x22-25x5-6 cm boyutlarında kare tuğladan yapıldığı bilinmektedir. Bu 

inşaat yöntemi, Zhankent kasabasındaki binaların inşaatına benzer. Örneğin Zhankent'in 

doğusundaki çok odalı bir apartmanın duvarlarının inşası sırasında (kazı №1), 25x25x5-6 cm 

kare bloklar kullanılmıştır (Bilyalov, Sultanzhanov, 2017: 172). S. G. Khmelnitsky boyutları 

20-23 cm'lik tuğla 9-10 yy’de Orta Asya mimarisinin tipik bir örneği olduğunu yazar 

(Khmelnitsky, 1996: 48). Üçüncüsü, Zhankent kasabası ve Begim Ana Kulesi efsanelerde 

geçmektedir.  

Böylece kulelerin "bataklık şehirleri" topraklarındaki konumu ve yapı malzemelerinin 

benzerliği ve halk efsanelerinin tarihsel arka planı, kuleleri Oğuz Dönemi anıtlarıyla 

özdeşleştirmiş, 9.-11. yüzyıllarda inşa edilmiştir.  

Anlaşıldığı üzere bu anıtların kurucuları Oğuzlardır, peki kulelerin işlevi nedir? Elbette 

Oğuzların kült anıtları günümüzde bilinmediği için tespit edilmesi güçtür. Ancak folklor 

analizine dayalı olarak bu anıtların işlevsel amacı hakkında iki görüş vardır: 1) Kuleler, mezar 

veya gömü yapımı ile ilgili değildir, ancak zamanla kulenin etrafındaki alan mezarlığa dönüşür. 

Örneğin Begim Ana Kule’siyle ilgili efsanede "Kızılbaş Hükümdar’ın karısı Sanjara burada 

gömülüdür" (Maksheev, 1856: 68-69). 2) Kuleler anıt anıtlardır. I. V Anichkov, Saraman-Kosa 

Kulesi hakkındaki efsaneyi anlatırken şöyle anlatır: "Bu kule ... görünüşüyle mezar anıtlarına 

ait değil" (Anichkov, 2011: 120).  

E. M. Baitenov ve bazı diğer araştırmacılar ikinci görüşü desteklemektedir. Tanınmış bilim 

adamı, Mimar B. A. İbrayev, "yerel halkın kuleleri konuklama geleneği ile ilişkilendirdiği" 

sonucuna varmıştır (İbrayev, URL: http://tengrifund.ru/bashni-tyanushhie-nebo-i-problemy- 

ozareniya.html Erişim tarihi: 30.01.2018). Araştırmacıya göre kuleler, ölülerin ruhlarıyla 

iletişim kurulacak kutsal bir mekandır. Her kulenin kendi adı vardır ve yerel bir azize veya 

belirli bir güce aittir. Bu nedenle kulelerin isimlerini bilmek önemlidir. B. A. İbrayev, Begim 

Ana Kulesinin yakınında birçok "kurban" töreni izinin (kumaş parçaları, madeni paralar, 

kafatasları ve koyun boynuzları) korunduğunu delil olarak sunmuştur. Begim Ana ruhunun 

sadece kadınlara yardım ettiğine ve erkeklerin oraya gitmesine izin verilmediğine dair bir algı 

vardır. Araştırmacı, anıtı ziyaret edenlerin kısırlık, felç v.b. rahatsızlıklardan muzdarip 

olduğunu ve sıhat bulma vakalarını duyduğunu kaydetmiştir.  
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Arkeolog M. Khozha'nın bakış açısı bu fikirle aynıdır. Siriderya kulelerini diğer "gövde" ve 

"gövdeler" ile biten diğer anma anıtlarıyla (Karadin, Dingek, Ak-Sarai-Ding) karşılaştırır ve 

kulelerin merhumun ruhu için yapıldığına inanır. Bu araştırmacıların görüşü, kulenin içinde bir 

mezar bulunmamasıyla açıklanmaktadır.  

Dolayısıyla, ikinci sonucun doğruluğu için bir dayanak olmasına rağmen kanaatimizce bu konu 

tam olarak çözülmemiştir. M. Khozha'nın açıklaması şu şekildedir: “Uzuntam Kulesi höyüğün 

üzerindedir... Höyük gibi görünüyor.” Alan arkeolojisi (arkeomanyetik keşif ve kazılar) ile 

incelenerek kulelerin işlevini belirlemek mümkündür. Bu yöntem kullanılırsa türbenin 

yapımıyla ilgili olup olmadığı tespit edilecektir. Kulelerin tam boyutlarını gösteren çizimlerin 

de yayınlanması gerekmektedir.  

Sonuç 

Daha sonra, Siriderya'nın alt kesimlerinde Oğuz kuleleri ile yapıcı benzerliklere sahip kuleler 

inşa etme geleneği yeniden canlandırılmıştı. Şu anda, 18-20 yy dönemine kadar 40 kuleye 

yaklaşık (Zhomart, Sarybaykazgan, Köse, Aival, Orak, Karaozek, Elaman, Kyzylbas, 

Nauryzbai, Shalbas batyr, vb.) vardır. Daha sonraki döneme ait kulelerin çoğu, Siriderya - 

Kuanderya ve Zhanaderya'nın antik kanalları boyunca yer almaktadır. Böylece Orta Çağ 

Oğuzlarının yapı sanatındaki geleneği daha sonra Kazak mimarisinde devam etmiştir. 
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Ermenistan Devleti’nin Kurulmasında Gülistan (1813) ve 

Türkmençay (1828) Antlaşmalarının Rolü  

Javıd Hajıyev1 

Özet 

Doğu ile batı (Çin-Avrupa), kuzey ile güney (Rusya-Hindistan) arasında tarihi İpek Yolu 

üzerinde bulunan Azerbaycan, siyasi ve stratejik konumundan dolayı her zaman komşu 

devletlerin dikkat merkezinde olmuştur. Bu manada Azerbaycan’ı ele geçirmek isteyen Rusya, 

amacına ulaşmak için Ermeni vb. Hristiyan milletlerin haklarını müdafaa iddiasıyla 

Azerbaycan’a ayak basmış ve bölge üzerinde nüfus sahibi olan Osmanlı ve İran’la savaşa 

girmekten geri durmamıştır. Rusya’nın Azerbaycan uğrunda İran’la yaptığı yoğun mücadele 

sonucu, 1813’te Gülistan, 1828’te ise Türkmençay Antlaşması imzalanmıştır. Bununla da 

Azerbaycan’ın Güneyi İran’a, Kuzeyi ise Ruslara bırakılmıştır. Rusya, bu tarihi fırsatı iyi 

değerlendirerek burada demografik iskân politikası uygulamış ve İran sınırlarında bulunan 

Ermenileri Azerbaycan’ın Osmanlı’yla sınırdaş olan Karabağ, Nahçıvan ve Revan bölgelerine 

yerleştirmiştir. Yerli halk ise zorunlu olarak göçe tabi tutulmuştur. Konumuz açısından 

antlaşmayı sorunlu kılan en önemli hususlardan biri ise Rusya’nın, antlaşma gereği gelecekte 

tampon bir bölge olarak kurulması planlanan sahte Ermenistan Devleti’nin temellerini 

atmasıdır. Zira günümüze kadar süre gelen asılsız Ermeni toprak iddialarının ve Ermeni-Türk-

Müslüman savaşının temelinde de bizzat Gülistan ve Türkmençay antlaşmaları ve bu 

antlaşmalara binaen uygulanan demografik iskân politikası yatmaktadır. 

Çalışmada, Azerbaycan’ı ikiye bölen antlaşmaların tarihi serüveni ve bu serüvene bağlı olarak 

Rusya’nın demografik iskân politikası ve aynı zamanda Ermenistan’ın bir devlet olarak ortaya 

çıkma süreci incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Gülistan (1813) ve Türkmençay (1828) Antlaşmaları, Rusya-İran-

Osmanlı, Azerbaycan, Ermenistan. 

 

Giriş  

Tarih boyunca büyük devletler kıskacında bağımsızlık mücadelesi veren Azerbaycan, yer yer 

                                                           
1 Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi. 
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İran ve Osmanlı Devletleri tarafından yönetilmiştir. Ancak Osmanlı’nın Kafkasya ve Türk 

yurtlarından ziyade batı işleriyle uğraşması, bölgede yine Türk hanedanları tarafından yönetilen 

İran nüfuzunun daha da artmasına neden olmuştur. Fakat 1747’de Nadir Şah Afşar’ın ölümüyle, 

Azerbaycan’da merkezi otoriteden uzak (yarı feodal), bağımsız hanlıklar meydana gelmiştir. 

Lakin Azerbaycan hanları bu tarihi fırsatı iyi değerlendiremedikleri gibi, siyasi çıkarlar 

nedeniyle tek çatı altında da birleşememişlerdir. Hatta dış güçlerin de etkisiyle birbirilerini yok 

etmeye çalışmışlardır. Haliyle de Çarlık Rusya’sı, “böl ve yönet” politikası gereği bu fırsatı iyi 

değerlendirmiş ve Azerbaycan hanlıklarını tek-tek ele geçirmiştir. İran Türk Devleti ise bu 

toprakların tekrar geri alınması uğrunda Ruslara karşı çıkarak savaş başlatmıştır. Azerbaycan 

uğrunda İran ile Rusya arasında baş veren elim, yıpratıcı ve bir o kadar da uzun süren savaşlar 

neticesiz kalınca taraflar, kendi aralarında anlaşarak 1813’te Gülistan, 1828’de ise Türkmençay 

Antlaşması imzalamışlardır. 

Gülistan Antlaşması’yla Azerbaycan’ın ikiye bölünme merhalesinin ilkin temeli atılsa da 

Türkmençay Antlaşması’yla tarihi Azerbaycan toprakları, kesin olarak Rusya ile İran arasında 

(kuzey ve güney olmakla) ikiye bölünmüştür. Lakin Çarlık Rusya’sı Azerbaycan’ı ikiye 

bölmekle de yetinmemiştir. Şöyle ki antlaşmanın 15. maddesine istinaden İran’da bulunan 

Ermenileri (daha sonra ise Edirne (1829) Antlaşması gereği Osmanlı'daki Ermenileri), Rusya 

sınırları dâhilinde kalan tarihi Azerbaycan topraklarına, özellikle de Osmanlı ile sınır bölgelere 

yerleştirmiş, yerli halkı ise zorunlu olarak göçe tabi tutmuştur. 

Rusya’nın Azerbaycan’da bu denli demografik iskân politikası yürütmesi ise gelecekte Osmanlı 

sınırlarında Ermenilerden müteşekkil ve aynı zamanda Rusya’nın talimatıyla hareket eden 

Hristiyan bir devletin kurulması ideolojine hizmet etmekteydi. Zira Ruslar, Osmanlı, İran ve 

Azerbaycan sınırlarında tampon bir bölge olarak Ermenistan Devleti’ni kurmakla, esasında hem 

Türklerin Türk dünyasına uzanan elini kesmek hem de batıda Osmanlı’yı, güneyde İran’ı, 

doğuda ise Türkistan yurdunu kontrol altında tutmak istemişlerdir (Gözelova, 2014, s. 1).  

Bu ve benzeri uygulamalar her ne kadar 19. yüzyılın ilk yarısında fiiliyata geçirildiyse de bu 

politikanın temeli I. Petro zamanında, bir başka ifadeyle Rusya’nın Kafkasya siyasetinde 

Azerbaycan faktörünün keskin hatlarla belirmeye başladığı bir zamanda atılmıştır. I. Petro’nun 

bu kararı almasında Ermenilerin de büyük rol oynadığı unutulmamalıdır. Şöyle ki Ermeniler, 

henüz I. Petro devrinden itibaren Azerbaycan’ın ele geçirilmesi amacıyla İran ve Osmanlı 

yönetimine karşı Rus kuvvetleriyle iş birliği içinde bulunmak ve Müslümanlara karşı savaşmak 

istediklerini ifade etmişlerdir. I. Petro ise tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Azerbaycan’ı ve 

burada ticaretten elde edilen gelirleri benimsemekte kendilerine yardımcı olmaları maksadıyla, 
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Ermenileri Rusya’da yaşamaya davet etmiş ve kendilerine dini ve dünyevi her türlü imtiyaz 

vermeye hazır olduğunu bildirmiştir (Yeşilot, 2008b, ss. 191-192)1*. Hatta N. Gözelova (2014) 

aracılığıyla edindiğimiz bilgiye göre, “I. Petro, 1724 yılında Ermenilerin Azerbaycan’ın Hazar 

Denizi kıyılarında, Derbent ve Bakü, ayrıca Gilan, Mazendaran ve Goran bölgelerinde 

yerleşimi için bir ferman yayımlamıştır. Bu fermana göre Ermeniler, Rusya imparatorluğunun 

Güney Kafkasya’dan Basra Körfezine kadar geniş arazileri ele geçirme planının 

uygulanmasında ‘beşinci kolon’ rolünü oynamalı idi (ss. 2-3).  

Belirtmek gerekir ki Çar I. Petro’nun amacı her ne kadar “başkenti Hazar Denizi’nin sahilinde 

olacak bir Hıristiyan devleti kurmak ve buraya İran ve Osmanlı’dan getireceği Ermenileri 

yerleştirmekle ele geçirdiği bölgeleri güvence altına almak” olsa da kurtuluşu mümkün 

olmayan ölüm nedeniyle bu planı fiili olarak hayata geçirememiştir. Dolaysıyla da bu plan bir 

süreliğine de olsa ertelenmiştir. Ancak bu ferman, Rus Çarlığı’nın yürüttüğü politikanın 

temelini oluşturduğundan, onun bu vasiyeti kendinden sonra gelen halefleri tarafından ustalıkla 

gerçekleştirilecektir (Gözelova, 2014, s. 3). 

18. yüzyılda Rusya’nın Kafkasya Siyasetinde Azerbaycan Faktörü/Rusların Kafkasya ve 

                                                           
1* Ermenilerin Revan bölgesinde bağımsız bir Ermenistan Devleti kurma hayalleri, henüz 16. ve 17 yy’lardan beri 

mevcuttu. Şöyle ki Ermeniler, Eçmiyazin Kilisesi (Ermenilerin en büyük/ana kilisesi)’nin ve Ermeni Patrikliği 

(Katoğikos/Ermenilerin en büyük dini lideri)’nin Revan bölgesinde bulunması sebebiyle bölgeyi Gregoryan’lığın 

doğduğu kutsal yer olarak kabul etmiş ve bu sebeple de kendilerini buranın sahibi saymışlardır. Bkz: (Atun, 2014). 

Ancak 18. yy’ın sonlarında bile Revan Hanlığı ve çevresinde yaşayan Ermeni nüfusunun %20’den fazlasını 

oluşturmadığını (bunların da çoğu Güney Kafkasya ve Doğu Anadolu’da dağınık bir şekilde yaşıyorlardı) dikkate 

alacak olursak, o zaman Ermenilerin bölgede çoğunluk oluşturmadıklarını, bilakis, bölgenin gerçek sahiplerinin 

Türkler olduğunu daha iyi anlarız. Ancak ne var ki aslen Ermeni olan din adamı İsrael Ori, 1698-1711 yılları 

arasında Fransa, İngiltere ve Almanya’yı dolaşarak hem Eçmiyazin Kilisesinin hem de Ermenilerin Türk ve 

Müslüman “boyunduruğundan” kurtarılması için bir Haçlı Seferi düzenlenmesini teklif etmiş ve böylece Ermeni 

devleti ütopyası sürecini başlatmıştır. Fakat Avrupa’da aradığı desteği bulamayınca bu kez Rusya’ya gitmiş ve 

burada Rus Çar’ı I. Petro ile görüşerek kendilerine Kafkasya’daki iki Hıristiyan topluluktan biri olan Ermeni ve 

Gürcülerle ilgili bilgi vermiş ve böylece hayalindeki “Büyük Ermenistan” haritasını kâğıda dökerek Rusya’nın 

dikkatini yeniden Kafkasya’ya çekmeyi başarmıştır. Kafkasya’daki Ermeni ve diğer Hıristiyan toplulukları Rus 

yöneticilere tanıtan ilk olay hakta detaylı bilgi için bkz: (Kılıç, 2003, ss. 67-69). Belirtmek gerekir ki, Kafkasya’da 

Ermenistan devletinin kurulmasıyla ilgili Çar I. Petro ve İsrael Ori arasında görüş, amaç ve hedefler her ne kadar 

birbirinden farklı olsa da bizzat bu hadiseden sonra bölgede Rusların kontrolü altında hareket eden Ermenistan 

Devleti’nin kurulması yönünde yoğun çalışmalar başlatılmıştır. Bkz: (Atun, 2014). 



7th International Student Symposium 

36 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

Türk İllerine Doğru Yayılma Politikası1* 

Rusya’nın Kafkasya siyasetinde Azerbaycan faktörü, bir başka ifadeyle Rusya’nın Kafkasya ve 

Türk illerine doğru ilerleme/yayılma politikası, esasında 10. yüzyıldan itibaren belirmeye 

başlamıştır. Bu durum 12. yüzyıla kadar aralıksız olarak devam etmiştir. Ancak bu tarihten 

sonra Ruslar, Altın Orda Devleti (1240/1241-1502) hâkimiyeti altında bulundukları için, 

Azerbaycan’la ilgili dosyayı kısa süreliğine de olsa kapatmak (askıya almak) zorunda 

kalmışlardır. Bu durum 16. yüzyılda Altın Orda Devleti’nin dağılmasına kadar devam etmiştir. 

Fakat bu tarihten sonra, yani “korkunç” lakabıyla bilinen IV. İvan (d.1530-ö.1584) zamanında 

Ruslar yeniden Kafkasya ile ilgili yeni bir dosya açma imkânı bulmuş ve bunu sistemli bir hale 

getirmişlerdir. 18. yüzyıla gelindiğinde ise I. Petro (h.1682/1687-ö.1725)2** bu misyonu daha 

da hızlandırmış ve somut başarılar elde etmek için çok önemli adımlar atmıştır. Bu sebeple de 

19. yüzyılda tarihi Azerbaycan topraklarının kuzey kısmı Ruslar tarafından ele geçirilmiştir. Bu 

bakımdan 10. yüzyılda Rusya’nın Kafkasya siyasetinde belirmeye başlayan Azerbaycan 

faktörü, 16. yüzyılda sistemleşmiş, 18. yüzyılda zirve yapmış, 19. yüzyılda ise hedefe ulaşmıştır 

diyebiliriz (Hajıyev, 2021b). 

Rusya’nın Kafkasya siyasetinde Azerbaycan faktörünün ana parametrelerini Azerbaycan’ın 

Rusya açısından ham madde deposu görünümü vermesi teşkil etmektedir. Zira Azerbaycan 

doğal gaz, petrol, maden, mineraller vb. yer altı ve yer üstü tabii servetlere malik bir ülkedir. 

Ayrıca Azerbaycan, 11 iklim kuşağının 9’una sahip olduğundan burada çok sayıda meyve, 

sebze, hububat vb. tarım ürünleri yetişmektedir. Rusya’nın gerek soğuk gerekse de bataklıklar 

nedeniyle tarıma elverişsiz olduğunu dikkate alacak olursak, yukarda belirtilen özelliklerin 

Rusya tarım sektörü açısından ne kadar hayati önem taşıdığını daha iyi anlayabiliriz. 

Azerbaycan, pamukçuluk, ipekçilik ve bunlardan elde edilen ürünleriyle de çok meşhurdur. 

Pamuk ise gerek sivil halkın gerekse de ordunun yazın serin, kışın ise sıcak giysisi demektir. 

Belirtmek gerekir ki bu devirde Rusya’da tekstil sanayisi hızla gelişme gösterdiğinden 

Rusya’nın, ipekçilik açısından ham madde görünümü veren Azerbaycan’ı ele geçirmesi artık 

kaçınılmazdı (Hajıyev, 2021b).  

Azerbaycan, aynı zamanda Hazar Denizi nedeniyle balıkçılık ve gemicilik bakımından da son 

                                                           
1* 18. yüzyılda Rusya’nın Kafkasya siyasetinde Azerbaycan faktörünün ana parametreleri hakta daha detaylı bilgi 

için bkz: (Hajıyev, 2021b). 

2** Rus Çarı I. Petro, Rusya tarihinde “Büyük”, Osmanlı tarih literatüründe ise “Deli veya Koca Petro” lakabıyla 

anılmaktadır. Bkz: (Kurat, 1948, s. 272; Avcı, 2008, s. 255). 
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derece önemli bir yere sahiptir. Hatta belirtmek gerekir ki dünya havyar ihtiyacının %90’ı Hazar 

Denizi aracılığıyla temin edilmektedir (Erinç, 1998, ss. 108-109; Kaskabayeva, 2016). 

Dolaysıyla da bu ve benzeri özelliklerinden dolayı Rusya, Azerbaycan’ı ele geçirerek hem 

Rusya ekonomisini canlandırmak hem de Rus halkının yiyecek ve giyeceğe olan doğal 

ihtiyacını karşılamak istemiştir. Ayrıca, Rusya’nın stratejik ve jeopolitik bir mevkide yerleşen 

Azerbaycan’ı ele geçirme isteğinin siyasi, iktisadi, coğrafi, askeri ve dini nedenlerini ana 

hatlarıyla aşağıdaki gibi açıklayabiliriz; 

Siyasi neden: Rusya; İran ve Osmanlı’ya rağmen bölgede egemenlik tesis etmek istemiştir. 

İktisadi neden: Azerbaycan; Hindistan ile Avrupa ticareti arasında tarihi İpek Yolu üzerinde 

bulunduğundan burada ticaretten çok büyük kazançlar elde edilirdi. Bu sebeple de Rusya, 

Azerbaycan’ı ele geçirerek ticaretten elde edilen gelirleri benimsemeyi hedeflemekteydi. Aynı 

zamanda Hindistan’dan Azerbaycan’a gelen hububat, erzak vb. önce Osmanlı pazarlarına 

buradan da Avrupa’ya naklediliyordu. Dolaysıyla da Rusya, Azerbaycan’ı ele geçirerek 

Osmanlı üzerinden Avrupa’ya giden tarihi İpek Yolu trayektoryasını değişerek Rusya 

sınırlarından geçirmek istiyordu. Bu plana göre İran ve Osmanlı Devleti, İpek Yolu ticaretinde 

başaktör rolünü ifa etmekten men edilecek ve vergiye tabi tutulacaktı. Bu ise savaş nedeniyle 

boşalmakta olan Rusya bütçesinin kısa sürede dolması demekti.  

Coğrafi neden: Soğuk iklimin hâkim olduğu Rusya, kuzeyde buzlarla kaplı Pasifik 

Okyanusu’nun etkisinden kurtulmak amacıyla güneşin hâkim olduğu Güney’e doğru ilerlemek 

istemiştir. Bu manada sıcak iklime sahip olan Azerbaycan, Rusya açısından vazgeçilmezler 

arasında ilk sırada yer almıştır.  

Coğrafi açısından Azerbaycan’ı Rusya’ya cazip kılan bir diğer özellik ise Rusya’nın geniş kara 

sahasına malik olmasına rağmen denize kıyısının bulunmamasıdır. Bu sebeple de Rusya 

güneydoğuda Hazar Denizi’ni, güneybatıda ise Karadeniz’i bir an önce ele geçirmek ve burayı 

Rusya’nın dâhili denizi (“Rus gölü”) haline getirmek istemiştir. 

Askeri neden: Doğu ile batı, güney ile kuzey arasında bulunan Azerbaycan’ı dünyanın merkezi 

kabul edecek olursak Rusya, Azerbaycan’ı ele geçirerek doğu, batı ve güney sınırlarında askeri 

birlik oluşturacaktı. Böylece Doğu’da Türkistan’dan, dolaysıyla da Çin’den, batıda 

Türkiye’den, dolayısıyla da Avrupa’dan, güneyde İran’dan, dolaysıyla da Arap ülkelerinden 

gelecek olan herhangi bir tehlikeyi bertaraf etme imkânına sahip olacaktı. Azerbaycan’ın kuzey 

sınırlarına askeri birlik yerleştirmekle de Kafkas halklarını kontrol altında tutacaktı. 
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Dini neden: Ruslar, Ermeni ve Gürcüler gibi aynı dini (Hristiyan) inanca sahip oldukları için, 

her zaman onları himaye etmek ve gözetip kollamak istemişlerdir. Bu bakımdan Ruslar, 

bölgedeki Hristiyanların hamisi olarak da bilinmektedir. Dolaysıyla da Rusya’nın Azerbaycan’ı 

ele geçirmek için ileri sürdüğü argümanlardan biri de Hristiyan tebaanın “himaye” altına 

alınması meselesidir. Zira Rusların, Kafkasya’da özellikle de Azerbaycan’da hedeflerine 

ulaşmak amacıyla Ermeni, Gürcü vb. Hristiyan tebaanın yardımından ustalıkla istifade ettikleri 

bilinen bir husustur. Örneğin; Rusya Çarı I. Petro, 1722’de Bakü’yü ele geçirmek için Kafkasya 

seferine 1 * çıkmadan önce, bölgeye çok sayıda din adamından tüccara varan “masum” 

görünümlü elçiler göndermiş ve bu sayede ülkenin siyasi, iktisadi, siyasi ve askeri durumuyla 

ilgili detaylı bilgiler edinmiştir. Burada dikkat çeken en önemli husus ise elçilerin, bölgedeki 

gayri Müslimlerle yani Hristiyanlarla iletişime geçmesi ve onları kendi hedefleri doğrultusunda 

örgütlemesidir. Bu amaçla İran’a elçi olarak gönderilen Yarbay Artemy Volinskiy’in bölgedeki 

Gürcü, Ermeni vb. Hristiyan tebaayı Rusya tarafına çekmekte çok büyük rolü olmuştur 

(Hajıyev, 2021b; A. Volinskiy’nin faaliyetleri hakta detaylı bilgi için bkz: Meshia & 

TSindsadze, 1958, s. 93; Aliyev, 1979d, ss. 4-5, 19-21; Sumner, 1956, s. 175; Yeşilot, 2014c, 

ss. 60-68). 1724 yılında ise, bu Ermenilerden demografik iskân politikası yönünde 

yararlanılacaktır. Şöyle ki Çar I. Petro, Bakü işgalinin “kahraman” isimlerinden biri olan 

General M. A. Matyuşkn’e mektup yazarak bölgede Rus-Hristiyan egemenliğinin tesis edilmesi 

amacıyla Bakü’de yaşayan yerli Müslümanların sayını azaltmayı, Hristiyan nüfusun sayını ise 

artırmayı emretmiştir (Kasımlı, 2014, s. 15; Aliyev, 2007a, s. 402). Bunun üzerine Matyuşkin, 

Bakü’de yerli ahaliyi tehcire zorlarken Ermenileri ise Hazar Denizi’nin batı kıyılarına 

yerleştirmiştir (Çaycıoğlu, 2017, s. 126; Doğan, 2013, s. 113). Belirtmek gerekir ki I. Petro ile 

başlayan demografik iskân politikası bir başka ifadeyle, Ermenilerin planlı bir şekilde (kitleler 

halinde) bölgeye yerleştirilmesi, yerli halkın ise göçe tabi tutulması işlemi, Gülistan (1813), 

Türkmençay (1828) ve Edirne (1829) antlaşmalarıyla daha da ivme kazanacaktır (Memmedova, 

2013a, s. 19, 2015c, s. 129).  

Yine Çar I. Petro, Kafkasya seferine çıkarken her şeyden önce Şirvan isyanı (Şirvan isyanı 

hakkında detaylı bilgi için bkz: Aliyev, 2007b, ss. 383-397: 1975c, ss. 28-36; Butayev, 2006, 

s. 79) zamanı malları ellerinden alınan ve gasp edilen Hristiyanların haklarını savunmaya 

                                                           
1* I. Petro’nun Kafkasya Seferi, Rus tarihçiliğinde, “İran Seferi” (Persidskoy Pohod) olarak adlandırılmaktadır. 

Bunun başlıca nedeni ise bu dönem Azerbaycan’ın, İran’ın elinde bulunmasıdır. Bkz: Çaycıoğlu, 2017, s. 115. I. 

Petro’nun İran/Kafkasya seferi hakta ayrıca bkz: Zülfükarlı, 2007, ss.110-111; Potto, 1887, ss. 33-34; 

vostlit/Dokumenty). 
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geldiğini ileri sürmüştür. Ancak otu kaldırıp köküne baktığımız zaman bu hamlenin perde 

arkasında Azerbaycan’ı ele geçirme bahanesi yattığı anlaşılmaktadır. Çünkü Ruslar, 

Kafkasya’yı hem güneye uzanan yol hem de Orta Asya’nın işgal basamağı olarak 

görmekteydiler (Memmedova, 2015d, ss. 551-552). Bu sebeple de Azerbaycan’ı ele geçirme 

kararını çoktan vermişlerdi. Şirvan isyanı zamanı baş verenler ise bu planın gerçekleşmesi için 

iyi bir bahaneden başka bir şey değildi. E. Köse (2017)’nin ifadesiyle, “Çar, aslında bu hadise 

meydana gelmemiş olsaydı da büyük ihtimalle, Kafkaslara saldırmak için başka bir bahane 

bulacaktı” (s. 68). 

Bir diğer örnek ise Gence Hanlığı’nın işgali arifesinde yaşanmıştır. Şöyle ki aslen Gürcü asıllı 

Kafkasya Rus Orduları Komutanı General Pavel Dimitriyeviç Sisianov, 1804’te Gence 

Hanlığı’nı işgal etmezden önce, sayıları az olmakla birlikte Gence’de bulunan Ermenileri Rus 

taht-ı himayesine sığınmaya çağırmış ve bu doğrultuda kendilerine bir mektup yazmıştır. 

Mektupta; “Galip Rusya ordusu ile Gence toprağına girerken hepinizi lütufkâr Rus 

hükümdarlarının adından emin ederim ki, Rusya taht’ı-tacının müdafaasına kalkışmış her kes 

kendisinin ve emlakinin tehlikesizliğine tam teminat alacak, Müslümanların 

soygunculuğundan, her türlü takip ve sıkıştırmalarından canını kurtaracaktır. Hatta size, 

Gürcistan’ın herhangi bir bölgesinde özgürce yaşamak imkânı da verilecektir” (AKAK, C. II, 

No: 1174, s. 590; Şopen, 1852, s. 96). 

Ermenistan Devleti’nin Temel Dayanağı Olarak Gülistan (1813) ve Türkmençay (1828) 

Antlaşmaları 

Osmanlı ve Rus etkisine rağmen Azerbaycan’da hâkimiyet kurmayı başaran Nadir Şah’ın 1747 

yılında öldürülmesiyle bütün İran genelinde olduğu gibi Azerbaycan’da da otorite boşluğu 

yarandı. Bu durumdan istifade eden Azerbaycan Beyleri, bir çatı altında birleşmek yerine, 

bulundukları bölgenin hanı olmayı tercih ettiler. Böylece Azerbaycan’da merkezileşmiş devlet 

anlayışı ortadan kalkmış oldu. Neticede ise Azerbaycan’da yeni yeni (yarı feodal) hanlıklar 

kuruldu (Delili, 1979, s. 3; Caferoğlu, 1940, s. 18; Aliyev, 1975c, s. 216). 

Bu durumu fırsat bilen Rusya Kraliçesi II. Katerina (h.1762-ö.1796) ise I. Petro’nun vasiyeti 

gereği sıcak denizlere, stratejik mevkilere ve verimli topraklara sahiplenmenin zamanı 

geldiğine karar verdi ve bu doğrultuda Azerbaycan’la ilgili yeniden emperyalist emellere 

başvurdu. O, ilk iş olarak gerek kendi aralarındaki tefrika nedeniyle gerekse de dış güçlerin 

etkisiyle ortaklaşa bir tavır sergileyemeyen ve tek çatı altında birleş(e)meyen Azerbaycan 

hanlıklarını “böl, parçala, yut” misali tek tek ele geçirmeye çalıştı (Kasımlı, 2014, s. 15; 
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Çakmak, 2002, s. 18). Ayı zamanda, Haziran 1796’da V. Zubov başkanlığında Bakü üzerine 

kalabalık bir ordu gönderdi. Bu görevi başarıyla tamamlayan Zubov, aynı yılın sonlarına doğru 

Bakü’yü de ele geçirdi (Zülfükarlı, 2007, s. 32; Umudlu, 2004, s. 18). 

Belirtmek gerekir ki Kraliçe II. Katerina, Güney Kafkasya’nın işgal edilmesinde Ermeni 

faktörünü esas aldığı için, Azerbaycan toprakları üzerinde tampon bir bölge olarak Ermeni 

devleti kurmaya çalışmıştır (Kasımlı, 2014, s. 15; Kılıç, 2003, ss. 67-83). Bu manada II. 

Katerina gibi Azerbaycan’da demografik iskân politikası yürütmek isteyen Zubov, Kraliçe’nin 

talimatı doğrultusunda Bakü’de Ermenilerden müteşekkil güçlü bir Hıristiyan devleti yaratmak 

istedi. Lakin onun bu hamlesi yerli halkın sert tepkisine neden olduğu gibi, Bakü ve çevresinde 

asayişin bozulmasına da neden oldu. Bu sebeple de II. Katerina’dan sonra hâkimiyete gelen I. 

Pavel (h.1796-ö.1801), normları aşan ordu masrafları, işgal altında bulunan bölgelerin yönetim 

sorunu ve İran’da güçlenmekte olan Ağa Mehmed Şah Kaçar meselesi vb. nedeniyle, 1797’de 

Rus ordularını Azerbaycan’dan geri çekmek zorunda kaldı (Zülfikarlı, 2007, s. 32; Umudlu, 

2004, s. 18). 

18. yüzyılın başlarından itibaren I. Petro ile ivme kazanan Rus emperyalizmi, her ne kadar 18. 

yüzyılın sonlarına doğru I. Pavel ile duraklasa da 19. yüzyılın başlarından itibaren bu kez kalıcı 

olmakla birlikte tekrar canlılık kazandı. Şöyle ki I. Pavel’den sonra Rusya tahtına çıkan I. 

Aleksandr (h.1801-ö.1825), II. Katerina’dan sonra sekteye uğrayan Kafkasya misyonunu 

tamamlamak amacıyla Rus ordularını revize ederek yeniden harekete geçti. Bu manada 16 

Şubat 1801’de ilk iş olarak Hristiyanları “himaye” bahanesiyle Gürcistan’a (Kartli-Kahetya 

Çarlığı) girdi ve burayı Rusya’ya ilhak etti (Sadıkov, 2018, s. 51)1*. Bununla da Azerbaycan 

hanlıklarının ele geçirilmesinin ilk temeli atılmış oldu. Zira Gürcistan’ın ilhakıyla başlayan 

süreç, Rusların Kafkaslara açılması ve Azerbaycan sınırlarına ordu yerleştirmesi açısından 

adeta bir dönüm noktası teşkil etti. Z. Türkmen (2003)’in ifadesiyle, “Ruslar, Gürcistan’ı kendi 

topraklarına katmak suretiyle Kafkasya’da bir sömürge yönetiminin temellerini atmış oldular” 

(s. 10). 

Çarlık Rusya’sı 1801’de Gürcistan’ı işgal ederek Azerbaycan’la sınırdaş olmanın yanı sıra, aynı 

zamanda askeri gücünü daha da genişletmiş ve bu manada Azerbaycan hanlıkları için potansiyel 

bir tehdit oluşturmaya başlamıştı. Nitekim Rusya İmparatorluğu komutası altında hareket eden 

                                                           
1* Gürcüler, ilk başta himaye bahanesine inansalar da daha sonra işgale maruz kaldıklarının farkına varacak ve bu 

manada Rus müstemlekesine karşı mücadele edeceklerdir. Bkz: (Gümüş, 2006, ss. 105-188). 
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Rus orduları, kısa süre sonra yani 1804’te Gence Hanlığı’nı1** işgal ederek diğer hanlıkların da 

işgali için altyapı oluşturdu. Zira Cevad Han gibi metanet ve dirayet sahibi bir hanın yönetimi 

altında bulunan ve aynı zamanda sağlam surlara sahip olan Gence Hanlığı’nın Ruslar tarafından 

işgal edilmesi, bütün Azerbaycan hanlarının kalbine korku salmıştı. Bu sebeple de Gence 

Hanlığı’nın işgalinden sonra diğer Azerbaycan hanlıklarının da işgali çorap söküğü gibi peş 

peşe geldi. Bu durumda Azerbaycan hanlarını kurtarmaya çalışan İran Türk Devleti, Ruslarla 

savaşması için Abbas Mirza başkanlığında bir ordu düzenledi. Bu ordu her ne kadar Rus 

emperyalizmi karşısında büyük bir şecaat gösterse de Avrupa tekniğiyle teçhiz edilen ve 

General Kotlyarevski’nin kumandanlığı altında bulunan Rus ordularına karşı hezimete uğradı. 

Bu mağlubiyetin ardından 12 Ekim 1813’te Karabağ’ın Gülistan köyünde Rusya ile İran 

arasında Gülistan Antlaşması imzalandı (M. İsmail, 1995, s. 43; E.  İsmailov, 2010, s. 120).  

Antlaşma şartlarına göre İran tarafı, Nahçıvan ve Revan hanlıkları dışında Azerbaycan’ın diğer 

kuzey hanlıklarını (Talış/Lenkeran, Şirvan, Bakü, Kuba, Derbent, Şeki, Gence ve Karabağ) 

Ruslara terk etmek zorunda kaldı. Bu ise Azerbaycan’ın kuzey topraklarının Ruslar tarafından 

ele geçirilmesi anlamına geldiği gibi aynı zamanda Azerbaycan’ın hem kâğıt üzerinde hem de 

pratikte ikiye bölünmesinin ilk tezahürü (ilk merhalesi) demekti. Ancak İran tarafı, Azerbaycan 

topraklarının yitirilmesini kabullen(e)medi. Bu sebeple de İran Sultanı Feth Ali Şah Kaçar 

(h.1797-ö.1834), 1825’te vefat eden Rus Çarı I. Aleksandr’ın ölümünü fırsat bilerek iktidar 

arayışı içinde bulunan Rusya’ya, antlaşma şartlarının zorluğunu belirtti. Ancak Rusya tarafı 

antlaşma şartlarının zorluğu konusunda sessiz kaldı. Bunun üzerine İran, tekrardan Rusya’ya 

savaş ilan etti. Fakat Ruslar, I. Nikola (h.1825-ö.1855) başkanlığında yeniden toparlanarak İran 

üzerinde galibiyet kazandı ve galip bir ülke olarak İran’ı Azerbaycan toprakları konusunda 

karar vermeye mecbur etti. 

Barış masasında uzun süren müzakereler sonucu, 10 Şubat 1828’de taraflar arasında 

Türkmençay Antlaşması imzalandı (Krausse, 1973, ss. 332-341; E. İsmailov, 2014, ss. 122-

123; Yeşilot, 2002a, ss 541-542, Memmedova, 2015d, s. 560)2*. Buna göre Aras Nehrinin 

                                                           
1** Gence han’ı Cevad Han’ın bağımsızlık mücadelesi hakta detaylı bilgi için bkz: (Hajıyev, 2016a). 

2* Türkmençay Antlaşması, 9 Şubat’ı 10 Şubat’a bağlayan gece (saat 12 sularında) Tebriz’in güneyinde yerleşen 

Meyane şehri civarındaki Türkmençay kasabasında (Meşhedi Muhammed’in evinde) imzalanmıştır. Antlaşmayla 

ilgili 29 Temmuz 1828’de hazırlanan protokol, Rusya’yı temsilen Paskeviç ve Griboyedov, İran’ı temsilen de 

Mirza Cafer tarafından onaylanmış ve böylece resmi hüviyet kazanmıştır. Bkz: Yeşilot, 2008b, s. 189. Türkmençay 

Antlaşması her ne kadar İran ile Rusya arasında karşılıklı olarak imzalansa da bu ahitname İran’ın iradesi dışında, 

başka bir ifadeyle Rusya’nın İran’a dayatması sonucu imzalanmıştır. Bu sebeple İran siyasi tarihinde Türkmençay 
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güney kısmında kalan toprakların İran’a, kuzey kısmında kalan toprakların ise Rusya’ya 

bırakılması kararlaştırıldı. M. A. Çakmak (2002)’ın ifadesiyle, “… İran hükümeti, Aras 

Nehri’nin kuzeyinde kalan toprakların kaderini tamamen Rusya’ya bıraktığını kabul et(mek 

zorunda kaldı - J.H.)ti” (s. 18). Bununla da tarihi Azerbaycan topraklarının güneyi İran 

sınırlarında kalırken kuzey kısmı Rusya sınırları dâhilinde kaldı. Bir başka ifadeyle, Rusya-İran 

Savaşı sonucu imzalanan Türkmençay (1828) Antlaşması’yla Azerbaycan, güney ve kuzey 

olmakla ikiye bölündü.  

Türkmençay Antlaşması’nı konumuz açısından önemli kılan husus Rusya İmparatoru I. 

Nikola’nın, bu antlaşmayla Azerbaycan’ı sadece ikiye bölmekle iktifa etmemesidir. Çünkü o, 

bu antlaşmayla sadece Azerbaycan’ı ikiye bölmekle yetinmemiş, aynı zamanda gelecekte 

tampon bir bölge olarak kurulması planlanan sahte Ermenistan Devleti’nin temellerini de 

atmıştır. Şöyle ki Rusya İmparatoru I. Nikola, antlaşma metninin 15. maddesine1* istinaden 

                                                           
Antlaşmasıyla başlayan süreç, “tek taraflı antlaşmaların imzalandığı” bir dönem olarak nitelendirilmektedir. Bkz: 

Yeşilot, 2008b, s. 194. Bu konuya geniş bir yer ayıran E. Şıhalıyev (2014) de, Azerbaycan’ın bizzat Türkmençay 

antlaşmasıyla Rusya ve İran arasında ikiye bölündüğü gerçeğini kabul etmektedir. Ancak o, İran’ın Azerbaycan’ın 

ikiye bölünmesinde esas rol oynadığını, başka bir ifadeyle, isteyerek veya kasıtlı olarak bu işe kalkıştığını ifade ve 

iddia etmenin haklı olarak doğru olmadığını savunmaktadır. Çünkü eski Sasani İmparatorluğu’nun külleri üzerinde 

kurulan, günümüzde ise İran adı verilen bu devlet, söz konusu devirde Türk Kaçar Devleti idi. Azerbaycan’da 

yaşayan halkların da genel itibariyle Türk olduklarını göz önünde bulunduracak olursak Türk Kaçar Devleti 

mensuplarının kendi dindaşlarını ve soydaşlarını Rusya gibi yabancı bir devlete kendi rızasıyla teslim etmiş 

olabileceğini düşünemeyiz. Aynı zamanda bir devletin kendisine mahsus herhangi bir toprağı kasıtlı olarak başka 

bir devlete vermek istemiş olması, devletçilik geleneği bakımından doğru bir yaklaşım değildir. Bu bakımdan 

tarihi Azerbaycan topraklarının ikiye bölünmesine sebep olan Türkmençay Antlaşması, Rusya’nın tek taraflı 

olarak dikte ettirdiği antlaşma olarak değerlendirilmektedir (s. 8). Aynı konuya değinen M. Zülfükarlı (2007) da 

diğer meslektaşları gibi “Azerbaycan, İran ile Rusya arasında (kasıtlı olarak) ikiye bölündü” ifadesini kullanmanın 

doğru olmadığı kanaatindedir. Onun görüşüne göre Azerbaycan İran tarafından değil, Rusya tarafından (yani 

Rusya’nın galip bir ülke olarak dayatması sonucu) ikiye bölünmüştür. Çünkü bu devirde Azerbaycan İran sınırları 

dâhilinde idi. Bu bakımdan Türk Kaçar İran’ının kendi topraklarını Rusya ile gönüllü olarak bölüştürmek istemesi 

kabul edilmez biz durumdur. Bu manada Gülistan ve Türkmençay Antlaşması sonucu “Azerbaycan, İran ile Rusya 

arasında ikiye bölüştürüldü” doktrini, yakın dönem tarihçileri tarafından Sovyet konsepsiyası olarak 

değerlendirilmektedir. Sovyet tarihçiliğinde böyle bir ifadenin ihdas edilmesinin sebebi ise, İran’ın işgalcilik ve 

taksirat bakımından Rusya ile aynı kefede tartılmak istenmesiyle ilintilidir. Şöyle ki Azerbaycan’ın Ruslar 

tarafından işgal edilmesinin sorumluluğu, İran ile yarı yarıya paylaştırılmak istenmiştir (s. 49). 

1* 16 maddeden oluşan Türkmençay Antlaşmasının 15. maddesine göre, Güney Azerbaycan’da yaşayan ahalinin 

istedikleri takdirde Rusya’ya göçebilecekleri ve kendilerine gereken her türlü imkân yaratılacağı belirtilmiştir. 

Burada açıkça belirtilmese de Güney Azerbaycan’da yaşayan ahaliden asıl maksat, Ermeni aileleridir. Çünkü 
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İran’da bulunan (daha sonra ise Edirne Antlaşması’nın (1829) 13. maddesi gereği Osmanlı’daki 

(Doğu Anadolu’daki) Ermenileri, Azerbaycan’ın Nahçıvan, Revan ve Karabağ gibi Osmanlı ile 

sınır bölgelerine yerleştirmiş; yerli halkı ise yine zor gücüyle göçe tabi tutmuştur (Kılıç, 2003, 

s. 81; Yeşilot, 2002a, ss. 543-544). Oysaki Türkmençay Antlaşması’na kadar Revan 

Hanlığı’nın Arazboyu Bölgesi’nde 5276 Müslüman aile, toplamda ise 30.488 kişi; Nahçıvan 

Hanlığı’nın Arazboyu Bölgesi’nde, 2210 Müslüman aile, toplamda 9680 kişi; Karabağ 

Hanlığı’nın Arazboyu’ndaki Bergüşad Bölgesi’nin 5 köyünde 146 aile; Bagabürd Bölgesi’nin 

5 köyünde 243 aile; Kolanılar Bölgesi’nin 9 oymağında 462 aile; Püsyan Bölgesi’nin 29 

köyünde ise 612 aile yaşıyordu. Ancak Çarlık Rusya İmparatorluğu’nun yerli halka karşı 

despotça davranması neticesinde yerli halk, doğdukları ata baba yurtlarından uzaklaştırılmıştır. 

Göçe tabi tutulan halkın yerine ise Azerbaycan Türk toplumu açısından gayri etnik kimliğe 

sahip olan Ermeni unsuru yerleştirilmiştir (Memmedova, 2013a, ss. 11, 17-18).  

Rusya İmparatoru I. Nikola, gelecekte kurulması planlanan sahte “Ermenistan Devleti” 

projesinin Azerbaycan’da kök salması amacıyla bölgede coğrafi değişim politikasına (bölge 

adının değiştirilmesi/unutturulması) başvurdu. Şöyle ki maruf antlaşmadan 3 ay sonra bir 

kararname imzalayarak Azerbaycan’ın Nahçıvan ve Revan hanlıklarını ortadan kaldırdı. Yerine 

ise, Rus yöneticileri tarafından idare edilen “Ermeni ilçesi” kuruldu. 1849-1850’li yıllarda ise, 

coğrafi değişim politikasının daha da derinleşmesi neticesinde bu kez eski Ermeni ilçesi ortadan 

kaldırıldı. Yerine Ermeni adına izafetle, “Erivan guberniyası” kuruldu. Böylece gelecekte 

tampon bir bölge olarak kurulması planlanan sahte Ermenistan Devleti’nin temelleri atıldı 

(Gözelova, 2014, s. 2; Yeşilot, 2008b, ss. 187,191; Kılıç, 2003, s. 82; Saray, 1994, s.s. 1755-

1762). Bu temellerin sağlam bir zemine oturtulması amacıyla, hiç kuşkusuz yoğun bir Ermeni 

göçü/nüfusu elzemdi. 

Osmanlı ile Azerbaycan sınırları arasına yapay yolla yerleştirilen Ermeni nüfusu hakta detaylı 

araştırma yapan İ. Memmedova’ya (2013a) göre, Türkmençay Antlaşması’ndan sonra İran’dan 

Nahçıvan Hanlığı’nın Arazboyu bölgelerine, 1334 aile olmakla toplamda 6533 Ermeni 

yerleştirilmiştir. İran’dan Revan Hanlığı’nın Arazboyu bölgelerine ise 2112 aile olmakla 

toplamda 10 bin kişi yerleştirilmiştir. Türkmençay Antlaşması’ndan sonra, Osmanlı’dan 

Azerbaycan’ın Revan Hanlığı’nın Arazboyu bölgelerine göçürülen Ermenilerin sayısı ise 265 

                                                           
bizzat bu antlaşma sonucu Ermenilerin toplu bir şekilde Azerbaycan topraklarına, özellikle de Revan, Nahçıvan 

ve KArapağ bölgelerine yerleştirilmesine başlanmıştır. Ermeni göçmenler için yeni düzenlemelerin getirilmesi, 

askeri ve vatandaşlık hakları bakımından güvence altına alınmaları vb. hususlar, bunu bir daha tasdik etmektedir. 

Antlaşma metni hakta daha detaylı bilgi için bkz: (Aliyarlı, 1996, ss. 618-624).  
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aile olmakla toplamda 1363 kişidir (ss. 11-12, 17).  

O. Yeşilot’un (2008b) Kemal Beydilli’den naklettiğine göre, Türkmençay Antlaşması’ndan 

önce, yani 1823-1827 yılları arasında Revan’da %76 Türk, %24 Ermeni1*; Nahçıvan’da %86,5 

Türk, %13,5 Ermeni; Dağlık Karabağ’da ise %91 Türk, %8,4 Ermeni vardı. Ancak Türkmençay 

Antlaşması’ndan sonra, Azerbaycan’da demografik yapı Ermenilerin lehine değişmiştir (s. 

192). Örnek vermek gerekirse sadece 1828-1830 yılları arasında İran’dan 40 binden fazla 

Ermeni, Osmanlı’dan ise yaklaşık 84 bin Ermeni yapay bir şekilde Gence ve Revan’ın en 

verimli bölgelerine yerleştirilmiştir. Bu minvalle 20. yüzyılın başlarına kadar bölgeye yaklaşık 

1 milyon 300 bin Ermeni yerleştirildiği belirtilmektedir (Yeşilot, 2008b, s. 193; Mustafayev, 

2015, s. 79)2**.  

Azerbaycan coğrafyasında uygulanan bu siyaset, diğer ifadeyle, Rusya’nın Azerbaycan’ı 

Hristiyanlaştırması veya Ermenileştirmesi süreci (yerli halkı yerinden sürmesi), günümüze 

kadar değişik zamanlarda (1905, 1918, 1948-1953, 1988) da devam etmiştir (Yeşilot, 2008b, s. 

193)3***. 

Bütün bunlar ise belirtilen topraklarda genel nüfusun Azerbaycan Türklerinden ibaret 

olduğunu, Ermenilerin ise Gülistan (1813) ve Türkmençay (1828) antlaşmalarından sonra 

Çarlık Rusya’sı tarafından tehcir sonucu yapay bir şekilde bölgeye göçürüldüklerini bir daha 

gözler önüne sermektedir (Memmedova, 2013a, ss. 20-21, 2015b, ss. 19-20, 2015c, s. 130). 

Ermenilerin Azerbaycan topraklarına göçürülmeleri hakkında detaylı bilgi veren E. Şıhaliyev 

(2014), Rus ve Ermeni kaynaklarına istinaden, Ermenilerin Güney Kafkasya’ya özellikle de 

Azerbaycan’a 1828 Türkmençay Antlaşması sonucu geldiklerini belirtmektedir. Hatta o, 

Rusya’nın Tahran’daki tam yetkili murahhası ve Rus Bilim Adamı Nikola Şavrov’un kendi 

eserinde Ermenilerin Azerbaycan’a toplu olarak sonradan geldiklerini şu şekilde 

nakletmektedir:  

“…Biz kolonileşmeye Güney Kafkasya’ya Rusları değil, diğerlerini yerleştirerek başladık. 1826-1828 

savaşından sonra, 1828-1830 yılları arasında iki senede 40.000’den fazla İran Ermeni’si ve 84.000 

                                                           
1* N. Gözelova’ya (2014) göre, Rus İşgalinden önce Revan Hanlığı’nda %80 Azerbaycan Türkü, %15 Ermeni, %5 

ise diğer milletler yaşamaktaydı (s. 4). 

2** İran ve Osmanlı sınırlarından Azerbaycan topraklarına göçürülen Ermeni nüfusu hakta daha detaylı bilgi için 

bkz: (Mahmudov&Şükürov, 2005, ss. 33-34; Eldar İsmailov, 2010, s. 123). 

3*** Ermenilerin Azerbaycan Türklerine karşı insanlık dışı ırk ayrımcılığı (apartheid) uygulamaları hakkında 

detaylı bilgi için bkz: (avim/Blog). 
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Türkiye Ermeni’si, Ermeni nüfusunun az olduğu Gence ve Erivan vilayetleri ile Tiflis vilayetinin Borçalı, 

Alhaltsikhe ve Akhalkalaki bölgelerinde en iyi kamu topraklarının olduğu arazilere yerleştirdik. 

Yerleşimleri için 200 bin desait devlet arazisi ayrılmış ve 2 milyon Ruble değerindeki şahsi arazi 

Müslümanlardan satın alınmıştır. Gence’nin dağlık kesimi ve Gökçe gölü kıyısına Ermeniler yerleştirildi. 

Kabul etmek gerekir ki, resmi olarak yerleştirilen 124.000 Ermeni’nin dışında gayri resmi olarak 

yerleştirilenlerle beraber sayıları 200.000 (bana göre) geçmektedir. Bu yüzyıl başında Güney Kafkasya’da 

1,3 milyon olan Ermenilerin 1 milyondan fazlası belirtilen kaynaklar doğrultusunda ‘bu bölgelerin yerli 

halkı olmayıp bizim tarafımızdan yerleştirilenlerdir’…” (s. 7). 

Yine aynı müverrihin belirttiğine göre, A. P. Liprandi de kendi eserlerinde Ermenilerin 

Kafkasya’ya göçürülmesi konusuna değinmiş ve bunu Rusya’nın bölgeyle ilgili yürütmüş 

olduğu emperyalist politikanın bir ürünü olarak değerlendirmiştir. Bir başka tarihçi ise (isim 

belirtilmemiş), Osmanlı sınırlarına yerleştirilen Ermenileri, Türk toplulukları arasına sokulmuş 

bir tampon olarak ifade etmiş ve böylece Ermenistan Devleti’nin kurulmasındaki asıl/gerçek 

maksadı doğrulamıştır.  

E. Şıhaliyev (2014), yine I. Dünya Savaşı sırasında bir tarihçinin, resmi makamlara sunduğu 

raporunda şöyle yazdığını nakletmektedir:  

“Transkafkasya (Güney Kafkasya Bölgesi’nin Çarlık dönemindeki ismi) ve Azerbaycan’ı Ön Asya’daki 

Türklerden ayıran Ermeniler, Türk topluluklarının arasına sokulmuş bir tampondur. Biz bu tamponun yok 

olmasına ve onun yerine bize düşman olan Müslüman bir kitlenin gelmesine müsaade edemeyiz…” (ss. 

7-8). 

Yine E. Şıhaliyev (2014), Ermeni tarihçisi M. G. Nersisyan’dan naklen, Türkmençay (1828) 

Antlaşmasından sonra Ermenistan Devletinin kurulması amacıyla İran ve Türkiye’den 

Azerbaycan’ın Revan ve Karabağ bölgelerine çok sayıda Ermeni göçürüldüğü gerçeğini şu 

şekilde ifade etmektedir:  

“… XIX. yüzyılın 20’li yıllarının sonunda bu bölgelere (İran’dan J. H.) 40.000’den çok, Türkiye’den ise 

90.000 Ermeni göçürülmüştür…” (Şıhaliyev, s. 7). 

Ermenilerin Azerbaycan topraklarına, 1828 Türkmençay Antlaşması’yla yerleştirilmesiyle 

ilgili tarihi bilgilerin Rus ve Ermeni kaynaklarında da yer alması, Ermeniler tarafından sürekli 

dile getirilen toprak iddialarının ne kadar asılsız olduğunu göstermektedir. Bu durum aynı 

zamanda Ermenilerin Azerbaycan’a planlı ve maksada uygun bir şekilde göçürüldüklerini 

göstermesi açısından da çok manidardır.  

Konuyla ilgili M. Vladikin’in görüşlerine başvuran İ. Memmedova (2015c), Rusya-İran 

Savaşı’nın yanı sıra Rusya-Osmanlı Savaşı’na da değinerek Edirne Antlaşması (1829) gereği 

Türkiye’den Revan Hanlığı arazisine yerleştirilen Ermeniler hakkında detaylı bilgi 
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vermektedir. Onun M. Vladikin’den nakline göre:  

“1827 ve 1829 yılı savaşlarından sonra Ermeni vilayeti İran ve Türkiye’den gelen Ermenilerle doldu. 

İrevan guberniyasında yaşayan Ermenilerin büyük çoğunluğu buranın yerli nüfusu olmamış, 1828 ve 

1829 yılı savaşları sonrası bu bölgelere Türkiye’den tehcir edilmişlerdir” (s. 143).  

İ. Memmedova (2015c), bir başka pasajda ise C. Makkartin’e istinaden kendisinin şöyle 

yazdığını belirtir:  

“1827-1829’lu yıllarda çok sayıda Müslüman, özellikle de Azerbaycan Türkleri Ruslar tarafından 

dışlanarak, öz topraklarından kovulmuşlar. İrevan hanlığının nüfusu genelde Müslümanlar, genellikle de 

Azerbaycan Türkleri oluşturuyorlardı. Rusya İmparatorluğunun bu toprakları işgali sırasında İrevan 

Hanlığında %30 Müslüman onlar tarafından ya katledilmiş ya da kovulmuştur. Bu Müslümanların yerine 

İran ve Osmanlı İmparatorluğundan tehciri yapılan Ermeniler yerleştirilmiştir” (s. 143). 

Asılsız Ermeni iddialarına karşı ana kaynaklara başvuran ve tarihi gerçekleri ortaya koyan Y. 

Mahmudov ve K. Şükürov (2005) da kendilerinin nam eserlerinde Gülistan (1813), 

Türkmençay (1828) ve Edirne (1829) antlaşmaları sonucu İran ve Osmanlı sınırlarından 

Ermenilerin toplu bir şekilde Azerbaycan topraklarına göçürülmeleri konusuna açıklık 

getirmişlerdir. Şöyle ki onlar, Rusya’nın İran Elçisi Aleksandr Sergeyeviç Griboyedov’un Rus 

İmparatoru I. Nikola’ya yazmış olduğu mektuptan yola çıkarak Ermenilerin, Rusya sınırları 

içinde kalan Azerbaycan’a Ermeni nüfusunun bu denli yerleştirmesinin gelecekte ne kadar 

tehlikeli bir sonuç doğuracağına dikkat çekerek aşağıdaki şu bilgiyi paylaşmaktadırlar.  

“Majesteleri, olmaya merkezi Rus topraklarına Ermenilerin meskûnlaşmasına izin veresiniz. Onlar öyle 

bir tayfadırlar ki, birkaç on yıl yaşadıktan sonra dünyaya ses salacaklar ki bura bizim kadim ata-baba 

topraklarımızdır” (s. 33). 

Belirtmek gerekir ki Albay Lazerev, her ne kadar Azerbaycan’a göçürülen Ermeni nüfusunu 

Rusya açısından yeni bir zenginlik kaynağı olarak değerlendirse de A. S. Griboyedov, bu 

günleri görürcesine demografik yöntemlerin Ermenilerin asılsız toprak iddiasında bulunmasına 

sebebiyet verebileceğine ve bunun gelecekte muhtemel bir sorun oluşturacağına dikkat çekmek 

istemiştir. 

Bütün bu bilgiler, Revan Hanlığı’nda yaşayan nüfusun genel itibariyle Azerbaycan 

Türklerinden oluştuğunu, yani buranın eski ve gerçek sahiplerinin Azerbaycan Türkleri 

olduğunu, aynı zamanda şimdiki Ermenistan Devleti’nin, Revan Hanlığı’nın yerinde 

kurulduğunu söylemeye ve iddia etmeye esas verir. Daha kesin bir ifadeyle, bütün bu bilgiler, 

Revan’ın Azerbaycan’a ait olduğunu kanıtlar mahiyettedir. Ancak ne var ki Rusya, 1828’de 

Türkmençay Antlaşması gereği bu toprakları ele geçirdikten sonra, Revan Hanlığı’nın varlığına 
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son vermiş ve burayı 1850 yılından itibaren Erivan guberniyası/vilayeti haline getirmiştir. 

Neticede ise hem Revan adının unutulmasına olanak sağlamış hem de gelecekte kurulması 

planlanan Ermenistan Devleti’nin oluşumu için somut bir adım atmıştır (Kılıç, 2003, ss. 79,82; 

Yeşilot, 2008b, ss. 190-191; Memmedova, 2017e, s. 42; Kasımlı, 2014, s. 19)1*. Ermeniler ise 

kendilerine sunulan bütün imkânlardan ustalıkla yararlanarak hem kendilerini bölge üzerinde 

hak sahibi zannetmiş hem de toprak iddiasında bulunmuşlardır. 31 Mart 1918 yılına 

gelindiğinde ise, Ermenistan’ın bir devlet olarak kurulmasına karşı çıkan Azerbaycan 

Türklerine gözdağı vermek amacıyla toplu bir şekilde katliam yapmışlardır. Soykırımdan iki ay 

sonra yani 28 Mayıs 1918’de ise, Ermenistan Cumhuriyeti adı altında kendi varlıklarını ilan 

etmişlerdir (Şahin, 1996, ss. 29-45). Fakat Ermeniler bununla da yetinmeyeceklerdir. Bilakis, 

bu kez de toprak yetmezliği bahanesiyle “Büyük Ermenistan” (avim/blog) hayali peşinde 

koşacak ve 1991-1993 yılları arasında Karabağ’da toplu katliam yaparak Azerbaycan 

topraklarının %20’sini işgal edeceklerdir. 

Sonuç olarak belirtmek gerekir ki Rusya’nın, Türkmençay (1828) Antlaşması’yla 

Azerbaycan’a ait Revan, Nahçıvan ve Karabağ topraklarına Ermeni nüfusu yerleştirmesi ve 

buna bağlı olarak Ermenistan Devleti kurmak istemesi “boşuna/rastgele” bir olay değildir. 

Hatta bu hamle, Rusya’nın siyasi, iktisadi ve askeri çıkarları açısından doğru orantılıdır diye 

biliriz. Çünkü adı geçen bu bölgeler, coğrafi ve siyasi konumundan dolayı, stratejik ve 

jeopolitik bir mevkidedir. Bu sebeple de Rusya, bir an önce adı geçen bölgeleri ele geçirmek 

ve burada İran ve Osmanlı’ya karşı kendileri gibi Hristiyanlardan müteşekkil bir arka ve 

dayanak noktası oluşturmak istemişlerdir. Zira “maşa varken el yakılmaz”2**. Nitekim bölgede 

                                                           
1* V. Umudlu (2004), haklı olarak birçok tarihçinin mevcut konsepsiya gereği Kuzey Azerbaycan hanlıklarından 

bahsederken, Revan hanlığı konusuna pek değinmediklerini, en iyi halde ise, yüzeysel bilgi verdiklerini 

bildirmektedir. O, aynı zamanda buranın Türkmençay Antlaşmasına kadar hem bütöv/tam Azerbaycan’ın hem de 

Kuzey Azerbaycan’ın terkip hissesi/ayrılmaz bir parçası olduğunun altını özellikle çizmekte ve malum 

antlaşmadan sonra, Revan adının ve varlığının unut(tur)ulması amacıyla Revan hanlığı yerine Ermeni vilayeti 

teşkil edildiğini belirtmektedir (ss. 17-18). 

2** İran ve Türkiye’de dağınık halde yaşayan Ermeniler bir araya getirildikten sonra, gerek Rusya, gerekse de 

Avrupa devletleri tarafından birer maşa gibi kullanılmışlardır. Şöyle ki, Ruslar, Kafkasya’da Ermenilerden 

müteşekkil tampon bir bölge/devlet oluşturmak istedikleri gibi, İngilizler de buna mukabil, Rusların Güneye 

inmelerine mani olmak istemiş ve bu manada Güney Kafkasya’dan Basra ve İskenderun Körfezlerine kadar uzanan 

ve İngiliz kontrolünde bulunan bir Ermeni devleti kurmaya çalışmışlardır. Fakat İngilizler Ermenilerin bölgede 

azınlıkta olduklarını anlayınca, bir başka ifadeyle azınlık bir halka dayanarak devlet kurmanın mümkün 

olmayacağını anlayınca bu plandan vazgeçmişlerdir. Bununla birlikte, Fransızlar da Ermeni devleti konusunda 
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Ermenilerden müteşekkil ve Rusya’nın talimatıyla hareket eden ve aynı zamanda Rusya’ya 

sadakatiyle bilinen Ermenistan Devleti’nin varlığı, her zaman Rusya dış politikasının özünü 

teşkil etmiştir. Hatta Rusya siyasi tarihinde Kafkasya’da özellikle de Türkiye ile sınır olan 

Azerbaycan toprakları üzerinde bir Ermeni devleti kurmak, en az Azerbaycan’ın işgali kadar 

önem arz etmiştir. Çünkü Rusya’nın yakın komşuluk nedeniyle potansiyel tehlike olarak 

gördüğü İran ve Osmanlı’ya karşı bir üs elde etmesi ancak bu şekilde mümkün olabilirdi. 

Bununla birlikte, Rusya’nın yine İran ve Osmanlı gibi büyük bir devletle yakın komşuluktan 

kaçınması, adı geçen devletlerin bölgeden uzaklaştırılması, Kafkasya’da Rusya etkisinin 

güçlenmesi, yakın komşuluktaki Müslüman devletlerin saldırısından kurtulması, en esası ise, 

güneydoğu ve güneybatı sınırlarının güvenliğinin temin edilmesi ancak bu sayede mümkün 

olabilirdi (Gözelova, 2014, ss. 1-3). Nitekim böyle de oldu. Günümüzde bile, Revan Hanlığı 

toprakları üzerinde tampon bir bölge olarak kurulan Ermenistan Devleti sebebiyle adı geçen 

devletlerin bölgeye müdahalesi söz konusu değildir. 

Sonuç 

Günümüzde Ermenistan Cumhuriyeti adıyla bilinen tampon devlet, tarihi Azerbaycan 

topraklarından biri olan Revan Hanlığı toprakları üzerinde kurulmuştur. Rus işgaline kadar 

burada yerli halkın çoğunluğunu Azerbaycan Türkleri (yaklaşık %80), teşkil etmekteydi. 

Burada Azerbaycan Türklerinin yanı sıra diğer etnik kimliğe sahip olan milletlerin de 

yaşadığını göz önünde bulunduracak olursak, Ermenilerin %20’nin altında (İşgal öncesi 

Ermeniler, Revan Hanlığı’nda toplam nüfusun %15’ten fazlasını oluşturmamışlardır) olduğu 

kanaatine varabiliriz (Gözelova, 2014, s. 4). Ancak Rusya’nın, özellikle de Gülistan (1813) 

Antlaşması’ndan sonra bölgede giderek artan nüfusu sayesinde yoğun bir şekilde kolonizasyon 

faaliyetleri başlatılmıştır. Bu faaliyetlerin başarılı bir şekilde hedefe ulaşması için, Ermenilere 

son derece önem verilmiştir. Şöyle ki Rus yönetimi İran’a nüfus etmek amacıyla sadece 

Türkmençay (1828) Antlaşması arifesinde yani 1826-1828 yılları arasında İran’dan Azerbaycan 

topraklarına çeşitli vesilelerle 18 bin Ermeni getirtmiştir. Ancak Çar I. Nikola, Azerbaycan’ı 

İran’a açılan kapı olarak gördüğünden, sadece bununla yetinmemiş, G. D. Lazerev ve A. S. 

                                                           
Ruslar ve İngilizlerle aynı görüşte oldukları için, Güney Anadolu’da Fransa kontrolünde hareket eden bir Kilikya 

Ermeni devleti kurmak istemişlerdir. Dolaysıyla da gerek Osmanlı İmparatorluğunda gerekse de Revan hanlığı 

arazisinde bulunan Ermenilerin ilerleyen süreçte adı geçen devletler tarafından sivil (isyan çıkarmada) ve askeri 

alanda birer maşa gibi kullanıldıkları daha aydın görünecektir. Ermenilerin Rusya ve Avrupa devletleri tarafından 

birer maşa gibi kullanılması veya milletlerarası bir problem haline getirilmesi hakta detaylı bilgi için bkz: (Saray, 

1994, ss. 1757-1759).  
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Griboyedov’un da telkinleriyle bölgenin elde tutulabilmesi için etnodemografik iskân 

politikasının hızlandırılması yönünde karar vermiştir. Bunun doğal sonucu olarak da Revan 

Hanlığı’nın nüfus yapısında köklü değişiklikler yapılması öngörülmüştür (Mustafayev, 2015, 

s. 79). Nitekim 1828’de akdedilen Türkmençay Antlaşması’yla bu süreç daha da ivme 

kazanmıştır. Hatta Türkmençay (1828) Antlaşması’yla, Ermenilerin Azerbaycan’ın batısına 

köklü olarak yerleştirilmesi için “yasal dayanak oluşturulduğunu”da söyleyebiliriz. Şöyle ki 

Rus Çarı I. Nikola, antlaşma metninde açıktan belirtmese de İran sınırlarındaki Ermeni ve diğer 

Hristiyan tebaanın Rusya sınırlarında kalan Azerbaycan’a göç ettirilmesine izin verilmesini 

esas ve ilk şart olarak ileri sürmüş ve böylece İran’da dağınık halde yaşayan Ermenileri, 

Azerbaycan’a, özellikle de Nahçıvan, Revan, Gence ve Karabağ gibi verimli bölgelere 

yerleştirmiştir (Gözelova, 2014, s. 4; Kılıç, 2003, s. 79). Zira antlaşma metninin 15. maddesinde 

yer alan ve zahiren önemsenmeyecek gibi gözüken bu hususa göre, sadece 1828-1830 yılları 

arasında İran’dan yaklaşık 40 binden fazla Ermeni, Azerbaycan’ın, Ermeni nüfusunun yok 

denecek kadar az olduğu Gence ve Revan bölgelerine yapay bir şekilde (planlı ve maksada 

uygun) yerleştirilmiştir. Daha sonra ise, Rus-Osmanlı Savaşı’nın son bulmasıyla neticelenen 

Edirne (1829) Antlaşması gereği Osmanlı’dan yaklaşık 84 bin (bazı kaynaklarda 90 bin 

civarında. Örneğin: (Gözelova, 2014, s. 3; Memmedova, 2015c, s. 143; Şıhaliyev, 2014, s. 7). 

Ermeni’nin adı geçen bölgelere iskân edilmesi için uygun zemin hazırlanmıştır. Bu minvalle 

20. yy’ın başlarına kadar bölgeye yaklaşık 1 milyon 300 bin Ermeni’nin yerleştirildiği 

belirtilmektedir.  

Ermenilerin, özellikle Osmanlı ile sınır bölgelere yerleştirilmesi neticesinde Azerbaycan’da 

demografik yapı Ermenilerin lehine değişmiştir. Bu süreci tetikleyen bir diğer amil ise 

Ermenilerin bölgeye yerleştirilmesi esnasında yerli halkın zorunlu olarak göçe tabi tutulmasıdır 

(Yeşilot, 2008b, ss. 192-193; Mustafayev, 2015, s. 79). 

Azerbaycan Türkleri Rusların bölgede izlemiş olduğu koloni siyaseti neticesinde kendi 

yurtlarında göçmen durumuna düşerken asıl vatanları günümüzde bile bilim dünyasınca 

tartışma konusu olan Ermeniler ise Rusların rehberliği ve yoğun ilgisi neticesinde Azerbaycan 

topraklarını kendilerine “vatan” edinmişlerdir (Gözelova, 2014, s. 6; Memmedova, 2015d, s. 

561). Rus yönetimi bu süreci daha da hızlandırmak amacıyla Nahçıvan ve Revan hanlıklarını 

ortadan kaldırmış, yerine ise, “Ermeni ilçesi” adı verilen yeni bir idari kurum oluşturmuştur. 

1849-1850’li yıllarda ise bu ilçenin adını tamamen değişerek Ermeni adına izafetle “Erivan 

guberniyası” adlandırmışlardır (Gözelova, 2014, s. 2). Daha sonra ise, Kafkasya’da dağınık 

halde yaşayan Ermenileri Erivan guberniyasına yerleştirerek burada Hristiyan ögelerin sayısını 
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ve gücünü artırmaya çalışmışlardır. Bunun doğal sonucu olarak da yerli halkın sayısı hızla 

azalırken Ermeni nüfusunun sayısı ise yapay bir şekilde çoğalmıştır. Bütün bunlar ise hem 

Türkiye’nin Azerbaycan’a ve Kafkasya’ya, dolaysıyla da Türkistan yurduna/Türk dünyasına 

ulaşımının engellenmesi hem de gelecekte kurulması planlanan Ermenistan Devleti ütopyasının 

gerçekleşmesi planına hizmet etmekteydi. Nitekim Kafkasya’da hiçbir zaman devletleri 

olmayan Ermeniler, Rusya’nın desteği ve himayesiyle Azerbaycan topraklarına bu denli 

yerleşmeyi kendilerine fırsat bilerek, 1918 yılında tarihi Revan toprakları üzerinde Ermeni 

Cumhuriyeti adıyla kendi varlıklarını ilan etmişlerdir (Memmedova, 2015d, s. 561). 

Sonuç olarak Gülistan (1813) ve Türkmençay (1828) antlaşmaları neticesinde temelleri atılan 

Ermenistan Devleti, Orta Doğu’da kurulması planlanan İsrail’e örnek teşkil ettiği gibi, aynı 

zamanda Azerbaycan, Orta Asya ve Anadolu Türklüğü arasına örülen etten bir duvardır. D. 

Kılıç’ın (2003) ifadesiyle, doğu ile batı Türklüğü arasına saplanmış bir hançerdir (ss. 79-83). 
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Irak’ta Osmanlı Tarihi Eserleri  

Mohammed Salahaldeen Hasan Hasan1, Shaheen Abbas Mustafa Chalabee2 

Özet 

Osmanlı Devleti’nin Kerkük topraklarında hakim olduğu döneme ait; kervansaray, han, çarşı 

gibi önemli ticari yapıların sanat tarihi açısından yetersiz araştırmalardan dolayı bu yapıların 

öncelikle literatür incelemeleri yapılıp bu yapılar hakkında detaylı bilgiler verilerek eserlerin 

yerinde incelenmesi sağlanmıştır. Kerkük’ün coğrafyası, demografik yapısı, Osmanlı 

Dönemi’nden günümüze kadar gelen süreç içerisindeki ekonomisi, tarihçesi ve şehrin kentsel 

gelişimi ele alınmıştır. Kerkük tarihinde yer alan ilk Türk devletinden itibaren Osmanlı 

Devleti’ne kadar olan süreç üzerinde durulup Osmanlı Devleti hâkimiyeti sırasında şehirdeki 

yerleşik Türklerden bahsedilmiştir. Ticari hayat üzerine taramalar yapılmış, ticaretin gelişimi 

araştırılıp başlangıcından günümüze kadar gelen ticari yapılar incelenmiştir. Kerkük’teki ticaret 

yapıları araştırılmış ve bu çalışma doğrultusunda yapılması gerekenler belirlenmiştir. Türk 

Dönemi ticari yapıları ve bölgeleri incelenmiş, belirlenen amaç doğrultusunda han, kervansaray 

ve çarşıların gelişimi tarihsel süreç içerisinde ele alınmıştır. Ticari bölgeler içerisindeki hanlar 

mimari açıdan incelenmiştir. Kerkük'te Osmanlı Dönemi’ne ait olan ticaret yapılarının mimari 

ve yapısal özellikleri, şehirdeki konumları, yapılan restorasyonlar ve yapıların özgün durumları 

ortaya konmuştur. Bunlar dışında günümüz koruma anlayışı içinde yapılara müdahale biçimleri 

ve bu eserlerin günümüzde kullanım amaçlarının neler olabileceği değerlendirilmiştir.  

Çalışmada, Osmanlı Dönemi’nde Salahiyye ilçesi bilinen yer daha önce Kifri olarak 

geçmekteydi. Kerkük’e bağlı olan Salahiyye ilçesinin içinde bulunan tarihi camiler, çarşılar, 

hamamlar, hanlar, Kifri’nin bağ, bahçe ve su değirmenleri, yaşayan Türkmen aşiretleri ve mezar 

taşları gibi eserlerden bahsedeceğiz. Ayrıca Kerkük’ten başka Bağdat ve Musul’da bulunan çok 

kıymetli ve zengin Osmanlı tarihi yapılarından ve o dönemde yazılmış eserlerin dil özelliklerini 

göz önüne koyarak günümüz Türkçesiyle karşılaştırma yaparak farklı bir çalışma yaparak 

Türkoloji için faydalı bir eser meydana getirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Kerkük, Kifri. 

 

                                                           
1 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
2 Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü. 
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Giriş 

Irak Türkleri Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinde iken diğer Müslüman unsurlarla aynı statüye 

sahip olmuşlardır. Ancak, I. Dünya Savaşı sonrasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

parçalanması sürecinde kurulan Irak Krallığı vatandaşları olunca dil ve kültürlerinin 

yaşatılmasında büyük sıkıntılarla karşılaşmışlardır. Çeşitli ırkçı politikalarla asimile edilmek 

istenen, türlü baskılara maruz kalan, hatta birçok kere katliamlarla varlığı silinmek istenen Irak 

Türklerinin kültür bakımından en büyük sorunu kendini var eden dilini yaşatma sorunudur. 

Bugün Irak’ta, Anayasa’nın diğer etnik topluluklara da verdiği haklar çerçevesinde, Türk 

bölgelerinde, Latin harfleriyle Türkçe eğitim yapılabilmesi ise bu kitlenin millî varlığını 

sürdürebilmesi için önemli bir kazanımdır. Bununla birlikte, Irak Türklerinin dil, edebiyat, 

folklor ve diğer kültür varlıklarının daha başka çalışmalarla da ortaya çıkarılması, işlenmesi ve 

değerlendirilmesi gereklidir.   

Osmanlı Dönemi Kerkük'ündeki ticaret yapıları, Kerkük Kale Han, Beyaz Han ve Kayseriyye 

Kapalı Çarşısı’nın günümüzdeki mevcut durumunu yansıtıp güncel fotoğraflarının çekilmesi 

ve literatür incelemesi yapılarak sanat tarihi açısından detaylı olarak ele alınması 

gerekmektedir. Osmanlı Dönemi’nde önemli bir yere sahip Kerkük’ün ticaret hayatına ait çarşı 

ve hanların zamanın kervan yolu üzerinde bulunup buna rağmen sanat tarihi alanında bugüne 

kadar hakkında herhangi yeterli bir çalışma yapılmamış olmasından dolayı, bu çalışmada 

eserler yerinde incelenerek Türk mimarisinin Osmanlı Dönemi’nde Kerkük’te sanat tarihi 

alanında yaratmış olduğu önemi vurgulamaktır (Omar, 2109, s.1). 

Türkiye Cumhuriyeti Kerkük Kayseri Çarşısı’nın uğradığı yangının eserlerini silip yeniden 

imar ederek restore etmiştir, eser 2020’de TİKA tarafından yapılmıştır. Osmanlı eserleri 

Bağdat, Musul, Samarra illerinde bulunmaktadır. Ne yazık ki geçmiş hükümetler tarafından bu 

eserleri yok etmiş veya yok edilmeye mahkum bırakılmıştır. Osmanlı eserlerini birçoğu Kerkük 

ve Kifri’de (Salahiye) bulunan eserlerdir. Kerkük Kalesi, Kışla, Kapalı Çarşı, Kifri (Salahiye) 

Sarayı vb.  

Kifri’nin Bağ, Bahçe ve Su Değirmenleri 

Maalesef Kifri’nin bağ ve bahçesi derken geçmiş zamanda Kifri’de bulunan ve artık bugün 

tarihe kavuşan husustan söz etmiş oluruz. Bir zamanlar şiirlere ve Türkülere1 konu olan ve 

tarihçilerin küçük cennet “cüneyne” adıyla niteledikleri 2  Kifri’nin bağ ve bahçelerinin 

                                                           
1  Halk ozanımız Ekrem Tuzlu seslendirdiği türkülerinin birinde Kifri’yi şöyle anlatmaktadır “Eski Kifri 

Duzhurmatı bağları….” 
2 Ünlü Iraklı yazar Abdürrazzak el Hasani Kifri’den söz ederken cüneyne sözcüğünü kullanmaktadır. İngiliz asıllı 

gezgin Claudius James Rich Irak’la ilgili seyahatnamesinde buna benzer bir ifade kullanmıştır (Claudıus James 
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yerlerinde artık yeller esmektedir. Kifri’de eskiden büyük bağların yanında şahıslara ait 

müstakil olarak veya ev bahçesi şeklinde birçok bahçede vardı. Kifri bağlarının adları sırasıyla 

şöyledir: 

Paşa Bağı, Kuşkonmaz, Memli Bağı, Kazı Bağı, Hacı Turşu Bağı ve İne Beg’dir. Yukarıda da 

aktarıldığı gibi bahsedilen bağ ve bahçeler artık tarihe kavuşmuştur. Bugün söz konusu bağlara 

tanıklık edecek tek bir ağaç yoktur. Bunların yok olma sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

Kifri’nin kuzeyinde bulunan köylü halkın ziraati öğrenip bu bahçelerin can damarı olan, bu 

bahçeleri sulayan Koca Çoban suyunu kontrolleri altına alıp koca ilçeyi ve bu bahçelerini sudan 

mahrum etmesi, Irak’ta cumhuriyet döneminde peş peşe gelen rejimlerin derebeylik sistemini 

(el ikta) yok etme adına yanlış zirai politikalar uygulamaları. Bu politikalar neticesinde tarlalar 

ve bağ malikleri, kendi öz mallarından mahrum edilmiş bu da haraba sebep olmuştur.1 Paşa 

bağından geri kalan bazı hurma ağaçları Birleşmiş Milletlerin Irak’ı cezalandırmak adına 

uyguladığı ambargo döneminde çevre köylerden Kifri’ye yerleşen köylü halk tarafından yakıt 

olarak kullanmak için kesilip yok edilmiştir. Bağların yanı sıra Kifri’de bir zamanlar önemli 

konuma sahip su değirmenleri yaygındı, bu değirmenlerin çoğu yok olmuş, yalnız Baş 

Değirmenin kalıntıları günümüze kadar devam etmektedir. Bazı Kifri yerlileri bahsedilen 

değirmenlerin sayısını 37 değirmen olarak belirlemektedir. Burada bazı su değirmenlerinin 

adlarını zikretmeyi uygun bulmaktayız: Kara Değirmen, Temir Değirmeni, Molla Musa 

Değirmeni, Molla Ömer Değirmeni, Topçu Değirmeni, Baş Değirmen… vs. (Çev. Hüseyin 

2014) 

Kerkük Hakkında Bilgiler 

Osmanlı yönetimi, salnamelerde de görüleceği üzere, halkı milliyet esasına göre değil, din 

esasına göre sınıflandırmıştır. Dolayısıyla ne Kerkük ne de başka bir Osmanlı şehrinde nüfusun 

ne kadarının Türk ne kadarının Arap veya Kürt olduğunu kesin olarak söylemek mümkün 

değildir. Ama yukarıda zikredilen salnamelerde Kerkük’te 1912 itibariyle gayrimüslim nüfusun 

5000’den az olduğu görülmektedir (Eroğlu, Babuçoğlu, Özdil, 2005, s.218).  

Kerkük şehri, Asur Hükümdarı Sartnabal tarafından MÖ 800’lerde Medyalılar’a karşı 

savaşabileceği korunaklı bir kale olarak kurulduğu tahmin edilse şehrin kuruluş tarihi net olarak 

                                                           
Rıch, Rich’s Travels in Irak in 1820, s. 14. Bir başka İngiliz gezgin bu hususta şu ifadeleri kullanmıştır “…bu 

büyük kasaba ve içindeki evler surlarla çevrelidir. Kasabadan geçen akarsu kanallara ayrılarak kasabanın bağ ve 

bahçelerini besler…zengin görünüme sahip pazarlar meyvelerle doludur. Meyveler arasında en çok kavun ve üzüm 

ön planda görülmektedir… Burada hurma ve diğer meyve ağaçları ile dolu pek çok bahçe vardır” (Buckingham, 

j. S. Travels in Mesopotamia, Henry Colburn, London, 1827, Saatçi’den naklen, s. 158). 
1 Bazı yazarlar beldenin 2. Dünya Savaşından sonra gerilemiş olduğunu ve burada yaşayan birçok Türkmen 

ailesinin Kerkük ve Bağdat’a göç ettiklerini tespit emiştir. Bahsedilen yazarlar ilçenin zengin hurmalıklar ve 

narenciye bağlarının 1958 ihtilalından sonra bozulmağa ve kurumağa başladığının altını çizmişlerdir (Dakuklu, 

Mehmet Hurşid, “Kifri Kasabası”, Kardeşlik, Yıl: 11, Sayı: 6-7, Eylül, 1971, S. 26-27, Saatçi, 161). 
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bilinmemektedir. Kerkük Asur İmparatorluğundan sonra İran’dan gelen Perslerin eline geçti, 

Makedonya Kralı Büyük İskender’in idaresinde bulundu ve bu dönemde bölgede Hristiyanlık 

yayılmaya başlayarak şehir Nestûrîlerin önemli bir merkezi haline geldi (Gündüz, 2002, s.290-

292).  

Kerkük’ün Müslümanlaşmaya başlaması Halife Hz. Ömer’in Kadisiye Savaşı’nda (MS. 636) 

Sasanileri yenmesi ve 642 yılında İyaz bin Ganem tarafından fethedilmesine dayanmaktadır. 

Halife Hz. Osman Dönemi’nde Necid Bölgesi’nden Arap kabileler getirilmişken Emeviler ve 

Abbasiler döneminde büyük sayıda Türk nüfusu yerleştirilmiştir. Irak’ta yaklaşık 250 yıl 

hüküm süren Abbasiler, son 100 yılı Hazar’dan gelen Büveyhilerin bölgesinde geçmiştir. 

Büveyhiler 943 yılında Bağdat’ı işgal etmiş ve halifelik büyük ölçüde zarar görerek törensel bir 

makama dönüşmüştür. Bu durumdan rahatsızlık duyan Halife, bu duruma son vermesi ümidiyle 

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’i Bağdat’a davet etmiştir. Tuğrul Bey, ordusuyla Irak’a girerek 

Büveyhilerin işgaline son vermiş ve makamı Abbasilere bırakarak Kerkük’e kadar olan bölgede 

egemenliğini tesis etmiş; sonrasında Musul, Halep, Basra ve El Cezire’yi egemenliği altına 

alarak Irak’ın tek hakimi olmuştur (Pamukçu, 2001, s.182-190).  

Selçuklu İmparatorluğu yaklaşık 63 yıl Irak’ta hüküm sürmüştür. 1118 yılında iktidar Irak 

Selçuklularına geçmiştir ancak Irak Selçukluları Herzemşahlar tarafından ortadan kaldırılınca 

Kuzey Irak’ta Atabeylikler devri başlamıştır. 100 yıla aşkın bir süre Atabeyler tarafından 

yönetilen Kuzey Irak, sonraki dönemlerde Begtigin Hanedanı tarafından idare edilmiştir. 

Begtigin Hükümdarı olan Muzafereddin Gökbörü’nün 1232’de vefat etmesi ve 1258’de 

Moğolların Bağdat’ı ele geçirerek Halife’yi katletmesi ile Abbasi Hilafeti sona ermiştir. 

Karakoyunlular, bölgede hüküm süren Moğolların zayıflamasından yararlanarak siyasi bir güç 

olarak otaya çıkan Türkmenlerdir ve ilk hakimiyet bölgeleri Musul ile Anadolu’daki Erciş 

Bölgesi olmuştur. Karakoyunlular hüküm sürdüğü dönem, Türklerin Kuzey Irak’a en yoğun 

şekilde yerleştirildiği dönemdir. Bölge daha sonra Cihan Şah’ın Uzun Hasan’a yenilmesiyle 

Akkoyunluların, 1508 yılında ise Şah İsmail’in Bağdat’ı almasıyla birlikte Safevilerin idaresine 

girmiştir (Marufoğlu, 1998, s.49-65). 

Hasa Çayı adıyla tanınan ırmak, Kerkük şehrini eski ve yeni yaka olarak iki bölüme ayırır. 

Kerkük Kalesi ve tezimize konu olan kapalı çarşı ve hanların da bulunduğu tarafa Eski Yaka, 

çayın karşı tarafında bulunan ise Korya Yakası (Yeni Yaka) olarak tanınır. Bir tepe üzerinde 

yapılmış olan Kerkük Kalesi, şehrin ilk yerleşme noktasını oluşturur. Kalenin yapılış tarihi tam 

olarak bilinmese de M.Ö 2500’lü yıllara dayandığı bilinmektedir. Bu bakımdan 4500 yıllık 

tarihi ile Kerkük Kalesi Orta Doğu coğrafyasının en eski kalelerinden biri sayılır. Kerkük 

Kalesi, neredeyse 17. yüzyılın başlarına kadar şehirdeki tek yerleşim noktası olarak 
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kullanılmıştır. 18. yüzyılın başlarına doğru şehir kalenin eteklerinden başlayarak dışa doğru 

taşmaya ve gelişmeye başlamıştır. Ancak yazılı kaynaklar, Eski yaka’da cami ve türbeden 

oluşan İmam Kasım Zaviyesi’nin 16. yüzyıldan önce inşa edildiği bilinmektedir. Şeyh 

Abdurrahman Halisî Tekkesi ve Camii’nin de 18. yüzyılın başlarında inşa edildiği 

bilinmektedir. Kadiri tarikatına ait olan tekkenin de sonradan yerleşim mekanları gelişmiştir. 

Ancak tüm bu yapılara rağmen, Eski Yaka’daki yerleşim Osmanlı nüfusunun tam yerleşmeye 

başladığı 18. yüzyılın başlarından itibaren gerçekleştiği anlaşılıyor. 1800’lü yıllarda Kerkük 

Kalesi’nin etrafında ve özellikle doğusunda tezimize konu olan Kayseriyye Kapalı Çarşısı ve 

hanların kurulduğu, buna paralel olarak çevrelerinde de yeni mahallelerin oluştuğu ve böylece 

şehrin bu yöne doğru gelişmeye başladığı görülüyor. Kayseriyye’nin doğusunda bulunan 

Nakışlı Minare Camii’nin kitabesine göre M. 1818 tarihinde inşa edildiği bilinmektedir. Bu 

camiinin inşa tarihinin bilinmesi, batısındaki Kayseriyye Pazarı’nın ve çevresindeki Piryâdi, 

Bulak ve Avcı mahallelerinin de aynı döneme ait oldukları hakkında bilgi vermektedir. 

Camiinin çevresinde bulunan mahalle, ev ve dükkanlar Kale dışındaki en önemli geleneksel 

izler olduğu söylenebilir. İnşası 1800’lü yıllara dayandığı bilinen Kayseriyye Pazarı, bölgedeki 

en ilgi çekici ve dayanıklı yapı olarak bilinmektedir. Kayseriyye Çarşısı’nın çevresinde hanlar, 

çarşı ve kahvehaneler yer almaktadır. Buradaki ticaret merkezi geleneksel dokusu ile canlılığını 

günümüze kadar korumuştur. 1990’lı yıllarda restorasyonu tamamlanan Kayseriyye, yangın 

geçirene kadar en canlı alışveriş merkezi konumunda idi (Saatçi; 2019). 

Şehir kalenin etrafından başlayarak gelişmiştir. Önce kalenin eteğinde Kerkük hanlarının da yer 

aldığı Hamam Mahallesi (Aynalı Hamam), sonra Hasa Irmağı’nın doğusuna doğru Korya semti 

kurulmuştur. Zaman içerisinde şehir daha da büyümeye başlamış ve sırasıyla, Musalla, Çukur 

mahalle, Piryadi Mahallesi, İmam Kasım Mahallesi ve son olarak da Bağdat yolu semti 

kurulmuştur. Bu semtlere Türkmenlerin tam olarak hangi yıllarda yerleştiği bilinmemektedir 

(Musullu, 1994, s.28). 

Bir Türkmen Şehri Kifri 

Kifri’den geçen yabancı gezginlerinin hepsi ve İngiliz istihbarat subayları bu ilçenin bir 

Türkmen yerleşim yeri olduğunu tespit etmişlerdir. Tekrardan kaçınmak adına burada söz 

konusu seyahatname ve istihbarat raporlarında zikri geçen Kifri ile ilgili bilgileri aktarmayıp 

yukarıda aktarılan bilgilerle yetineceğiz. Yalnızca Irak’ta 1935-1945 yılları arasında Irak 

içişleri bakanlığında müsteşar olarak çalışan ve 1919-1925 Irak’ın Kuzey Doğusu ile ilgili bilgi 

ve araştırmaları içeren Kürt, Türk ve Arap adlı kitabın yazarı olan Admondz C. G. Musul 

sorununu çözümlemek için oluşturulan komisyonun Kifri ile ilgili çalışmalarını şöyle 

anlatmaktadır “Kifri ve Karatepe gibi küçük şehirlerde ve Delo aşireti Türkiye lehine oy 
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kullandılar ancak o bölgede Caf1 ve Davuda aşiretlerinin lehimize kullandıkları oyları gölgeye 

düşürecek oranda değildir.” İngiliz yazar bu cümleyi Kifri ve çevresindeki Kürt aşiretlerini 

kapsayan geniş bir bölge için söylemiştir. Çünkü daha sonra aktaracağımız bilgilere göre de 

Kifri merkezindeki tüm oylar Türkiye lehine kullanılmıştır.2 Caf ve Davuda Kürt aşiretlerine 

karşı yine Kürt aşireti olan Delo aşireti3 de Türkler lehine oy kullanmıştır.4 İngiliz yazar Kifri 

ile ilgili bir başka gerçeği de göz önüne sermektedir: Kerkük demir hattı inşa edilmeden önce 

Kifri’nin kuzeyde yaşayan Kürt aşiretlerinin ürünlerinin satıldığı bir ticaret merkezi olduğunu 

tespit etmektedir. Söz konusu yazar Osmanlılar Dönemi’nde kentin merkezinin ve ilçenin 

                                                           
1 Caf aşireti, yakın zamana kadar göçebe hayatı yaşayan bir Kürt aşiretidir. Bu aşiret bugün İran sınırları içinde 

olan Civanro ile Germiyan (Kelar, Kifri…vs.) coğrafi bölgede göçebe hayatını sürdürmüştür. Hatta bazıları ve bu 

aşiret fertleri kendi kendilerini Germiyani- Köyüstani olarak adlandırmaktadır. Bölgede İngiliz işgali başlamadan 

önce iyi niyetlilik ve temiz kalplilikle tanınan göçebe olan bu aşiretin genelde hayvancılıktan elde ettikleri ürünleri 

pazarlamak üzere Kifri ilçesi uğradıkları merkezlerden biri ve en önemlisiydi. Kifri ahalisi olan bazı yaşlıların 

(Türkmen) anlattığına göre bu aşiretin Kifiri’ye ziyareti sezonu başladığında Büyük Camii’nin (maalesef Sultan 

İkinci Abdülhamit’in fermanıyla inşa edilen bu camii yine Osmanlı döneminde inşa edilen Hanaka Camii ile 

birlikte Kifri’deki mahalli idare tarafından bilebile veya bilmeden tamamen yıktırılmış ve yerlerine yeni camiler 

inşa edilmiştir!) müftüsü çarşıda dolaşır ve kendi kendilerini kandırıp din diyanetlerini satmamak hususunda halkı 

uyarırdı “ ey ahali Caf kapıdadır. Kimse onları kandırmaya kalkışmasın. Bunu yaparsa, inancını dinini ucuza 

satmış olur”. Müftü’nün söz konusu uyarısının sebebi o dönemde bu aşiret fertlerinin iyi niyetli (saf) olmalarıdır.  

Yazarlar Kerkük demir hattının inşası ile Kifri’nin bir ticaret merkezi olan konumunu kaybetmiş olduğunu 

aktarmaktadırlar. Yazarların anlattığına göre söz konusu demir hattının inşasından önce Kifri civarda bulunan 

aşiretlerin alışveriş merkezi ve Kürt ürünlerinin pazarlandığı ticaret merkeziydi (Bkz. Admondz, s.252). 
2 Kifrili Nilüfer Bayatlı tarafından kaleme alınan Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi’nde Irak Olayları adlı eserinde 

(s. 24-25’te) Salahiye (Kifri)  ve çevresinde Türkmenlerin yanı sıra Kürt ve Arap aşiretlerinin de devletleri  

(Osmanlı İmparatorluğunu) uğruna canlarını vermeye amade olduklarını kaydetmektedir: Meclis-i Mebusan’ın 

Zabıt Ceridesi  ‘ Üçüncü  Devre-i İntihabiye’ Birinci Sene İkinci İctima, Cumartesi: 6 Kanun-ı Evvel Sene 1330 (19 
Aralık 1914), Saat 1:30 Dakika, Açılıştan sonra Meclisin Katibi Bediü’l Mueyyid Bey Kerkük Meb’usu Mehmed 

Ali Bey’in telgraf-namesini okur: “Meclis-i Mebusan riyaset-i celilesine, Refiklerimle, olcanib_i A’liye hareketde 

iken hain düşmanlarımızın Basra’da tec-vüzü işitildiğinden te’hir-i hareketle gönüllü mucahidinin teşvik ve cem’i 

için Kerkük’çe teşebbüsat ve tedabir’i lazimenin ittihazından sonra harice çıkılmış, on beş günden beri bizzat kura 

ve aşiretleri dolaşarak Salahiye (Kifri) Kazasına gelib oraca da teşebbüsat-i mukteziyesini ifasıyla Bayat kürdü 

(Bu terimle Oğuz Bayat Boyu’nun bucak ve köyleri arasında yer alan Kürt aşiretleri kastedilmektedir), Karatepe 

aşiretleri, içine gidilerek hazırlanmalarını te’min ile şimdi nahiye merkezine varılmıştır. Her tarafça hasıl olan 

te’sir ve Sadat-i Berzenci’ye ve Naim Essaid ve Talaban’i zade, Zengine, Denüpalani, Zend Saf, Salahiye, Bayat, 

Kürdi, Karatepe aşiret ve ahalisinden binlerce cengaver atlı ve piyade mücahidler hazırlanmakda, her taraftan 

harekete musar’at eylemekdedirler. Mücahidlerimiz arasında din ve vatan azizimizin temin-i muhafazası uğrunda 

feda-i can şerefine nail olmak üzere ilk kafileyi mustashiben müste’inen Billah Bağdad’a hareket olunacağı” 
3  Kitabının birçok yerinde tarafsızlığını bozan İngiliz yazar (istihbaratçı), Türk tezini savunan Delo aşireti 

hakkında bir daha taraf tuttuğunu saklayamamıştır “Osmanlı egemenliğinin son ermesinden birkaç yıl önce 

Zengene aşireti Delo aşiretini tarihi yerleşim yelerinden çıkarmış ve kuzeye doğru göç etmeye zorlamıştır. Delo 

aşireti Kifri beldesinin kuzey doğusu ve güney batısında saat numaralarına benzer parantez halinde yerleşmiştir. 

Bunların bir kısmı da İngiliz-İran Hanekin petrol şirketine ait arazide iskan ettirilmiştir. Kifri’de kalan Delo aşireti 

mensupları yaşamlarını düzensizlik ve cehalet içinde sürdürmeye devam etmişlerdir. Hatta 1920 ayaklanması 

esnasında Kifri ayaklanması ve İngiliz siyasi subayların (istihbarat subaylarının) öldürülmesinde büyük rol 

oynamışlardır”. (Bkz. Admondz, s. 252-253). 
4  Musul sorununu çözümlemek için Cemiyet-i Akvam tarafından gönderilen komisyon aşağıdaki kişilerden 

oluşmaktaydı “Ser A:F: Wirsen (İsveç uyruklu) , Count Paul Tleky, (Belçika uyruklu), Sinyor Roddolo (İtalyan), 

Horace de Pourtales (İsviçre uyruklu) oluşmaktaydı. Komisyonla birlikte gelen Türk heyeti ise, Cezire bölgesi 

askeri genel müfettişi Cevat Paşa (başkan), üye ve müsteşar olarak Musul ilinden Yarbay Kamil Bey, Kerkük’ü 

temsilen Nazım Bey Neftçizade, Süleymaniye ilini temsilen Şeyh Mahmut’un damadı Fettah Bey’den 

oluşmaktaydı”.   
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adının Salahiye olduğunu, sonra Kifri merkezinde yaşayan aile başkanlarının kendilerini Türk 

kabul ettiklerini tespit etmektedir.1  

28 Ocak 1932 tarihinde Cemiyet-i Akvam Konseyi Manda Komitesi önerileri ve Irak 

hükümetinin çıkarması gereken taahhüt bildirisinin (deklarasyon) metni onaylandıktan, Irak 

Millet Meclisi ve Senato tarafından incelendikten sonra 5 Mayıs 1932 Millet Meclisi ile 

Senato’nun ortak oturumunda bahsedilen deklarasyonun çıkarılması hususunda hükümet 

yetkilendirilmiştir. 19 Mayıs’ta hükümet tarafından onaylanan ve 30 Mayıs 1932 tarihinde 

dönemin başbakanı tarafından Bağdat’ta resmî bir şekilde açıklanan deklarasyonun 9. ve 10. 

maddelerinde Kerkük’ün yanında Kifri’ye de Türkmen şehirleri olarak işarette bulunulmuştur.2 

Bahsedilen maddelere göre Kürtçe ve Türkçe (Türkmence değil) Arapçanın yanında resmî dil 

olarak kabul edilmiştir.3 Yine kraliyet döneminde çıkarılan 1931 tarihli ve 74 sayılı Mahalli 

Diller Kanunu’nda (Kanunulluğatü’l Mahalliye) da aynı hükümler yer almaktadır.4 

                                                           
1 Admondz, s. 252. 
2  Deklarasyonun 9. ve 10. maddelerinin Türkçeye çevrilmiş metni aşağıdaki gibidir: 

Madde 9: “1. Irak, Musul, Erbil, Kerkük ve Süleymaniye livalarındaki nüfusun çoğunluğunu Kürt ırkının teşkil 

ettiği kazalarda resmi dilin Arapça ile birlikte Kürtçe olmasını garanti eder. Bununla birlikte, nüfusun 

çoğunluğunun Türkçe ırkından olduğu Kerkük livasına bağlı Kerkük ve Kifri kazalarında, resmi dil Arapça ile 

birlikte Kürtçe ve Türkçe olacaktır. 

2. Irak mezkûr kazalarda makul bir miktar istisnalar hariç olmak üzere devlet memurlarının her ihtimale karşılık 

yeterince Kürtçe ve Türkçe bileceklerini garanti eder. 

3. Her ne kadar işbu kazalarda memurların seçiminde ölçü Irak’ın diğer taraflarında olduğu gibi Irak’tan ziyade 

yeterlilik ve dil bilgisi olacak ise de Irak, memurlarının şimdiye kadar olduğu gibi mümkün olduğu kadar adı geçen 

kazalardaki Irak’lılardan seçileceğini de taahhüt eder”. 

Madde 10: “Irk, din veya dil azınlıklarına ait bu deklarasyonda yer alan maddelerdeki taahhütler uluslararası 

yükümlülüklerdir ve Milletler Cemiyetinin garantisi altında olacaktır. Bunlar, Milletler Cemiyeti Konseyinin 

çoğunluğunun muvafakati olmaksızın değiştirilemeyecektir. Konseyde temsil edilen Milletler Cemiyeti 

temsilcilerinden herhangi üye bir konseyin dikkatini herhangi bir kural ihlali veya taahhütlerin herhangi birinin 

ihlali tehlikesine çekebilir; bunun üzerine Konsey tedbirler alır ve bu durumlara müessir ve uygun direktifler verir. 

Irak ile Konseyde temsil edilen herhangi bir milletler Cemiyeti üyesi arasında, bu maddelerin dışında veya bir 

hukuk meselesi olarak ortaya çıkan herhangi bir görüş farklılığı, Milletler Cemiyeti sözleşmesinin 14. Maddesi 

gereğince uluslararası karakterde bir anlaşmazlık olarak değerlendirilecektir. Tarafların birinin talebi 

durumunda bu şekilde herhangi bir anlaşmazlık Daimi Uluslararası Mahkemeye havale edilecektir. Buranın 

kararı nihaidir ve Milletler Cemiyeti sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince aynı derecede kuvvetli ve yaptırım 

gücüne sahiptir”.  
3 Ancak buna rağmen söz konusu deklarasyonda tanınan haklar Kürtler ve Türkmenler tarafından fazla ilgi il 

karşılanmamıştır. Bunun sebebi deklarasyonun Kürtleri ve Türkmenleri azınlık olarak görmesi ve Irak’ın 

mekanizmasında kendilerine ciddî bir yer verilmemesine dayandırılmaktadır, (Hürmüzlü, Erşat, Türkmenler ve 

Irak, s. 22-23. 
4 Bahsedilen kanunun birinci maddesinde aşağıdaki hükümler yer almaktadır: Bu hükümleri aşağıda ikinci ve 

üçüncü maddelerde zikri geçen ilçeler hakkında geçerlidir. İkinci maddede Musul, Erbil, Kerkük ve Süleymaniye 

livalarına bağlı 12 ilçede Mahkeme dilinin Kürtçe olacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu kanunun üçüncü 

maddesinde ise Musul, Erbil ve Kerkük livalarına bağlı (Duhok, Şeyhan, Erbil, Mahmur, Kerkük ve Kifri kazaları 

zikredilmiş ve bu kazalarda mahkeme dilinin Arapça, Kürtçe veya Türkçe olacağı hükmü yer almaktadır. Bu 

madde mucibince mahkeme duruma göre kullanılması gereken dili kararlaştırır. Kanunun dördüncü maddesinin b 

fıkrasında kanunda zikri geçen tüm kazalarda mahkeme tarafından gönderilen tebligatın talep edildiği halde sözlü 

olarak Arapça, Kürtçe veya Türkçeye çevrilmesinin mümkün olduğu hükmü belirtilmektedir. Aynı fıkrada 

mahkemeye sulan dava dilekçelerinin Arapça, Türkçe veya Kürtçe olabileceği hükmü yer almaktadır. Bahsedilen 

kanunun beşinci maddesinde ise bu kanunda zikri geçen kazaların resmi dilinden söz edilmektedir. Söz konusu 

maddenin son fıkrasında ise ‘Kerkük ve Kifri kazalarında ise Kürtçe veya Türkçe kullanılır’ hükmü 
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Yukarıda zikri geçen yabancı gezgin (seyyah) ve yazara ilaveten İngiliz yazar Stephen Hemsly 

Longrigg “Irak’ın Yeni Tarihinde Dört Yüzyıl” ve el Mutairi, Muhammed Dayfullah, “Musul 

ve İskenderun Problemleri ve Arap Türk İlişkileri”, el Şamrani, Ali Muhammed “Zıtlar 

Mücadelesi- Körfez Savaşı’ndan Sonra Irak Muhalefeti” adlı kitaplarında, el Şevvaf 

Abdullatif’ın “Etkili Şahsiyetler” adlı kitaplarda ve  Vladimir Minorsky’nin, “İhtilaflı Bölge” 

adlı yazısında Kifri’nin bir Türkmen yerleşim yeri olduğuna işaret edilmiştir.1 

Ayrıca 47-24 Haziran 1921 tarihinde İngiltere’den sömürgelerden sorumlu Devlet Bakanı’nın 

Mezopotamya Yüksek Komiseri’ne gönderilen telgrafta Türkmen bölgelerinden bahisle: 

“Mezopotamya ve Kürt bölgelerinde kurulacak iki devletten bahsedilirse hududun etnik 

kriterlere göre olması ve tam Arap bölgesi ile tam Kürt bölgesini ayırmalıdır. Ancak Erbil, 

Kifri ve Kerkük her iki taraftan değildir”2  

Lozan Müzakereleri’nin yapıldığı esnada ve henüz Musul meselesi3 çözüme kavuşturulmadan 

önce istihbarat raporlarına dayanarak İngiliz idaresi, insanları kendi taraftarları ve aleyhtarları 

olarak ikiye ayırırken Kifri’de yaşayan bazı şahsiyetler hakkında şöyle tespitlerde bulunmuştur: 

1. Seyit Musin Ağa, 60 yaşındadır. Türk yanlısıdır ve 1925 Mart ayında Cemiyet-i Akvam 

komisyonu önünde onlardan yana (Türklerden) yana oy kullanmıştır. Kifri’de en çok Türk 

hilekarlarla ilişkiler içindedir. 2. Hacı Reşit Çelebi 50 yaşındadır. Kirmanci Kürtlerindendir. 

Kifri’nin zenginlerindendir. Ancak Türk yanlısıdır. 3. Seyit Kadir Hasan Ağa, 30 yaşındadır. 

Mantıksız bir insandır Seyitler gibi Zengenelere akraba olur. 1920 yılında Çimene Köprü’de 

trene yapılan saldırıya karıştığı ve 1925 Ağustos ve Eylül’ünde Kifri’de faaliyet gösteren 

isyancılarla haberleştiği söylenir. 4. Seyit Ömer Ağa Kifri zenginlerindendir, Açıkça 

Türklerden yanadır. 5. Osman Efendi, 50 yaşındadır ve Türk yanlısıdır. 6. Şeyh Reşit, 70 

yaşındadır Aslan Ravanduzludur. Türk yanlısıdır. 6. Cemil Beğ Baban, 45 yaşındadır. 1924 

yılında Kurucu Meclis üyeliğine seçildi, ancak milletin tepkisinden korkarak istifa etti. 7. 

                                                           
düzenlenmiştir. Kanunun altıncı maddesinde bu kanunda zikri geçen ilçelerde bulunan okulların eğitim dilinden 

söz edilmektedir. Bu maddeye göre söz konusu kazalarda bulunan ilkokullarda, bu okul öğrencilerinin 

çoğunluğunun kullandıkları ev dilini esas alarak, eğitim dili Arapça, Türkçe veya Kürtçe olacaktır. 
1  Hürmüzlü (Türmenler ve Irak), Naklen, s. 94-95. Stephen Hemsly Longrigg’in İngilizce kaleme alınan 

bahsedilen eseri Irak’lı yazar el Hayyat, Cafer tarafından Arapçaya “Arbaat Kurun Min Tarihi’l İraki’l Hadis” 

tercüme edilmiştir. Ayrıca Bkz. Hürmüzlü, Erşat, Irak’ta Türkmen Gerçeği, s. 27-30. 
2 The National Archives, Londra, Dosya fO 371/1008, Hürmüzlü’den (Irak’ta Türkmen Gerçeği) Naklen, s. 40 

179. 
3 Burada Musul Özdemir Harekatı adlı kitabın yazarı olan Murat GÖZTOKLUSU’nun bahsedilen eserde aktarmış 

olduğu ince ayrıntıyı aktarmanın doğru olduğunu düşünmekteyiz. Yazar bu eserde 1920 yılında İngilizlerin 

Mustard Zehirli Gazı gibi kimyasal silahlar kullandığını kaydetmektedir. Yazar söz konusu eserinde dönemin 

yöneticilerinden olan ünlü Cherchill’in bu konuyla ilgili sözlerine de yer vermiştir: “Ben uygarlaşmamış 

oymaklara karşı zehirli gaz kullanılmasına kuvvetle taraftarım” sözüne de yer vermiştir. İngilizler zehirli gazı 1. 

Dünya Savaşı’ndan sonra sadece 1919’da Bolşeviklere, 1920’lerde Musul direnişlerinde bize karşı kullanmışlar, 

böylece Saddam’ın uğursuz Halepçe soykırımına örnek yaratmışlardır (Bkz. Göztoklusu, Murat, Musul Özdemir 

Harekatı, s. 13-14). 
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Mehmet Sait Efendi, 60 yaşındadır. Tür taraftarıdır. 8. Abdülmecit Efendi: Kifri tahrirat eski 

kâtibidir. 18 Şubat 1925 tarihinde mesaiye geç kaldığı ve Kifri’de halka Türklerin döneceğini 

devamlı açıkladığı için görevinden alındı. İçki içer ve yolsuzluklara karıştığı söylenir.1 

İzzettin Kerkük Kardeşlik dergisinde “Kerkük Hatıralarım-V” başlığı altında yayınladığı bir 

yazısında Kifri’nin Irak Türkleri tarihinde önemli bir yeri olduğunu, Musul salnamesinde Kifri 

kazası ve bu kazaya bağlı olan Tuzhurmatu ve Karatepe2 kasabaları halkının tamamen Türk 

olduğunu tespit etmiştir.3 Ayrıca yazar Musul vilayetinin kaderinin tayini için 1925 yılında 

Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) komisyonuna bağlı heyetin Kifri’ye gittiği ve Cevat 

Paşa başkanlığında olan bu heyetin büyük bir heyecanla karşılandıklarını aktarmaktadır. Adı 

geçen yazar Türk heyetine uzman olarak katılan Kerkük mebusu Neftçizade Nazım Bey ile 

Süleymaniye Mebusu Fettah Bey’den de söz etmektedir. Yazar ayrıca Süleymaniye mebusu 

Fettah Bey’in, komisyon çalışmaları hakkında 3 Nisan 1925 tarihli Vakit gazetesine verdiği 

beyanatta heyetin Kifri’de karşılanışını anlatan kısmı aktarmıştır. Öneminden dolayı Fettah 

Bey’in bahsedilen beyanatını yazarın aktardığı şekilde aynen aktarılmasını doğru bulmaktayız: 

“ … Salahiye’deki (Kifri) karşılama, Musul’un Türk’e incizabına en kudretli delili idi. Heyet 

Selahiye’ye vardığı zaman minarelerden salalarla karşılanmış, Tahkikat Heyetine yalnız alemî 

(Dünyevî) değil semavî bir cevap veriyordu. Salahiye’de bir adet vardı: gebe kadınların 

doğumu ıstırabının zevali için yüksek seslerle dua ve tezahüratta bulunurlar. Salahiyeliler de 

Cemiyet-i Akvam Heyetine cevapları işte bu dualarla ürpertici bir manzara teşkil ediyordu. 

Türkiye’yi istiyoruz diyorlardı”.4  

İngilizler döneminde Kerkük halkının yanı sıra Kifri halkı, eskiden Türk tezini savunan Kürt 

lider Şeyh Mahmut’un yönetimi altına girmeyi reddetmiştir. İngiliz yazar WİLSON bu olayı 

şöyle anlatmaktadır “… Büyük Zap’tan Diyala’ya kadar uzanan bölgede yaşayan Kürtler kendi 

istekleriyle Şeyh Mahmut’un yönetimi altında olabilirler. Şeyh Mahmut bu bölgeleri yönetirken 

İngilizlerin manevi desteğini alacaktır. Lakin Kerkük ve Kifri ahalisi Şeyh Mahmut’un 

                                                           
1 Hürmüzlü (Irak’ta Türkmen Gerçeği), s. 72-73; Ayrıca Bkz. Bkz. Göztoklusu, s. 226-227. 
2 1946 yılına kadar Kifriye bağlı bir bucak statüsünde olan Tuzhurmatu 1947 yılında ilçe konumunda olan Dakuk 

(Tavuk)’a bağlanmıştır. Daha sonra bahsedilen ilçe Tavuk ile yer değiştirerek ilçe olmuş ve Tavuk ona bağlı bir 

bucak konumuna getirilmiştir. Saddam döneminde coğrafi ve beşeri bakımdan Kerkük’ün tabii bir uzantısı olan 

Tazehurmaru ilçesi Araplaştırma operasyonları çerçevesinde Kerkük’ün idari taksimatından kopararak Salahattin 
(Tikrit) iline bağlanmıştır (Hürmüzlü ‘Irak’ta Türkmen Gerçeği’, s. 171). Karatepe ise hala Kifri’ye bağlı bir 

kasaba statüsünü korumaktadır. 
3 Ayrıntılar için Bkz. Eroğlu/ Babucoğlu/ Özdil, s. 197-200. 
4 Kerkük, İzettin, Kardaşlık Dergisi, Sayı 50, Yıl 13, 2011, s. 8-9.  Kifri’de eskiden zor bir meselenin çözülmesi 

ve özellikle doğum yapmakta olan kadınların doğumunu kolaylaştırmak adına okunurdu. Salahiye (Kifri) halkı bu 

dua okununca doğum yapmakta olan kadının doğum ıstırabından çabuk kurtulacağına inanmaktaydı. Söz konusu 

duanın adı “karibe’l fereç” duasıdır, “Allahume ya karibel faraç veya aliyen bila derç” yani “ey kederden, zorluktan 

kurtaran Allah’ım” ibaresiyle başlayan dua civarda bulunan ve doğum yapan kadının evine en yakın olan Camiden 

yapılır. Karibe’l Faraç duası genelde doğum yapan kadının eşi tarafından okunurdu. 
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yönetimi altına girmeyi reddetmiştir. Şeyh Mahmut bu durumu kabullenmiş ve kendi 

yönetimine girmeleri için ne kendi ısrar etmiş ne ettirmiştir”1 

28-30 Ağustos 1960 tarihinde Kerkük Atlas Sinemasında düzenlenen ve dönemin Maarif 

Bakanı İsmail el Arif ve Kerkük Öğretmenler Sendikası Başkanı Hakkı Hürmüzlü’nün birer 

konuşmasıyla açılan Türkmen Öğretmenlerinin Birinci Kurultayına diğer Türkmen 

bölgelerinden gelen heyetlerin yanı sıra Kifri’den de geniş bir heyet katılmıştır (Hürmüzlü, 

2003, s.55). 

Devrim Konseyi 1970 tarihli ve 89 sayılı kararıyla Irak’ta Türkmenlere kültürel hak tanınmıştır. 

Bu karara dayanarak eğitim müdürlükleri tarafından veliler arasında yapılan anket sonucunda 

Kerkük’te bulunan 124 okulun 104’ü Kifr’nin aralarında bulunduğu Tuzhurmatu, Altunkprü ve 

diğer Türkmen bölgelerinin ezici çoğunluğu Türkmence tedrisatı seçmiştir (Hürmüzlü, 2003, 

s.61-65).  

1991 olaylarından sonra Kifri’de Türkçe eğitime Başlayan Karaoğlan İlkokulu ve arkasından 

Doğan Lisesi Birleşmiş Milletlerin Irak’ın Kuzeyinde oluşturduğu tempom bölgede kurulan ilk 

Türkmen okullarıdır. Ama maalesef diğer Türkmen okulları gibi Kifri’deki Türkmen okulları 

öğretmen kadrosu ve ders programı bakımından olsun veya okulla ilgili diğer hususlar 

bakımından olsun 1,2 yıllık bir süre hariç hiçbir zaman gerekli ilgi ve ihtimamı görmemiştir. 

Sorumlulara duyurulur… 

Aşağıda Osmanlı zamanında yapılmış ve günümüze kadar gelen eserleri görmektesiniz. 

                                

              

Resim 1- Osmanlı Eserlerinin Kifri(Salahiye) Bölgesindeki Evleri 

                                                           
1 T. Wilson, Arnold, Mezopotamia, 1917-1920, A clash of loyalties, A personal and historical record, Londan, 

1931, s. 129. 
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Resim 2- Osmanlı Zamanında Subay Misafirhaneleri    
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Resim 3- Osmanlı mezar taşları günümüze kadar kalanlar olduğu gibi bir çoğunu da ya 

kırılmışlar ya da eserleri yok etmeye çalışmışlar. 

    

Resim 4- Türkmen Milletvekili Kraliyet Dönemi’nde, Muhammed Hacı Numan Vendavi (1891- 

1976) ve düşmanlar tarafında n kırılan Kerkük / Kifri(Salahiye) bölgesindeki mezar taşları 

 

   

Resim 5- Yıkılan veya önemli şahsiyetlerin isimleri silinerek eseri yok etme çalışmalarını 

görmektesiniz. 
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Resim 6- Osmanlı zamanında yapılmış tarihi Osmanlı Camiini görmektesiniz. Yeri Kerkük / 

Kifri (Salahiye)  

 

Sonuç  

Osmanlı Döneminde Irak 3 üç vilayete bölünmüştü. Bunlar Bağdat vilayeti, Basra vilayeti ve 

Musul vilayeti idi. Musul vilayeti içinde yer alan sancaklar Erbil, Süleymaniye, Duhok ve 

Kerkük’tür. Kerkük’ün önemli ilçeleri Kifri (Salahiye), diğer Türkmen yerleri olan Tuz, 

Karanaz, Bostamlı, Yengice, Tavuk (Dakuk), Beşir, Teze, Leylan, Kızrabat, Hanekin, Mendeli 

ve Telafer’dir. Bizim çalışmamızda da daha çok Osmanlı eserlerinin bulunduğu günümüzde 

Kerkük ve Kifri (Salahiye) Bölgesi’nde Osmanlı eserlerinin bulunduğu yerlerdir. Diğer yerlerin 

Osmanlı’ya ait tarihi eserlerin yok edildiğini ve yok edilmeye çalışıldığını söylebiliriz. 

Resimlerde de görüldüğü gibi mezar taşları camiler ve daha birçok eserleri yok etmeye 

çalışıldığı ve geçmişi unutturmak istendiğini gözler önüne sermektedir. Özellikle Bağdat, 

Musul, Basra ve özellikle Erbil ve Kerkük Kifri (Salahiye) bölgelerinde camiler kapalı çarşı ve 

herhangi bir eser Osmanlı zamanından kalma eserleri Osmanlı’yı sevmeyenler veya düşmanlar 

tarafından bu eserler yok edilmeye çalışılmaktadır. Biz de elimizden geldiği kadar bu eserlere 

sahip çıkmak için ne gerekirse yapmaya hazır durumdayız. Bu makalemizde bu çabamızın ufak 

bir özetidir. 
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XVI. Yüzyılda İzvornik Sancağında Gemilerin İnşası  

Nada Trifkovic1 

Özet 

İzvornik sancağı, 1478-1481 yılları arasında kurulmuş ve Macaristan ile sınır bölgesi temsil 

ederek büyük önem taşıyordu. Bir sınır bölgesi olarak İzvornik sancağı, Mohaç Muharebesi’ne, 

daha doğrusu 1528'de Osmanlıların Budin’i fethine kadar önemini korumuştur. Osmanlılar, 

Macaristan topraklarını fethettikten sonra, İzvornik sancağındaki sınırlar fazla değişmiyordu ve 

sancak sınır bölgesinin önemini kaybetmiştir. Ancak sınır bölgesinin önemini yitirmesine 

rağmen İzvornik sancağı, Drina ve Sava nehirleri ile, Osmanlı ordusunun Avrupa seferleri 

sırasında toplandığı önemli bir merkezi temsil eden Belgrad'a bağlı olduğu için, önemli bir 

bölge olmaya devam etmiştir. İzvornik sancağının Belgrad ile bu bağlantısı, on altıncı yüzyılda 

oradaki iskelelerde gemilerin inşa edilmesine yol açmıştır. Bu gemiler Sava ve Drina nehirleri 

yollarıyla Belgrad’a götürülüyordu. Drina Nehri üzerindeki İzvornik’teki iskele ve Sava Nehri 

üzerindeki Novi Kalesi'ndeki iskele özellikle önemliydi. Bu makalenin amacı, İzvornik ve Novi 

kalelerindeki tersanelerin ne zaman inşa edildiğini, oradaki gemilerin ne kadar inşa edip 

Belgrada götürüldüğü, İzvornik civarında başka hangi tersanelerin bulunduğunu ve bunların on 

altıncı yüzyıldaki önemini belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için araştırma sırasında arşiv 

kaynakları olan tahrir defterleri ile on altıncı yüzyılın ikinci yarısına ait muhimme defterleri 

incelenmiştir. Sonuçlar betimsel bir yöntemle sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İzvornik Sancağı, Drina Nehri, Sava Nehri, Novi Kalesi, İzvornik İskele. 

 

Giriş 

Günümüzde kuzeybatı Bosna'da bulunan İzvornik şehri ilk defa 1412'de Dubrovnik 

kaynaklarında, Zvonik adıyla, önemli ticaret kolonisi olarak geçmektedir. (Ковачевић-Којић, 

2007, s. 25) Bundan sonra, XV. yüzyılın ilk yarısında İzvornik, ticaret için önemli bir merkez 

olarak Dubrovnik kaynaklarında sıkça geçmektedir. O dönemde İzvornik, Bosna Devleti'nin 

sınırları içindeydi ancak 1433'te Sırp despotu Đurađ Branković’in eline geçmiştir (Мазалић, 

1955, s. 82). Bu şekilde, Sırp merkezi olan Semendire, Osmanlı fethine kadar (1459), İzvornik 

                                                           
1 İstanbul Üniversitesi Yeni Çağ Tarihi Bölümü Doktora Öğrencisi. 
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şehri Sırp egemenliği altında bulunuyordu. 1460'ta, Osmanlı etkisi İzvornik ve çevresinde 

hissedilebiliyordu ve nihayet 1462'den sonra İzvornik'in Osmanlı idaresinde sürekli olduğu 

görülmektedir (Šabanović, 1982, s. 51). İzvornik ve çevresi fethinden sonra, 1459'da kurulmuş 

Semendire sancağına eklenmiştir. Bu topraklar Semendire sancağında İzvornik sancağının 

kurulumasına kadar kalmıştır. İzvornik sancağının tam ne zaman kurulduğu bilinmemektedir, 

ancak 1476/7 tarihli Semendire sancağının tapu tahrir defterinde İzvornik, Semendire 

sancağının parçası olarak geçmektedir. İzvornik sancağı belgelerde ilk defa 1483 yılında 

görülmektedir, şöyle ki bu sancağın kurulması 1477 ile 1483 yıllar arasına yerleştirilebilir 

(Handžić, 1970, s. 143). 

Orta Çağ'da bile Drina Nehri’nden dolayı Podrinje olarak adlandırılan İzvornik şehrinin 

bulunduğu bölge, Orta Sırbistan'ı, Adriyatik Denizi’nin sahillerinde bulunan Dubrovnik ile 

bağlayan yolların bu bölgeden geçtiği için, özellikle ticaret açısından, büyük önem taşıyordu 

(Ковачевић-Којић, 1978, s. 89). Osmanlı Devleti'nde merkezi İzvornik'te bulunan İzvornik 

Sancağı, ticari önemini korumanın yanı sıra, 1526 yılına kadar Macaristan'a karşı askeri bir 

sınır teşkil ettiği için askeri stratejik öneme de sahipti. (Handžić, 1975, s. 42). Devamlı savaş 

alanında bulunduğu için, İzvornik Sancağı’nın sınırlları 1526’da Mohaç Müharebesi’nde 

Macacarların yenilgisine kadar değişiyordu. Ancak, 1533 tarihli Tahrir Defterine göre, İzvornik 

sancağı toplam 31 nahiyeyi içine alıyordu. Bu dönemde, Osmanlı Devleti’nin 1521’de 

fethettiği, Böğürdelen, Maçova-i Bala ve Maçova-i Zir nahiyelerinin sancağın sınırların 

içerisinde olması, (BOA, TD. 173) savaşlar sırasında bu sancağın sınırlarının değiştiğini teyit 

etmektedir. 

Mohaç Muharebesi’nden sonra askeri ve stratejik açıdan İzvornik sancağının önemi azalmaya 

başlamıştır (Handžić, 1970, s. 191) ancak başka faaliyetler için önemli olmaya devam etmiştir. 

Yani Osmanlılar Balkanlar’a gelince daha çok nehir yollarını kullanmaya başlamıştır. Bu yollar 

Orta Çağ’da da önemliydi ancak Balkanlar, her biri tüm yöneticilere sahip olan daha küçük 

alanlara bölündüğünden büyük nehir ağları oluşturmak kolay değildi. Nihayet Osmanlılar, 

Balkanları kendi egemenlikleri altında birleştirdikten sonra nehir yollarını daha çok kullanmaya 

ve büyük merkezleri birbirine bağlamak için kullanmaya başlamışlardır (Handžić, 1976, s. 83-

84). Osmanlıların kullandığı nehir ağları ve yollar hem kentsel hem de askeri, stratejik ve ticari 

açıdan önemliydi. Bu nedenle özellikle Sava ve Tuna nehirleri ile havzaları ve kendilerine bağlı 

olan nehirler büyük önem taşıyordu. Nehirlerin ticari önemi söz konusu olduğunda Dubrovnik 

ve Venedik Cumhuriyeti ile ticaret, özellikle tahıl söz konusu olduğunda çok önemliydi. 

Dolayısıyla bu ihtiyaçlar için nehirlerde mal, meyve, tahıl taşımak için gemilere de ihtiyaç vardı 
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(Bostan, Gemi, 1996, s. 14). Gerekli tüm gemilerin inşa edilmesi için sadece büyük nehirler 

değil, aynı zamanda kollarındaki iskeleler de gerekiyordu. Böylelikle Osmanlı Devleti’nde 

genellikle akarsulara köprü ve iskele inşa ediliyordu. Bu tür iskeleler, İzvornik sancağının 

parçası olan Drina ve Sava nehirlerinin kıyısında da yer almıştır. 

Bu çalışmanın amacı, İzvornik sancağında, Sava ve Drina nehirlerinin kıyılarında bulunan 

tersanelerin ne zaman inşa edildiğini, oradaki gemilerin ne kadar inşa edilip Belgrad’a 

götürüldüğünü, İzvornik civarında başka hangi tersanelerin bulunduğunu ve bunların on altıncı 

yüzyıldaki önemini belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için araştırma sırasında arşiv kaynakları 

olan tahrir defterleri ile on altıncı yüzyılın ikinci yarısına ait muhimme defterleri incelenmiştir. 

Çalışmada özellikle Drina Nehri’nin yanında bulunan İzvornik tersanesinin faaliyetleri ile ilgili 

belgeler analiz edilmiştir. Sonuçlar betimsel bir yöntemle sunulmuştur. Çalışma, İzvornik 

tersanesinin en çok aktif olduğu on altıncı yüzyıl kaynaklarıyla sınırlıdır. Bununla beraber, 

çalışmada İzvornik tarihi ve Osmanlıların İzvornik’teki yönetimi ile ilgili yapılan araştırmalar 

kullanılmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerine göre yapılmıştır. Doküman analizi ve 

literatür incelemesi, araştırılan konuyu kapsayan materyallerin analizini içermektedir.  

XVI. Yüzyılda İzvornik Sancağında Gemilerin İnşası 

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar topraklarında XVI. yüzyılda gemi inşası Niğbolu, Semendire, 

Pojega, Mohaç, Vidin ve İzvornik sancaklarında düzenleniyordu (Handžić, 1976, s. 84). 

Osmanlıların 1521’de Belgrad'ı fethetmesinden sonra, bu sancaklarda gemi inşası özellikle 

aktifti çünkü bu şehir nehir yollarıyla bu sancakların kalelerine bağlanmıştır. Belgrad’a gelince 

şehrin nehir yolları açısından önemi, iki büyük -Tuna ve Sava- nehrin buluştuğu noktada 

olmasından kaynaklanmaktadır. (İreçek, 1990, s. 108) Böylece Belgrad'ı fethederek bu şehir ile 

Tuna ve Sava'nın geçtiği diğer yerler arasında bir nehir yolu oluşturmak mümkün olmuştur. 

İzvornik'te olduğu gibi, bazı sancaklarda iskelelerin yapılmasının bir başka nedeni de Belgrad'ın 

fethi ve Macaristan'ın Sava Nehri'ni geçmesinin ardından Osmanlıların Slavonya ve Srem'i 

fethetmeye başlamasıdır (Samardžić, 2012, s. 244-245). O dönemde yeni iskelelerde inşa edilen 

gemiler büyük önem taşıyordu. Tam da Belgrad'ın ve Slavonia ve Srem'in fethinden sonraki 

dönemde İzvornik sancağında gemi yapısı ile ilgili ilk kaynak gelmektedir. Bu kaynak 1538 

tarihli, 22 Şeval (14. III) ile 14 Zilhicce (14. V 1538) tarihleri arasındaki dönemde geminin 

inşası sırasında yapılan harcamaların kaydedildiği muhasebe defteridir. Bu kaynağa göre 100 

tane at gemisinin inşası, İzvornik sancağında, Sava Nehri’nin kıyılarında bulunan Nova Kalesi 

yakınlarındaki iskelede gerçekleştirilmiş ve bu yapının yöneticisi Srebreniçe Kadısı Mevlana 

Muhyiddin idi. Kaynakta ayrıca, bu gemilerin inşası için 160.000 akçe ayrıldığı kaydedilmiştir 
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(BOA, MAD. 523, h. 180). Nova Kalesi, Beline nahiyesinde Sava Nehri’nin kıyısında 

bulunuyordu ancak 1533 yılında kaydedilmiş tahrir defterinde bu tersane hakkında hiçbir bilgi 

olmadığı için, onun 1533’ten sonra ve 1538 yılından önce yapıldığı düşünülebilir. Bu dönemde 

bu yerde bir tersanenin oluşumu ve 1538'de gemi yapımını, muhtemelen gemi gerektiren 

1536'da Bosna Sancakbeyi Gazi Hüsrev Bey ve Semendire Sancakbeyi Mehmed Bey’in 

Slavonya’da başladığı savaşlarla ilişkilendirmek mümkündür. Bu savaşlar Slavonya’nın 

1552’de Osmanlı egemenliğine girmesine kadar sürmüştür (Handžić, 1970, s. 181). 

Bu muhasebe defterinde elde edilen veriler, XVI. yüzyılın ilk yarısında İzvornik sancağındaki 

gemilerin inşası hakkında ilk ve aynı zamanda tek verilerdir. Kaynakta, gemilerin inşası 

İzvornik kalesindeki iskelede değil, Nova Kalesi’nin iskelesinde yapıldığı görülmektedir. 

Ancak daha sonraki kaynaklar İzvornik kalesinde de bir iskelenin olduğu göstermektedir. 

Ayrıca, XVII. yüzyılda İzvornik şehrinden geçen Evliya Çelebi orada bulunan büyük bir 

iskelenin bulunduğu kaydetmiş ve İzvornik’ten geçen Drina Nehri’nin Sava üzerinen Belgrad’a 

bağlantısı yüzünden nehir trafiğinin aşırı derecede yoğun olduğunu ve o sırada İzvornik 

İskelesi’nde binlerce gemi bulunduğunu kaydetmiştir. (Čelebija, 1967, s. 478) Bu iskeleye de 

Nova Kalesi’nin iskelesi gibi 1533’te kaydedilmiş tahrir defterine rastlanmamaktadır ancak 

daha sonra İzvornik sancağında gemi inşası hakkında bilgi veren kaynaklarda, gemilerin inşa 

yeri olarak İzvornik geçmektedir. (BOA, MD, 22, h. 536) Demek ki İzvornik sancağında 

gemilerin inşası iki yerde yapılıyordu, Nova Kalesi ve İzvornik Kalesi’nin iskelelerinde. 

İzvornik'teki iskele bulunduğu yerde İskele denilen bir mahalle de oluşturulmuştur (Hudović, 

2000, s. 94). 

XVI. yüzyılın ikinci yarısında İzvornik İskelesi’ndeki faaliyetler hakkında veri sayısı artmıştır. 

Böylece İzvornik sancağında gemi inşası ile ilgili veriler, mühimme defterindeki 13 tane 

hükümde bulunmaktadır. Bu hükümlerin en eskisi 19 Rabiulahir 973’te (13 Kasım 1565), en 

sonuncusu ise 29 Şaban 988’de (9 Ekim 1580) oluşturulmuştur. Dolayısıyla bu tarihlere göre, 

bu 15 yıllık dönemde İzvornik sancağındaki gemilerin inşasının daha yoğun olduğu 

görülmektedir. 

19 Rabiulahir 973’te (13 Kasım 1565) kaydedilmiş hüküm Pojega, Semendire, Vidin, Niğbolu 

ve İzvornik beylerine gönderilmiştir. Hükümde bu sancaklarda savaş gemilerinin yapımına 

nezaret edecek mübaşirler tayin edilmiş ve beylerin gerekli tüm malzemelerin temin edilmesi 

ve çalışmalarında kendilerine yardımcı olması gerektiğini belirtir (BOA, MD. 5, h.541). 

İzvornik sancağındaki gemilerin inşası ile ilgili bir sonraki hüküm 22 Cemaziyelevvel 973’te 

(15 Aralık 1565) gönderilmiştir. Bu hüküm İzvornik Beyi Şaban Bey’e gönderilmiş; bu 
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sancakta gemilerin inşasının ilerleyişinin bildirilmesi, bir an önce gemilerin yapılması ve Şaban 

ayına kadar (Şubat/Mart 1566) Belgrad'a gönderilmesi emredilmiştir (BOA, MD, 5, h. 670). 

Kanuni Sultan Süleyman'ın, nihai hedefi Viyana olan seferi 1566 yılında başlattığı 

düşünüldüğünde İzvornik sancağında gemilerin bu sefer için yapıldığı açıktır. Osmanlı 

ordusunun Zigetvar kuşatmasıyla sonuçlanan seferi sırasında, Padişah 1 Zilhicce 973’te (19 

Haziran 1566) gelmiş, Belgrad'dan geçmiştir. (Kazıcı, 2015, s. 196) Kaynakta İzvornik 

sancağından gelen gemilerin Şaban sonunda, yani Osmanlı ordusunun ulaşmasından önce 

Belgrad'a gönderilmesi gerektiği görülmektedir. İzvornik sancağında bu gemilerin inşa 

edilmesi aslında 1566’daki Osmanlı seferi hazırlıklarının bir parçasıydı. Bu ayrıca 

Cemaziyelahir ayının ilk gününde 973’te (24 Aralık 1565), Avlonya, Klis, Üsküp, Akkirman, 

Zaçesne, Dukagin, İzvornik, Kırkkilise, İnebahtı, Niğbolu, Çirmen, Yanya, İlbasan, Bosna, 

Hersek, Delvine, Tırhala, Köstendil, Mora, İskenderiye, Prizrin, Ohri, Selanik, Drama ve 

Silistre beylerine gönderilen ve ilkbaharda başlatılacak savaş için gerekli tüm hazırlıkların 

yapılması ve tam olarak hangi emirlerin beklenmesini emreden hükümde de görülmektedir 

(BOA. MD. 5, h. 701). 

Zaten 9 Cemaziyelahir 973’te (1 Ocak 1566) İzvornik sancağına yeni bir hüküm gönderilmiş 

ve bu emirde yine tersanede o döneme kadar inşa edilen gemilerin miktarı ve durumunun yanı 

sıra hala hazırlıkta olan gemilerin durumu hakkında bilgilendirilme istenmiştir. (BOA. MD. 5, 

h. 770) Bu emirden sadece 25 gün sonra, 6 Receb 973’te (27 Ocak 1566) İzvornik Beyi’ne bir 

başka hüküm daha gönderildi. Bu hükümde gemilerin inşası ertelenmemekte, inşa edilen 

gemilerin sayısı hakkında bir fikir edinebilmek için, tersanedeki durumdan haberdar edilmekte 

ısrar edilmiştir (BOA. MD. 5, h. 899). 

5 Şaban 973’te (25 Şubat 1566) İzvornik sancağına ne tür gemilerin kaç tane yapılması gerektiği 

ve sancağa daha önce bu gemilerin inşası için ne kadar para gönderildiği daha detaylı anlatılan 

yeni bir emir gönderilmiştir. Şöyle ki İzvornik Beyi’ne, Şaban Bey'e Mustafa Çavuş tarafından 

verilen bu hükümde, gemileri yapmak için gerekli olan tahtayı sağlamak amacıyla olabildiğince 

çok ağaç toplamak için nahiyelere erkeklerin atanması emredilmiştir. Ayrıca gemi yapımında 

malzeme olarak ihtiyaç duyulan demirin sancakta satılmaması açıkça emredilmiştir. Bu 

emirden sonra, hükmün ayrıca daha önce, 22 Rebiulahir 973’te (16 Kasım 1565), Ferhad Çavuş 

2592 altın filuri ve 200 tane zahire gemisi ve 16 şayka gemisi inşa etme emri ile İzvornik 

sancağına gönderildiği açıklanmıştır. Ancak İzvornik Beyi, gönderilen çavuşun sancağa 

gelmediğini bildirince merkezden bu davayı araştırmak için yeni bir çavuş gönderilmiştir. Bu 

arada 200 zahire gemisi ve 16 şayka gemisinin inşa edilmesi ve bu gemilerin inşaatın ardından 



7th International Student Symposium 

74 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

Belgrad'a gönderilmesi emri tekrarlanmıştır (BOA. MD. 5, h. 1042). Aynı tarihte Ivez Çavuş, 

daha önce gönderilen Ferhad Çavuş’a ne olduğunu öğrenmek için gönderilmiş ve daha önce 

gönderilen çavuşun nerede kaybolduğunu bulmak için geçtiği tüm evleri ve yerleri iyice 

incelemesi emredilmiştir (BOA. MD. 5, 1043). Son iki hüküm verilerine göre o dönemde yol 

güvenliğiyle ilgili bir sorun olduğu sonucuna varılabilir bu nedenle Ferhad Çavuş’un; 

haydutların veya soygun kurbanı olması çok olasıdır. İzvornik sancağına bu dönemde gemilerin 

inşası ile ilgili birçok hüküm gönderildiği göz önüne alınırsa inşaatın yavaşladığı açıktır. 

Kaynaklara göre bu inşaanın yavaşlamasının sebepleri hem merkezden gönderilen paraların 

zamanda gelmemesi hem de satışı yasaklanan demir ve acilen toplanması gereken ağaç gibi 

malzemelerin eksikliğidir. 

1566'daki savaş harekatından önce 20 Şaban 973'te (12 Mart 1566) İzvornik sancağına bir tane 

daha emir gönderilmiş ve onda Budin Baylerbeyi ile buluşacağı hazır gemilerle Belgrad'a 

gelmesi emredilmiştir. Bu emir, Belgrad'ın nehir gemileri için bir toplanma yeri olduğunu ve 

bunun sebebinin de bu şehrin diğer sancaklar ve tersanelerle bağlantısı olduğunu bir kez daha 

teyit etmektedir. Bu emir 10 Zilkade 973 (29 Mayıs 1566) tekrarlandı (BOA. MD. 5, h. 1208, 

1726). 

Gemilerin inşası ile ilgili bir sonraki hüküm İzvornik sancağına 23 Şeval 980'de (26 Şubat, 

1573) yazılmış ve Srem Beyi’ne gönderilmiştir. Bu emir Muharrem Bey'in Belgrad'da 

gemilerin yapımından sorumlu olan Belgrad'a gönderildiğini ancak İzvornik, Srem, Semendire, 

Pojega ve Böğürdelen’deki tersanelere gönderilecek talimatlarının da dinlenmesi gerektiğini 

göstermektedir. Ayrıca, Pojega'da elli tane köprü gemisi inşa etme ve Semendire, İzvornik ve 

Vidin'de 100 gemi inşa etme kararı alınmıştır. Hüküm, söz konusu yerlere Muharem Bey'in 

yapımla ilgili söylediği, her şeyi dinledikleri ve belirlediği her şekilde gemiler yapılması 

gerektiğini vurgulanmıştır. Bunların inşa edilmesi gereken savaş gemileri olduğu varsayılıyor 

çünkü emrin başında Muharrem Bey'in gemi mühimmatının başında olduğu belirtiliyordu. 

Ayrıca hükümde özellikle 100 gemiden 30'unun at gemisi, geri kalanının da kıta gemisi 

olmasının gerektiği vurgulanmıştır (BOA. MD. 21, h. 266). Bu emrin, Osmanlı donanmasının 

büyük bir yenilgiye uğradığı ve filoyu çok kötü duruma düşüren İnebahtı Savaşı’ndan sonra 

(17 Cemaziyelevvel 979) verildiği görülmektedir. Osmanlılar bu savaşta donanmalarının büyük 

bir bölümünü kaybettikleri için savaştan sonra Osmanlı Devleti’nin her yerinde yeni gemilerin 

yapımına başlanmıştır. Belli ki bu dönemde nehirlerdeki iskeleler de gemilerin inşası da 

önemliydi ve onların arasında İzvornik sancağındaki iskeleler de önemli yer almıştır. 1573 

yılının başında İzvornik’te inşa edilen gemiler, bu yılın ortasında Belgrad'a gönderilmiş ve bu 
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gemilerin durumunu ve sayılarını takip etmesi gereken Semendire Beyi'ne haber verilmişti 

(BOA, MD. 22, h. 136, 137). Ancak bu dönemde inşa edilen gemiler savaş amaçlı değildi; tam 

tersine, Belgrad'da tutulmaları gerekiyordu. Çünkü İzvornik'teki iskelede bu gemileri güneşten 

koruyacak şartlar yoktu, bu da onların zarar görmesine neden olabilirdi (BOA, MD. 22, h. 536). 

Bu son hükme göre, İzvornik İskelesi’nin büyük olmadığı ve orada inşa edilen gemilere koruma 

sağlayamadığı düşünülebilmektedir. Bu yüzden bu iskelede inşa edilen gemiler diğer, daha 

büyük tersanelerde gönderiliyordu. Ayrıca, kaynaklar takip edilirse İzvornik sancağına 

gemilerin inşası hakkında hükümler savaşlardan önce gönderiliyordu ve o gemilerin hemen 

Belgrad’a gönderilmesi emrediliyordu. Böyle emirlerin gönderilmesinin sebebi İzvornik 

İskelesi’nde gemilerin daha uzun süre kalması için yeterli alan olmaması olabilmektedir.  

Sonuç 

İzvornik şehri, Roma Dönemi’nden beri önemli bir ticaret merkezi olmakla birlikte, Balkan 

Yarımadası'nın doğusunu ve batısını birbirine bağlayan ticaret yollarının kesiştiği bir yerdedir. 

On beşinci yüzyılda İzvornik, Dubrovnik tüccarlarının ticaret yaptığı önemli noktalarından biri 

haline gelmiş ancak aynı zamanda Bosnalı, Macar ve Sırp hükümdarlar arasındaki savaşlara da 

sahne olmuştur. Son olarak on beşinci yüzyılın ortalarında İzvornik şehri Osmanlı etkisi altında 

kalmıştır. 1462’den sonra Osmanlılar bu bölgede egemenliği kurmuştur ve on dokuzuncu 

yüzyılın sonuna kadar bu yerde kalmıştır. 1478-1482 yılları arasında İzvornik sancağı 

kurulmuştur. Bu sancağın merkezi olarak, Sava ve Drina nehirleri ile Osmanlı Balkanları’nın 

önemli merkezini temsil eden Belgrad’a bağlı olan İzvornik seçilmiştir. Tam da bu nedenle 

İzvornik sancağında gemilerin inşası için iki tane tersane yaptırılmıştır. Bu tersanelerden biri, 

Sava Nehri’nin kıyısında bulunan Nova Kalesi’nde bulunuyordu; diğeri ise Drina Nehri’nin 

kıyısında bulunan İzvornik Kalesi’nin yanında yaptırılmıştır. Belgelere göre Novi Kalesi'ndeki 

tersanenin 1533 yılında inşa edildiği sonucuna varılabilirken İzvornik Kalesi’nin yanında 

bulunan tarshanenin ne zaman inşa edildiğini belirtmek zordur. Ancak bunun 1533’ten sonra 

olduğunu söylemek mümkündür. Bu tersanelerin faaliyetleri özellikle on altıncı yüzyılda, 

Sultan Süleyman Dönemi’nde Avrupa'ya çok sayıda askeri sefer düzenlendiğinde artmıştır.  

İzvornik Tersanesi’nin önemi, İstanbul'dan İzvornik sancağına gönderilen hükümlerde 

görülmektedir. Bu hükümlerde genellikle gemilerin İzvornik’te inşa edilmesi ve bundan sonra 

onların Belgrad’a gönderilmesinden bahsedilmektedir. Avrupa’ya karşı, daha doğrusu 

Macarlara karşı düzenlenen savaşlar sırasında Osmanlı ordusu genellikle diğer sancaklardan 

Belgrad’a gelip toplanıyordu; ondan sonra sefere devam ediliyordu. Bu anlamda seferler 

sırasında Belgrad çok önemli bir yer temsil ediyordu. Şöyle ki savaşa katılan gemileri de oraya 
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göndermek gerekiyordu. Belgrad’da toplandıktan sonra, Osmanlı ordusu kuzeye doğru 

ilerliyordu. 

Hükümlerde İzvornik Tersanesi’nde genellikle 100 küçük, şayka denilen gemilerin inşa 

edilmesinin emredildiği göz önüne alındığında bu tersanenin daha küçük bir kapasiteye sahip 

olduğu düşünülebilir.  

Güneşli havadan korunmak için İzvornik’teki gemilerin Belgrad’a gönderilmesi ile ilgili 

gönderilen emirler de vardır. İzvornik’in Belgrad’a nehir yoluyla bağlı olmasının yanı sıra, 

İzvornik sancağı bölgesinin gemi inşa etmek için gerekli malzeme bakımından zengin olması 

da önemli bir rol oynamıştır. Ancak gerekli malzemelerin korunması ve gemi yapımının 

mümkün olması için Osmanlı Devleti de demir gibi malzemelerin satışını kontrol etmek 

zorunda kalmış ve gerekli gemilerin inşası için gerekli olan ağaçların toplanmasını da organize 

etmek zorunda kalmıştır. İzvornik sancağındaki gemilerin inşası için gerekli para İstanbul'dan 

sancağa gönderiliyordu ancak bu konuyla ilgili hükümlerde yol güvenliği ile ilgili bir sorun ve 

gönderilen maliyetlerin kaybolması tehlikesinin olduğu görülmektedir. 

Daha küçük kapasiteye rağmen İzvornik’teki tersane öneme sahipti ve bu bölgede gemi inşası, 

Osmanlı Devleti genelinde gemi inşasının arttığı İnebahtı Savaşı’ndan sonra bile emredilmiştir. 

Tersane, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde oldukça büyük olarak nitelendirdiği on yedinci 

yüzyılda aktif kalmıştır. Bugün İzvornik’te tersane kalıntısı yoktur ancak bir zamanlar 

tersanenin bulunduğu yerde İskele adında bir mahalle bulunmaktadır. 

İncelenen belgelere göre Osmanlı hükümetinin Osmanlı Devleti’nin bir parçası olan toprakların 

kapasitelerini bildiği ve bu nedenle hem asker sağlamanın gerekli olduğu savaş dönemlerinde 

hem de ticari ilişkileri sürdürmenin önemli olduğu barış zamanlarında bu kapasiteleri en üst 

düzeye çıkarmaya çalıştığı sonucuna varılabilir. İzvornik söz konusu olduğunda bu bölgenin 

fethinden sonra Osmanlılar, şehrin ve çevresinin önceki önemini korumaya ve ilerletmeye 

çalışmışlardır. 
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Dinî Reformlar Çerçevesinde Babürlü Padişahı Olarak Ekber 

Şah ve Evrengzib  

Rahatullah Memon1 

Özet 

Ekber Şah (ö. 1605) devletin başına geçince Babürlüler için yeni aşama başlamış oldu. Devlet 

bundan sonra yükselme devrine doğru gitmeye başladı. Çünkü merkezî otoriteyi sağlayan 

Ekber, Hindistan toprakların çoğunu kontrol altına almayı başarır. Yıllar sonra gelen Evrengzib 

(ö. 1707) ortaya çıkardığı yeni siyasi ve dini politikalarla tebaayı bir arada tutmaya çalışmışsa 

da onun son yıllarından itibaren Babürlü Devleti gerileme dönemine girmiştir. Bu yazımızda 

Ekber Şah’ın ve Evrengzib’in dönemlerini dinî reformlar çerçevesinde ele almaya çalışacağız. 

Bu yazımızda öncellikle çok ayrıntıya girmeyerek Babürlü Delvleti’nin en önemli padişahları 

olan Ekber Şah ve Evrengzib’in hayatları ele alınacaktır. Ardından bu yazımızın ana teması 

olan, yani her iki padişahın ortaya çıkardığı dini reformlar detaylı bir şekilde incelenecektir. 

Her ne kadar ikisi farklı dönemde yaşamışsa da toplum üzerinde büyük bir etki yaratmışlardır.  

Anahtar kelimeler: Hint Alt kıtası, Babürlüler, Ekber Şah, Evrengzib, Dini Reformlar.  

 

Giriş 

Hindistan, Büyük İskender’den Türk devletlerine kadar birçok devleti ve imparatorları kendine 

çekmiştir. Hindistan’ın görünüşte fethedilmesi ne kadar kolay ise yönetilmesinin o kadar zor 

olduğu söylenebilir. Çeşitli dinlere, milletlere ev sahipliği yapan Hindistan’ın farklı dillere ve 

dinlere mensup tebaasının isteklerini yerine getirmek devletler için zor olmuştur. Tarih boyunca 

Hindistan çok karışık bir siyasî sisteme sahip olmuştur ve bu durum merkezî bir güç 

kurulmasını engellemiştir. Merkezî sistemin olmaması ister istemez diğer devletlerin 

müdahalelerine maruz kalmasına yol açmıştır. Buraya gelen devletler için de Hindistan’ı 

yönetmek zor olmuştur. Örneğin Babürlüler (1526-1858) Hindistan’ı çok kolay bir şekilde 

fethedebilmişlerdir lakin orada otoritelerini sağlayabilmeleri yıllar almıştır.              

Hindistan’da İslam’dan bahsettiğimiz zaman aklımıza gelen ilk isim Muhammed b. Kâsım’dır 

(ö. 715). Genç bir Emevî kumandanı olan Muhammed b. Kâsım, 8. yüzyılda Hindistan’ın güney 

                                                           
1 Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarih ve Sanatları Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi. 



7th International Student Symposium 

82 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

batısında bulunan Sind’i (bugünkü Pakistan’ın güneyi) fethetmek için yola koyuldu. Cesurca 

yaptığı savaşların neticesinde Sind’in Multan şehrine kadarki bölgeyi fethetti. Bundan sonra 

birçok âlim İslam dinini yaymak için Multan’a gelip yerleşti ve Multan, vatan-ı şuyûh diye 

adlandırıldı. Sind Bölgesi de Hint Alt kıtası’nın ilk fethedilen yeri olduğu için Bâbu’l-İslam 

diye meşhur oldu. Bu bölgeye gelip yerleşmiş âlimler burada gelip camiler açtılar ve insanları 

İslam dinine davet ettiler, bir bakıma sonradan gelecek olan Gazneliler’e (963-1186) zemin 

hazırladılar. İslam’ı yaymasında aklımıza gelen ikinci önemli isim ise Türk asıllı Gazneli 

Mahmut’tur (ö. 1030). O da Hindistan’ın kuzey bölgelerini fethetti. Gazneliler’den sonra 

Afganlar ve Türkler Hindistan’a akınlar halinde gelmeye başladılar. Bunun sonucunda Delhi 

Sultanlığı (1206-1526) ve Babürlü Devleti kuruldu (Egger, 2008) 

Babürlüler’in geçmişi Orta Asya’daki Timur Devleti’ne (1370-1507) kadar uzanmaktadır. 

Timur (ö. 1405) zekâsı ve askerî taktikleriyle tanınan ve Orta Asya’da Timur Devleti’ni kuran 

devlet adamıdır.  Küçük bir kabileden çıkan Timur, zamanla tarihin en büyük imparatorlarından 

olmuştur. Timur Türk olmak yerine Moğol olmayı tercih ediyordu. Cengiz gibi devlet kurmayı 

hedefleyen Timur, Çağatay Hanedanı’nın (1227-1370) kızıyla evlenmiştir. Sonra kendini 

Moğol Çağatay Hanedanı içine dahil etmeye başlamıştır. Timur zamanında Çağatay Devleti 

kendi eski gücünü kaybetmiş durumdaydı. Timur, Çağatay Devleti’nin bölgede oluşturduğu 

güç boşluğunu doldurmaya başladı ve çok geçmeden büyük bir devlet kurdu. Osmanlılarla 

yaptığı Ankara Savaşı’ndan (1402) sonra Çin’i fethetmeyi hedefleyen Timur çok geçmeden 

vefat etmiştir. Peşinden gelen varisleri de devleti yürütecek kadar kabiliyetli değillerdi ve 

devleti yönetemediler. Hanedan içinde taht kavgaları ve iç çatışmalar baş göstermeye başladı. 

Timur’un varislerinden Babür zamanında devlet iyice gücünü kaybetmişti (Aka, 2012). 

14 Şubat 1483’te doğan Babür’ün asıl ismi Zahîru’d-din Muhammed Babür’dür. Fergana 

Bölgesi’nde doğdu. Babası Ömer Şeyh’in vefatından sonra devletin başına kendisi geçti. On bir 

yaşındayken siyasette aktif bir rol almaya başlamıştır. Babür, büyük dedesi Timur gibi zeki bir 

savaşçıydı. Lakin Orta Asya’da ve Türkistan’da devletler arası çıkan rekabet ve Timur 

Devleti’nin her taraftan uğradığı saldırılar yüzünden Babür merkezî gücü toparlamakta ve 

Semerkant gibi eski toprakları almakta zorlanıyordu. Özellikle bir taraftan Özbekler ve diğer 

taraftan Şah İsmail gibi komşu devletlerin saldırılarına maruz kalmıştır. Babür’ün toprakları 

Özbekler eline geçince Babür, ordusuyla bugünkü Afganistan topraklarına kaçtı. Bu tarihten 

itibaren Babür’ün hayatında yeni aşama başlamış oldu. Peş peşe katıldığı yorucu savaşlardan 

sonra 1518’de Babür, dikkatini Hint topraklarına yönlendirmiş ve küçük çapta Hindistan’a 

saldırı girişimlerinde bulunmuştu. O zamanlarda Hindistan’da durumlar Babür’ün lehine 
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yürüyordu. Ayrıca merkezî güç kalmamıştı ve istikrarsızlık baş göstermişti. Hindistan o 

zamanlarda racalar tarafından küçük prensliklerle yönetilmekteydi. Delhi Sultanlığı, Ludi 

Hanedanı zamanında eski gücünü kaybetmişti ve hükümdarlığı zayıflamıştı. Hindistan’ın dış 

güçlere karşı herhangi koruyucu mekanizması da yoktu. Meydana gelmiş olan bu güç 

boşluğunun başka biri tarafından doldurulması kaçınılmazdı. 1505, 1519 ve 1520 yıllarında 

küçük çapta mücadele veren Babür 1526’da Panipat denilen yerde Sultan İbrahim Ludi’nin 

(ö.1526) ordusuna karşı savaştı. Büyük mücadelenin sonunda savaşı Babür kazandı ve ardından 

başkent Agra’yı kontrol altına aldı. Sonra da ara vermeden peş peşe başka toprakları da kontrol 

altına aldı ve Kuzey Hindistan’da Babür Devleti’nin temellerini atmış oldu. Babür 1530’da 

vefat etti ve daha tam anlamıyla otoriteyi sağlayamadığı devleti, çocuğu Hümayun’a bıraktı 

(Konukçu, 1991; Richard, 1993). 

Hümayun 22 yaşındayken tahta oturdu. Hükümdarlığının ilk zamanlarda babası gibi devleti 

idare etmekte ve yönetmekte çok tecrübeli değildi. Dolayısıyla çok başarılı değildi. Babür’ün 

vefatından sonra Hümayun ve onun kardeşleri Kamran, Askeri ve Hindal arasında çıkan taht 

kavgaları ve rekabet, yeni kurulmuş olan devletin durumunu kötüye çevirdi. Bunlara ilaveten 

Babür’ün vefatından sonra Delhi Sultanlığı, kaybettiği Hindistan’ı geri almak düşüncesiyle 

Hümayun’a karşı mücadeleye girmişti. O zamanlar Delhi Sultanlığı’nın başında Sur 

Hanedanı’ndan Şîr Şah Surî (ö. 1545) bulunmaktaydı. Hümayun’a nazaran savaştan çok daha 

iyi anlayan, kabiliyetli ve tecrübeli olmakla birlikte Hindistan’da prensliklere hükmeden 

racaları da kendine müttefik kılabilmiştir. Şîr Şah Surî’ın saldırılarına dayanamayan Hümayun 

başkenti Agra’yı bırakıp Kabil’deki kardeşi Kamran’ın himayesi altına girmek istemişse de 

kardeşi kabul etmemiştir. Lakin Safevi Devleti’nin hükümdarı Tahmasp (ö. 1576) onu himaye 

altına alıp gerektiği zamanlarda ona yardımda bulunmuştur. Mesela Tahmasp, Kabil’i ele 

geçirmek için ve Kamran’a karşı savaşmak için Hümayun’a askerî anlamda yardım etmiştir. 

Şîr Şah’tan sonra varisleri kabiliyetli değillerdi ve çok geçmeden Hümayun 1555’te Kuzey 

Hindistan’a girip babası Babür’ün kurduğu tahtı geri aldı. Bu dönemin Osmanlı’daki Fetret 

Dönemi’ne (Çelebiler Dönemi) benzerlikleri çok fazladır. 1556’da vefat eden Hümayun, tahtı 

Ekber Şah’a (ö. 1605) bırakmıştır (Konukçu, 1998). 

Ekber Şah devletin başına geçince Babürlüler için yeni aşama başlamış oldu. Devlet bundan 

sonra yükselme devrine doğru gitmeye başladı. Çünkü merkezî otoriteyi sağlayan Ekber, 

Hindistan topraklarının çoğunu kontrol altına almayı başarır. Ardından gelen Cihangir Şah (ö. 

1627), Şah Cihan (ö. 1658) ve Evrengzib (ö. 1707) devletin zirveye ulaştığı dönemin 

padişahlarıdır. Evrengzib’in son yıllarından itibaren Babür Devleti gerileme dönemine girmeye 
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başlamıştır. Bu yazımızda biz Ekber Şah’ın ve Evrengzib’in dönemlerini dinî reformlar 

çerçevesinde ele almaya çalışacağız.  

Ekber Şah Dönemi 

Bir Padişah Olarak Ekber Şah 

Pâdişâh-ı Gâzî Ebü’l-Feth Celâlüddin Muhammed Ekber Şah 14 Ekim 1542 senesinde 

Sind’deki Ömerkût Kalesi’nde dünyaya geldi. Babası Babür Devleti’nin (1526-1858) ikinci 

padişah Hümâyun (ö.1556) ve annesi ise İran kökenli Hamîde Banû’dur. Şîr Şah Sûrî’ye karşı 

aldığı mağlubiyetin sonucunda Hindistan’dan feragat eden Humâyun İran’a kaçmıştır. On dört 

yaşındayken Babası vefat etmiş ve çok geçmeden Delhi’ye gelerek hükümdarlığını ilan 

etmiştir. Bu yüzden Celâlüddin Ekber Şah çocukluğunun ilk yıllarında babasından ayrı düşmüş 

ve o dönemdeki Babürler’in meşhur kumandanlardan Bayram Han (ö.1561) tarafından 

yetiştirilmiştir. Ekber’in ilk yıllarında yönetim Bayram Han’ın elindeydi ve Ekber sadece bir 

sembol olarak tahtta oturuyordu (Şahin, 2019: 1194-1204). Ekber kararları kendi verecek yaşa 

gelince de bazı siyasî sebeplerden ötürü Bayram Han’ı görevden menetmiştir. Okuma yazma 

bilmeyen Ekber Şah eğitime çok ilgi göstermemiş ve daha çok sanat ve savaşlara odaklamıştır. 

Farklı din âlimlerini saraya çağırırmış ve onların arasında dinî meseleler üzerine münazaralar 

gerçekleştirmiştir. Yayılma siyaseti takip eden Ekber, zaman zaman din dışı diplomatik kararlar 

vermiş ve Hindu Raca Bhar Mal’ın kızıyla evlenmiştir. Vergi tahsili, idare teşkilatı ve ordu 

olmak üzere üç alanda birtakım yenilikler getirmiştir. Bunun sonucunda insanların dikkatini 

çekmiş ve komşu racalara boyun eğdirmiştir. Ekber zamanında Babürlüler en geniş topraklara 

ulaşmış ve en parlak dönemini yaşamıştır. Ekber’in hükümdarlık hayatının üç aşmadan ibaret 

olduğunu söylemek mümkündür. İlki 1560’a kadar süren naiplik aşaması, ikincisi 1562’ye 

kadar süren Harem’in idaresi ve son aşama ise vefatına dek devam edecek olan Ekber’in 

kendisinin tek başına yönetebilecek haline gelmesidir. 1605 yılında vefat etmiş ve Agra’nın 

Behiştâbâd denilen bahçesine defnedilmiştir (Konukçu, 1994).  

Ekber küçük yaştan itibaren ilim ortamında bulunmasına ve zeki olmasına rağmen çok fazla 

eğitime odaklanmamıştır. Bunun sebebi de yaşı küçükken babasıyla savaşlara katılması ve 

ayrıca kendisinin daha çok kılıç, ok, yay kullanımı gibi sanatlarla meşgul olmasıdır. Küçükken 

öğrendiği savaş taktikleri sayesinde Ekber savaşlarda çok başarılı idi. Diğer yandan liderlik ve 

idare etmekte de başarılıydı. Onun bu etkileyici vasıfları onu Babür Devleti’nin gelmiş geçmiş 

en başarılı devlet başkanı haline getirmişti. Ekber’in kendisi tek başına elde ettiği toprakları 

Babür Devleti içinde kimse o kadar elde edememişti. Ekber sadece savaş meydanında başarılı 
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değildi, aynı şekilde insanların gönlünü almakta da başarılı idi. Dolayısıyla birçok prensliklerin 

hükümdarları olan racalar gelip savaşmadan Ekber’e teslim olmuşlardır. Hatta o zamanki Hindu 

racalardan Raj Bhar Mal kendi kızıyla evlenmesini istemişti ve Ekber Şah da bu teklifi kabul 

etmişti. Dinimiz bir Müslüman’ın müşrikle evlenmesini yasaklıyor olmasına rağmen Ekber, 

Hinduları memnun edebilmek için dinin buyruklarını göz ardı etmiştir. Normalde buna benzer 

evliliklere diğer padişahlarda rastlanmamıştır. Nitekim Ekber’in hedefi Hindistan’ı tek bir 

merkezi güç altına almaktı ki bunda da gayet başarılı olmuştu. Hindistanlıların hala diğer 

padişahlara nazaran Ekber’i daha çok sevmeleri, Hindistan’da Ekber’in tesirlerinin yüksek 

olduğuna dair bir göstergesidir. Ekber çoğunlukla şiddeti değil sulhu tercih etmiş ve 

problemlerin daha çok diyalogla çözülebileceğine inanan bir kişiydi. Örneğin ibadet için hacca 

giden Hinduları vergiden muaf tutmuştur. Bu davranışlar sayesinde Celalüddîn Muhammed, 

Hindu tebaa tarafından “Ekber” diye isimlendiriliyordu (Konukçu, 1994). 

Ekber’in Dinî Reformları         

Ekber’in dönemindeki reformlar dikkate değerdir. Özellikle toplumsal anlamda yapılan 

yenilikler Müslüman ve Hinduları bir araya getirmiş ve birleştirmiştir. Bundan dolayı kendisini 

tarihçilerin odağı haline getirmiştir. Ekber Şah’ın dönemi dinsel ve kültürel anlamada çok 

dinamik bir dönemdir. “Halkın devlet için değil, devletin halk için” var olduğuna inanan Ekber, 

fark gözetmeden tebaasının tamamına aynı gözle bakmaya çalışan bir kişiliğe sahipti. Ekber’in 

asıl amacı toplumda barış sağlamak, bu yüzden bölgede meydana gelen din adına katliamlar ve 

savaşlara son vermekti. Bunu dinler arası barış simgesi olan diyalog kurmakla başarabileceğini 

düşünüyordu. Çocukluğundan itibaren giriştiği savaşlardan dolayı okumayı ve yazmayı 

bilmiyor olmasına rağmen felsefe, tarih ve güzel sanatlara; farklı dinî inançlar ve dinler arası 

münazaralara çok ilgi gösteriyordu (Şahin, 2015: 113-133).  

Ekber Şah’ın sosyokültürel sahada yaptığı değişikliklerin arasında ilk olarak şunlar gözümüze 

çarpmaktadır. Yönetimde Müslüman ve Hinduları eşit olarak göreve almıştır. Daha önce 

yönetimde ekseriyetle Türkler ve Afganlar bulunuyorken Ekber, devletin gücünü eşit bir 

şekilde dağıtmıştır. Böylece toplumda eşitsizlik ve yolsuzluğun ortadan kalkmasıyla beraber 

her an yönetime saldırıya hazır olan Afgan ve Türk yöneticilerin darbe girişimleri de 

engellenmiş olunuyordu. Bununla beraber Ekber daha önce zorla Müslümanlaştırılan 

Hinduların, dinlerine geri dönmelerine izin vermiştir. Ayrıca zorla ihtida ettirmek gibi 

faaliyetleri de yasaklamıştır. Bunlara ilaveten Ekber, İslam’a uygun olmayan birtakım 

değişiklikler de meydana getirmiştir. Bunun sonucunda o zamanki âlimler tarafından tenkitlere 

maruz kalmıştır. Örneğin onun zamanında herkesin istediği gibi istediği dine girip çıkmasına, 
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istediği zaman ibadethane açılmasına, devlet kontrolünde serbest şarap içilmesine ve kumar 

dükkânlarının açılmasına izni verilmişti (Şahin, 2015: 113-133). 

Hindistan dediğimizde birçoğumuzun aklına kast sistemi gelmektedir. Ekber kendi döneminde 

kast sistemini önlemeye çalışmıştır. Kast, Hint toplumunun hiyerarşisini oluşturan ve insanları 

Brahman (din adamlar), Kşatriya (hükümdar ve savaşçılar), Vaişya (tüccarlar) ve Sudra (işçiler) 

olmak üzere dört sınıfa ayıran bir sistemdir. Bir de paryalar denilen grup bu sınıflar dışına 

tutulmuştur. Bu sistemde hiç kimse alt sınıftan üst sınıfa geçemez ve her sınıfın kendine has 

yemekleri, kıyafetleri ve meslekleri vardır. İlk üç grup diğerlerine nazaran daha itibarlı olup 

diğer gruplar onlara hizmet ederler. Herkese aynı gözle bakmayı ve herkese eşit hak vermeye 

çalışan Ekber toplum içindeki bu eşitsizliği ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Kendi eseri 

Ekbername’de de hükümdarların adaletinden bahsetmiştir. Ekber bu sisteme karşı evrensel 

barış anlamında “sulh-ı küll”ü tanıtmıştır. Toplumda insanların eşit haklara sahip olduğunu 

düşünen Ekber, Hinduları ve Müslümanları bir tutmuştur. 

Ayrıca Ekber Şah takvim-i ilahi denilen yeni bir takvimi topluma tanıtmıştı. Bu takvim Ekber 

Şah’ın tahta çıkışından sonraki ilk nevruz bayramıyla başlar. Takvim hazırlanırken güneş 

hesapları dikkate alınmıştır. Nevruz gibi birçok bayram bu takvim üzerinde hesaplanarak 

belirlenmiştir. Ekber Şah Hindulara ait bahar festivali “divali”yi sarayda kutlamalarına izin 

vermiştir (Şahin, 2015: 113-133). 

Ekber Şah evliliklere de birtakım düzenlemeler getirmiştir. Örneğin çocuk evliliklerini 

yasaklamış ve kızlarda 14 ve erkeklerde 16 yaş sınırı getirmiştir. Kızların beşikte 

evlendirilmelerini önlemiş ve onların öldürülme geleneğini de yasaklamıştır. Evliliklerde 

sadece velilerin değil, evlenenlerin iznini de şart koşmuştur. Hindistan’da başlık parasını kız 

tarafı verir. Ekber bu uygulamanın uygun olmadığını söyleyerek yasaklamıştır. Buna ilaveten 

Ekber bazı geleneklerde iyileştirmeler yapmıştır. Özellikle sathi geleneğini kaldırmaya 

çalışmıştır. Sathi geleneği, kocası ölen kadının kocasıyla beraber diri diri yakılmasına denir. 

Hindistan’da bu gelenek yaygın idi. Kadının yaşı fark etmeksizin diri diri kocasıyla beraber 

yakılıyordu. Bundan maksat kadının günahlardan arındırılması ve kocasıyla beraber huzur 

içinde yaşamasıydı. Ekber Şah bu geleneği önlemek (sathi geleneği) için müfettişler 

görevlendirmiştir (Şahin, 2015: 113-133). 

Adalet ilkesini savunan Ekber Şah, tebaasından vergilerin alınmasını hoş karşılamıyordu. 

Devletin üst kurumlarında çalışan görevlilerin insanlardan, özellikle gayrimüslimlerden 

usulsüzce vergi alındıklarına ve yasal olmayan yollarla vergi toplandıklarına dair haber alan 
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Ekber derhal bu vergi toplanma sistemini ortadan kaldırmıştır. Buna ilaveten 1564 yılında 

gayrimüslimleri memnun etmek için devletin en büyük gelirlerden olan cizyeden onları muaf 

tutmuştur. Çünkü Ekber’in Ekbername’de de vurguladığı gibi devletin önünde Müslümanlar ve 

Hindular aynı haklara sahiptirler. Son olarak vergilerin tahsilinin adaletsiz olduğunu düşünen 

Ekber, gayrimüslimlerden alınan hac vergisini lağvetmiştir. Hindular Matura dolaylarında 

Avda denilen yere her sene hac ibadeti için giderler. Gitmek isteyen herkesten hac vergisi 

alınırdı ve Ekber “yaratıcıya tapanlar arasında fark gözetmenin ve eşitsizlik oluşturmanın 

doğru olmadığı gerekçesiyle” bu vergiye karşı çıkarak bunu da ortadan kaldırmıştır (Şahin, 

2015: 113-133). 

Yeni Bir Din Kurma Çalışması (Dîn-i İlâhî) 

Ekber, Fatehpur Sikri şehrinde bir ibadethane inşa ettirmiştir. Orda bütün dinlere mensup 

şahısları davet eder ve dinler arası münazaraları gerçekleştirirdi. Daha önce bahsettiğimiz gibi 

Ekber bütün dinlere aynı gözle bakardı ve hiçbir din arasında ayırım yapmazdı. Bütün 

tarikatlara ve dinlere ilgi duyardı. Bir konu danışmak istendiğinde veya bir savaşta zafer elde 

ettiğinde sufi tarikatı Çistiyye’nin şeyhlerine ziyarete giderdi. Açtığı ibadethanede Çiştiyye 

şeyhleri, İslam âlimleri, Çin ve Hint filozofları, Brahmanlar, Budistler, Mecusiler ve diğer 

dinlerden âlimler münazaralara katılırlardı. Ekber’in asıl amacı dinler arası bir diyalog kurmak 

ve evrensel bir barış getirmekti. İnsanlar için ortak bir din ortaya çıkarmak ve bütün din 

mensuplarını bir çatı altında toplamak gibi amacı vardı. Bunu yapmasının sebebi ise Ekber’e 

göre bütün dinlerin amacının tek bir Allah’ı aramak ve ahlakı düzeltmek olmasıdır (Şahin, 

2015: 113-133).           

Ekber Şah 1582 senesinde valilerin önünde İslâmiyet, Hristiyanlık, Zerdüştlük, Hinduizm ve 

Budizm’in inanç, ibadet ve muamelâtını birleştirip Dîn-i İlâhî’yi kurduğunu resmen ilan 

etmiştir. Dîn-i İlâhî’de bütün dinlerden ortak yönler bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Örneğin 

bütün dinlerde “canlı hiçbir şeyi öldürmemek” ilkesi mevcuttur. Buna benzer ortak ilkeleri Dîn-

i İlâhî içine katarak müşterek bir din oluşturmaya çalışılmıştır. Ekber, Dîn-i İlâhî’yi her ne kadar 

din olarak görse de dönemin birçok âlimi bunun din değil, düşünce tarzı olduğunu ileri 

sürmüşlerdir.  

Ekber şah düzenlediği bir toplantıda insanlara kendi çıkardığı yeni dinin gereklerini ve 

ilkelerini sunmuştur. Kimseyi de bu dine girmeye zorlamamış ve herkesi serbest bırakmıştır.  

Kaynaklara göre Dîn-i İlâhî mensuplarının sayısı 20’yi geçmemiştir ve asıl temsilcileri olan 

Ebu’l-Fazl (ö. 1602) ve Ekber Şah’ın (ö. 1605) ölmesiyle bu din istenilen başarıya ulaşmamıştır. 
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Daha sonra gelen Ekber’in varisleri bu dine pek ilgi göstermediği ve tebaa da bu dini pek 

anlayamadığı için zamanla ortadan kaybolmuştur (Şahin, 2015: 113-133).    

Oluşturulmaya çalışılan söz konusu dinin içeriğinden kısaca şöyle bahsedilebilir. Dîn-i İlâhî; 

cömertlik, kötü davranışlardan kaçınmak, öfkeye hâkîm olmak, dünyevî zevklerden el çekmek, 

dünyevî bağlardan ve meşgaleden azade olmak, takva, züht, basiret, yumuşaklık, şefkat, Allah’a 

bağlılık ve O’na ulaşmanın özlemini duyarak ruhun kirlerden arındırılması gibi erdemlerden 

oluşmaktadır. Ekber bu din için herhangi bir kitap tahsis etmemiştir ancak ibadeti Zerdüştîlere 

benzetmiştir.  

Dîn-i İlâhî’nin ilkelerinden bazıları ise şöyledir: Allah birdir ve O’nun tek halifesi Ekber 

Şah’tır, din mensupları “Allahu Ekber” şeklinde selamlaşacaklardır, oruç ibadeti et yememek 

şeklinde olacaktır, şarap içilmesi doktor iznine tabidir, güneş dünyanın nimetidir ve onun için 

özel ayinler yapılacaktır, Ekber Şah zamanın maddî ve manevî önderidir (Sastri, 1941: 276-

309). 

Evrengzib Dönemi 

Evrengzib 3 Kasım 1618’de Malva’da dünyaya geldi. Babasının ismi Şah Cihan, annesinin ismi 

ise Mümtaz Mahal idi. Küçük yaştan itibaren Şeyh Ahmed Molla Civen, Şeyh Abdülkavî 

Burhanpuri, Molla Abdüllatîf Sultanpuri gibi dönemin büyük âlimlerinden ders alarak 

yetiştirildi. Evrengzib yerine daha çok Alemgîr unvanıyla tarihçiler arasında meşhurdur. Şah 

Cihan’ın dört oğlunu şöyle sıralayabiliriz: Dara Şiküh, Şüca, Evrengzib Alemgir ve Murad. 17 

yaşındayken siyasette aktif rol almaya başlamıştır. Babası Şah Cihan Babür Devleti’nin 

padişahı iken Evrengzib farklı bölgelerde valilik yapmıştır. İlk olarak Dekken’e tayin edildi ve 

orayı 1644’e kadar yönetti. Ardından 1645’te Gucerat, 1648’de Mültan ve 1652’de tekrar 

Dekken’e sırasıyla vali olarak atandı. Evrengzib, savaşlarında da çok başarılı olmuştur. Mesela 

1635’te Cücar Singh Budela’ya karşı, 1646 ile 1647 arası Özbekler ve Safeviler’e karşı savaştı 

ve başarılar elde etti. Ayrıca 1655’te Gulkünde ve 1657’de Bicapur topraklarına hücum etti. 

1557’de babası hastalanınca kardeşleri arasında taht kavgası başladı. Esasen veliaht büyük oğul 

Dara Şiküh olmasına rağmen savaşlarda ve siyasette diğer kardeşleri kadar başarılı değildi. Bu 

sıralarda Bengal Valisi Şüca ve küçük oğlu Murad zaten hükümdarlıklarını ilan etmişlerdi. Şüca 

merkeze doğru yürümeye kalkmışsa da askerî kuvvetler tarafından durdurulmuştur. Evrengzib 

ve Murad ittifak kurarak onu yendiler. Daha sonra Babası Şah Cihan’ı hapsetti. Küçük kardeşi 

Murad’ı da hapsetti ve daha sonra 1661’de idam cezası verdi. Askerleri tarafından Dara Şiküh 

yakalandı ve bir süre sonra o da öldürüldü. Arkasında kardeşi Şüca da öldürüldü. Böylece taht 
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tek başına kendisine kaldı. Evrengzib kendi zamanında diğer Türk devletleri olan Osmanlı ve 

Safevilerle pek iyi dostluk kuramamıştır. Komşuları İran’la, özellikle II. Abbas’la 

münasebetleri iyi olmamıştır. Ayrıca Osmanlıların halifeliğini inkâr etmiştir. Evrengzib 

Dönemi, Babürlü Devleti’nin en uzun topraklara sahip olduğu dönem olmasına rağmen takip 

ettiği politikalarla birçok prenslik racalarını devlete düşman etmiş ve sonraki dönemlerde 

onların başkaldırmalarına zemin hazırlamıştır. 3 Mart 1707 tarihinde vefat eden Evrengzib 

Evrengabad dolaylarında defnedilmiştir. Evrengzib’in vefatından sonra oğulları arasında taht 

kavgaları başlamıştır (Nizami, 1995). 

Evrengzib çocukluğundan itibaren İslâmî eğitime önem vermiştir. Kendisi de dönemin sayılı 

âlimlerinden sayılıyordu. Oldukça dindardı. Kaynaklara göre haftada dört gün oruç tutardı. Çok 

zeki ve çalışkan biriydi. Nitekim kırk üç yaşındayken Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemiştir. Dönemin 

âlimleriyle iyi irtibat kurmuştu. Özellikle İmam Rabbanî’nin torunlarından Hace Muhammed 

Nakşibendî ile yakın irtibatı vardı. Bir heyet kurmuş ve fıkhın önemli kaynaklarından el-

Fetâvâ-yı Âlemgiriyye adında bir eser yazdırmıştır. Ayrıca devlet içinde İslam hukukunu 

uygulamıştır. İnsanların paralara gerektiği şekilde saygı gösterip göstermediğinden endişe ettiği 

için paralar üzerindeki kelime-i şehadet ibaresini kaldırmıştır. Yönetimde adaletli olmaya çok 

önem verirdi (Nizami, 1995).     

 Evrengzib’in Dinî İçerikli Uygulamaları  

Evrengzib’in dinî reformlarından bahsettiğimizde aklımıza ilk cizye gelir. Çünkü Ekber’in 

lağvettiği gayrimüslimlerden alınan cizyeyi geri getirmiştir. Lakin cizyeyi tüm gayrimüslimlere 

uygulamamıştır. Bazı grupları cizyeden hariç tutmuştur. Mesele işsiz olan, yaşlı olan, hasta 

olanlardan cizye alınmamıştır. Bunu kendi himayesi altında yazdırdığı Fetâvâ-yı Âlemgiriyye 

kitabında açıkça beyan etmektedir (Lal, t.y.). Cizye vermek istemeyen birçok kişi isyan etmiştir 

ama Evrengzib onları bastırmıştır. Aslında Evrengzib’in maksadı Hinduları ihtida ettirmekti. 

Hindu tüccarlardan fazladan vergi alınmaya başlanmıştı. İkinci olarak bazı kaynaklara göre 

Evrengzib Hinduların bir mabedini yıkmıştır. Tarihçilerin çoğu hala Evrengzib bu mabetleri 

niye yıktığına dair belli bir kanaate varamamışlardır. Lakin bazılar Evrengzib’in dini fanatik 

olduğunu iddia ediyorken bazıları da onun böyle bir şey yapmasının sebebini siyasi olarak 

görürler. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Evrengzib’in döneminde mabetlerin inşasında 

%33 artış görülmüştür. Üçüncü olarak Evrenzib’in yasakladıklarından gözümüze çarpan 

“darshan” törenidir. Bu tören Ekber zamanından itibaren devam ediyordu. Darshan töreninde 

insanlar padişahın sarayına gidip padişaha hediyelerde bulunurlar ve padişah da onlara rızasını 

gösterirdi. Genellikle Hindular bunu mabetlerde tanrının önünde yaparlardı. Evrengzib bu 
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uygulamayı yasaklamıştır.  

Evrengzib âlimleri “muhtesip” olarak şehirlere görevlendirmiştir. Bu muhtesipler şehirlerde 

İslam hukukunun uygulanıp uygulanmadığından sorumluydu. Görevliler insanların şarap 

içmelerini ve kumarhanelerde vakitlerini geçirmelerini engellemeye çalışıyorlardı (Lal, t.y.).               

Sonuç 

Bu yazımızın başında da ifade ettiğimiz gibi Hindistan, yönetilmesi zor olan bir ülkedir. 

Hâlihazırda da bu durum böyledir. Çünkü Hint alt kıtası çeşitli milletlerin barındığı bir bölgedir 

ve farklı dinlere, dillere, giyimlere ve yemeklere ev sahipliği yapmaktadır. Bu kadar karışık bir 

sosyopolitik yapıya sahip Hint alt kıtasının yönetilmesi de zor olsa gerektir. Bölgedeki insanlara 

gerektiği biçimde hizmet vermek ve onların memnuniyetini sağlamak da zordur. Ekber ve 

Evrengzib’in dini uygulamalarını bu çerçeve altında anlamak daha kolay olur. Ekber 

Hindistan’daki insanların bu durumunu gayet iyi anlamıştı ve onları memnun etmek için 

birtakım yeni ve daha önce yapılmamış dinî politikalar uygulamıştır. Mesela cizye ve hac 

vergisinin alınmaması, Müslümanlara ve gayrimüslimlere eşit haklar verilmesi gibi 

uygulamalar topluma barış getirmiştir. İslam’a aykırı olan bu uygulamalar toplumlarda 

yaygınlık kazanamamıştır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Ekber’in asıl amacı Hindu ve 

Müslümanları bir arada yaşatabilmekti. Ekber, yönetiminin ilk yıllarında savaşarak devlet 

kurmaya çalışmışsa da daha sonraki yıllarında şiddete karşı çıkmıştır. Kısacası Ekber insanların 

gönüllerini kazanmaya çalışmış ve bunda da başarılı olmuştur. Evrengzib ise dine bağlı bir 

şekilde ve şeriat uygulayarak tebaayı bir arada tutmaya çalışmışsa da Ekber’e nazaran pek 

başarı elde edememiştir. Evrengzib, yıllarca sürdürdüğü savaşlarla toprakları elde etmiş olabilir 

ancak o bölgelerde yaşayan insanları razı edememiştir. Kendisinin vefatından hemen sonra 

savaşarak elde ettiği toprakların insanları devlete karşı başkaldırmışlardı. 
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Fourteenth Until Nineteenth Century Ottoman Empire Influence 

in Malay World 

Sadiqa Abdul Rahman1, M. Asım Yediyıldız2 

Abstract 

For centuries, it has been known that Ottoman Turkey maintained diplomatic and military ties 

with several Muslim states in Southeast Asia. Apart from that, Ottoman influence has 

significantly impacted Muslim countries, including the Malay world, resulting in a paradigm 

shift in the new Malay world. This is demonstrated by the fact that numerous historical records 

indicate the interaction between the Malay Sultanate and the Ottoman Empire. The majority of 

interactions involving requests for military assistance and political support instead of maritime 

commerce or da’wa. Thus, this study will examine the Ottomans’ influence on the Malay people 

using a descriptive research approach with a historical method. According to the study’s 

findings, the Ottomans initiated diplomatic, political, security protection and social thought 

contact with the community and made significant contributions to the Malay government's 

political, social, and educational fields. Thus, the study concludes that the Ottoman Empire’s 

influence was the significant factor in the community’s development and progress, resulting in 

a paradigm shift for the Malay community. The preceding demonstrates unequivocally that the 

Malay world and Ottoman Empire have shared ties for centuries. Despite their geographical 

separation, they were able to establish historical ties. 

Keywords: Ottoman Empire, Malaya, Malay Government, Malay Sultanate, Malaysia-Turkey 

Relations. 

 

Introduction 

Nusantara or sometimes referred to as the Malay world fondly as the world of islands. The 

arrival of Islam to the Malay world was through Pasai, a state in northern Sumatra in the twelfth 

century brought by the Arab traders from Saudi Arabia. The Malay people at Nusantara have 

the perception that shows the tendency of giving respect towards the Ottoman Empire. That 

perception and tendency are primarily expressed and discernible in traditional Malay literary 

works. This statement can convince by amongst the traditional Malay literary works that being 
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referred to study the perception and the relationship between the Malay people and Ottoman 

Empire were Hikayat Merong Mahawangsa, Hikayat Aceh, Hikayat Perang Setambul, Hikayat 

Peperangan al-Maulana Sultan Istanbul dan Yang Bernama Abdul Hamid Khan Ibni Almarhum 

Al-Maulana Abdul Majid Khan Ghazi Dengan Raja Rushin Yang Bernama Francis Alexander, 

Hikayat Hang Tuah and Syair Sultan Abu Bakar (Rozali, Mujani, & Kamaruzaman, 2016). 

This article focuses on the contributions of the Ottoman Turkish government in the diplomatic, 

political, security, and protection as well as social and thought aspects that date from the early 

14th century to the early 20th century. The discussion began with the background of the 

Ottoman Turkish government and a discussion of the Ottoman Turkish government. 

Subsequent discussions relate to the background of Ottoman rule. The following discussion will 

be the continued influence of the Ottoman Empire against the Malay world. 

Concept of Ottoman  

History the establishment and development of the Ottoman Turkish Empire, beginning in 1299-

1922. The Ottoman Turkish government comes from the name of the founder of the 

government, Osman (1299-1326). The Turks are descended from the Oghuz Turk people who 

originated in Mongolia or around Central Asia before migrating and settling in parts of West 

Asia or the Middle East. The Oghuz Turks were the founders of the Seljuk and Ottoman 

kingdoms in Anatolia (Selcuk Aksin Somel, 2003). Among the secrets of the success of the 

Turks to successfully create a strong government is the existence of the spirit of "ghazi". In 

general, the spirit of ghazi refers to being a warrior who is willing to sacrifice anything to spread 

Islam, thus being one of the strongest Islamic kingdoms between the fourteenth century to the 

seventeenth century (Haris, 2020). 

The Ottoman Empire was an Islamic power that emerged in Western Anatolia in the early 

fourteenth century AD. Its emergence is closely linked to the chaotic state of the Islamic world 

after the Mongol invasion in the thirteenth century AD. The chaotic political situation allowed 

the Ottoman Empire to expand its power in the Balkans in the mid-14th century AD with great 

success in Kosovo in 1839 AD and Nicopolis in 1396 AD. This kingdom survived for about six 

centuries after the First World War (Haris, 2020). 

The Ottomans are the largest Islamic empire that has ruled for more than 6000 years, starting 

from 680 H/1281 AD until 1342 H/1924 AD. The word Ottoman is taken in conjunction with 

the name of the grandfather of the founder of this kingdom, namely Osman bin Ertughrul 

(Ertoghril) bin Sulaiman Shah from the Qayi (Qayigh) tribe, which is one of the Oghus branches 

of Turkey. They are a group who live in a village in Mahan, which is located in Asia Minor 

(Mahayudin, 1994). 
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Ertughrul had sent his son Osman to meet the Seljuk King in Anatolia. The goal was to get 

permission for them to live in Anatolia. At the same time, there was a battle between the Mongol 

soldiers and the Seljuk King's soldiers. Therefore, Ertughrul led his tribe to help Ala’al Din’s 

army to defeat the Mongol army. So since that event, the bond between Ertughrul and Seljuk 

kingdom has become closer and stronger. This can be proven when Ertughrul joined every 

military expedition of the Seljuk King (Haris, 2020). 

When Ertughrul and his followers defeated the Byzantine armies at Sogut and Domanich, the 

Seljuk King of Rome gifted the two provinces to them. Since then, Ertughrul has made Sogut 

the center of his rule. The majority of historians say that Osman was the founder of the Ottoman 

Turkish Empire. During the reign of the Ottoman Empire, 37 leaders once ruled this kingdom. 

Among the famous leaders were Uthman I and Orhan I, Muhammad II nicknamed Abu al-Fatih 

(1450-1481), and Sulaiman II nicknamed Abu al Qanuni (1520-1566) (Haris, 2020). 

Concept of the Malay World 

The ‘Malay world’ is a world that included many parts of Southeast Asia, stretching from 

Vietnam, Cambodia down to southern Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, and 

Southern Philippines. Sejarah Melayu, or Sulalatul Salatin in Arabic, was one of the earliest 

writings on the Malay world, a text written by Abdullah Munsyi in 1612. It is known as before 

the arrival of Islam to the Malay world, many parts of the region were under the Kingdom of 

Sriwijaya between the seventh and the fourteenth century. Hindu-Buddhist traditions greatly 

influenced the Kingdom of Sriwijaya. The Indian merchants from India came to Southeast Asia 

as early as the fourth century. They continued their trading activities within the regions 

occupied by the Kingdom of Sriwijaya until the fourteenth century. The spread of Buddhism 

and Indian traditions contributed to the growth of commerce and trade across the Malay world 

(Mohd. Shuhaimi & Osman, 2012). 

In a cultural context (in the cultural sense), the Malay world term is more accurately refers to 

as homeland for people of Malay descent historically led by the Malay Sultanate in South East 

Asia offshore. This area includes peninsular Malaysia, Sumatra coast, Borneo and smaller 

islands between the territories (Thaib & Che Pa, 2013). 

According to Mohamed Anwar Omar Din, at the latest since the second century AD, the entity 

'Malay' already exists, which Ptolemy noted as Malayu-Kulon. This entry thus is used as 

evidence to show that the Austronesian family has claimed themselves as Malays since ancient 

times. The existence of these shows identifying characteristic that is derived from the Malay 

people speaking in Austronesian languages. This is because it is unlikely that the entity 
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appeared suddenly in that century. And it could be concluded that the Malays have emerged 

from the accumulation of developments in the centuries before that (Din, 2011). 

Other evidence shows that the Malays are a nation that has long been settled in the Malay 

archipelago is because of the emergence of the kingdoms of the Malay sultanate of Malacca 

heritage. This was significant following the fall of the Malacca Sultanate in 1511 due to 

Portuguese attacks. The governments of the Malacca Sultanate heritage are the Johor Sultanate, 

the Sultanate of Terengganu, Pahang, and Perak Sultanate. Since the emergence of these 

governments, the border region of Malay has expandable (Din, 2011). 

Ottoman Empire Influence in Malay World 

Ottoman influence on the Malay world is undeniable. The relationship between the Ottomans 

and the Malay dates back to the fourteenth century until the early nineteenth century. Although 

the Ottomans faced an era of decline, the spirit of brotherhood on the basis of Islam is still 

intact. The examples of Ottoman influence on the Malay world profoundly impact the field of 

diplomatic, social thought. Here is the impact of the Ottoman influence on the Malay world 

from the fourteenth century to the nineteenth century. 

Diplomatic 

Relations between the Ottoman and the Malay World were recorded officially in the sixteenth 

century, during the reign of Ottoman Sultan Selim I. Relations with the Sultanate of Aceh 

begins approximately in 1512 until 1520. The relationship with Aceh was reinforced by the 

Sultan of the Ottoman Sultan Aceh Alauddin Kahhar, who had sent several letters to request 

military assistance and protection from the Portuguese to the Ottoman Sultan, namely Sultan 

Sulaiman Qanuni. 

The relationship of the Ottoman Empire with the Malay world began when the Kingdom of 

Aceh established relations with the Ottoman Empire in the 16th century and developed until 

the 19th century. The Ottoman Empire, which was the centre of the caliphate, responded to the 

problems in the Islamic world, although the Malay world was geographically distant from the 

Ottoman state. In the 19th century, the kingdom of Aceh sent a delegation to Istanbul to ask for 

support from the Ottoman Empire to fight against European colonisation. This became the news 

in the newspapers of the time like Basiret and La Turquie. The European states continued with 

the constant push for dominance over the Malay world through colonisation of this region, 

while the gradual weakening of the Ottoman state adversely affected the relations of the 

Ottoman Empire with this region (Sümbül & Othman, 2021). 
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Of special interest is the correspondence from Mansur Shah of Aceh. Most of the surviving 

Malay letters held in libraries and archives worldwide were sent from the Islamic kingdoms of 

maritime Southeast Asia to European sovereigns or trading officials. Therefore what we know 

about the art of the Malay letter should more appropriately be termed ‘the art of Malay letter-

writing to Europeans’, for almost no letters between Malay rulers, or addressed to other Muslim 

powers, are known. Thus the recent discovery in Istanbul of original royal epistles from the 

Malay world is of critical importance, not just for the historical value of their contents but also 

for the new light they shed on Malay diplomatics.  Two letters from Sultan Mansur Shah of 

Aceh, on the northern tip of Sumatra, addressed to the Ottoman Sultan Abdül Mecid, illustrate 

this perfectly. Both contain the same appeal for aid, but the letter in Malay of 1849 and that in 

Arabic of 1850 look quite different, for each was crafted in the chancery of Aceh according to 

the epistolary protocol appropriate for that language (Peacock & Teh Gallop, 2015). 

However, since the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century, 

interest in this region has increased. The increase in the publications about the Malay world in 

the Ottoman press at the beginning of the 20th century might result from Sultan Abdulhamid 

II’s Islamist policy. Sultan Abdulhamid II used the adjective of caliph against European states 

effectively. The Sultan advocated Islam not only as a belief but also as an ideology of political 

unity. In this respect, Sultan Abdulhamid II’s Islamist policy can be influential in fostering 

better relations among Muslim countries. The support given to the Ottoman state with the news 

in the Malay press during the First World War can be evaluated as a manifestation of this policy. 

There are local newspaper in the Malay language shows support about the victories of 

Çanakkale and Gallipoli (Sümbül & Othman, 2021). 

Istanbul, aside from Mecca and Medina, known as the early knowledge center for Muslims and 

Malay people, became another destination for the pursuit of knowledge and the diplomatic 

relations bonding. The relationship between the Malay people and the Ottoman Empire was 

identified during Johor Sultanate's visit, which was Sultan Abu Bakar (1862-1895) to Istanbul 

in 1879 and 1893 (Rozali et al., 2016). 

Politic   

The Ottomans had strengthened their position as the strongest Islamic empire in the sixteenth 

century, especially in the Middle East when they managed to defeat the strongest Islamic 

government at that time, the Mamluk government based in Egypt and had a vast territory from 

Syria to the Hijaz. Selim I's army defeated the Mamluk army in the Ridaniyyah War near Cairo 

and defeated the last ruler of the Mamluk kingdom, Tumanbay (1516–17), in 1517. Selim I's 

army also conquered Syria, Lebanon, Jerusalem (Palestine), Hijaz, and Egypt. 
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Since the success of the military conquest by Selim I, the Ottoman's political power throughout 

the Muslim world, including the Malay world. The political and military power of the Ottoman 

Caliphate began to be felt in the Indian Ocean region in the early sixteenth century. As the 

caliph of the Muslims, the Ottomans had a position as guardians of Mecca and Medina. In this 

position, the Ottoman caliphs took special measures to ensure peace for the pilgrimage. The 

entire pilgrimage route in the territory of Ottoman rule was placed under his control. The 

pilgrims could head to Mecca without hindrance or fear of Portuguese interference (Haris, 

2020). 

The domination of Jerusalem (Palestine) further increased their influence among the Muslims 

when they managed to control all three holy cities of the Muslims. This proves that the Ottoman 

Turkish Empire was not only the strongest Islamic empire in the 16th century but also as a 

defender of Islam as well as responsible for preserving all the holy places of the Muslims that 

had been occupied. Indirectly, the position of the Ottomans was also increasingly respected 

among Muslims when they managed to control Mecca, which was the destination of pilgrimage 

and the guardian of the Kaaba, although the real guardian of Makkah was the Sharif of Makkah 

from the Bani Hasyim family appointed by the Ottoman Turkish government  (Haris, 2020). 

The official relationship between Malaysia and Turkey, in particular, began with the existence 

of the Johor Government's relationship with the Ottomans. In the era of Sultan Abdul Hamid II 

in the late 19th century AD, he introduced the concept of pan-Islamism, which aimed to restore 

the fading solidarity of Muslims. It has caused the strength of Muslims throughout the Muslim 

world to weaken and eventually be colonized by Western powers. In the mid -the 1860s, Sultan 

Abu Bakar visited Istanbul to meet Sultan Abdul Hamid II. During the visit, the Ottoman 

Government agreed to open an Ottoman consulate in Singapore with the consent of the British. 

They also ought to show sympathy to the Government of Aceh, who got great pressure from 

the Netherlands (Radzi, Esa, & Othman, 2020). 

Security Protection 

The Ottoman Empire had sent its navy to defend the Muslim community in the archipelago 

from Western attacks in terms of security. The Government of Aceh is directly received military 

aid from the Ottomans in 1564. It aims to deal with the Portuguese government that threaten 

Aceh as Islam in the Malay government to replace the government of Malacca was conquered 

in 1511 by the Portuguese. In the 19th century AD, the protection of Aceh was renewed when 

Sultan Abdul Mecid has issued a Royal decree to maintain Aceh from the Dutch attack. This 

has led to efforts to conquer Aceh Netherlands to face failure. However, in 1904, Aceh finally 

fell into the hands of the Dutch. (Radzi et al., 2020). The close relationship between Aceh and 
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the Ottoman Caliphate has played a role in maintaining its independence for over 300 years. 

The good relations between the Aceh sultanate and the Ottomans, as well as being the port and 

location of pilgrims from Southeast Asia gathered, giving Aceh the title by the Ottomans known 

to this day as the “Porch of Mecca”. The effort to recapture Malacca from the Portuguese also 

showed the involvement and cooperation between Aceh and the Ottomans to recapture Malacca 

from the Portuguese.  

In 1915 the role played by the Ottoman Empire at this point was as a protector to the Muslims 

in line with its status as an Islamic empire. The empire known as the King of Rome among the 

Muslim community of the archipelago is highly regarded as noble and high. When Western 

powers like the Portuguese began the colonization of the Malay world and dominated the trade 

routes in the Indian Ocean as early as 1498 AD, it is directly exposed the Islamic government 

in the country in danger. Accordingly, the Ottoman Empire had expanded the strength of its 

naval fleet to dominate the Red Sea and trade routes around the gulf and the Indian Ocean. This 

step is critical so that the pepper and spice traders who pass through this trade route can be 

protected from the attacks of Western powers. It occurred during the reigns of Sultan Selim I 

(1512–1520) and Sultan Sulayman al-Qanuni (1520–1566) (Radzi et al., 2020). 

This protection is not from the trade aspect only, but it has been expanded in the military aspect. 

In 1564, the Ottoman empire was sending troops to Aceh during the reign of Sultan Alauddin 

al-Kahhar to protect the Aceh region from the Portuguese attack. Assistance was also given to 

attack the Portuguese in Malacca, Maluku, and around South India. This relationship has lasted 

until the end of the nineteenth century until the Aceh fell to the Netherlands during the reign of 

Sultan Muhammad Syah Johan, who surrendered to the Netherlands in 1903 (Radzi et al., 

2020). 

After the sixteenth century, there is no evidence of direct connections between the Ottoman 

Empire and Southeast Asia until the early nineteenth century, when in 1824, the sultan of Kedah 

on the Malay peninsula sent an appeal for help against the Siamese. However, commercial and 

intellectual contacts continued in the intervening period. From the mid-nineteenth century 

onwards, contacts became increasingly frequent as Southeast Asian rulers, especially the 

sultans of Aceh, sought Ottoman aid against European and particularly Dutch encroachment. 

As a result, the Istanbul archives house a rich treasure trove of letters from Southeast Asian 

rulers. Siam invaded Kedah in 1821 and ruled the territory directly as a province until 1839. 

Sultan Ahmad Tajuddin’s appeal to the Ottomans thus was written some years after the Siamese 

invasion, when the sultan, in exile in British-controlled Penang, doubtless had despaired of any 
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British aid. Unfortunately for the sultan, his letter arrived in Istanbul just as the Greek revolt 

(1821–32) reached a critical phase, and no action was taken (Kadı et al., 2019). 

Social Thought 

Although Malaya and Turkey lie at opposite ends of the vast Islamic world, Malay interest in 

the Ottoman empire was long-established. It is described in somewhat bizarre detail. For 

instance, in the most famous Malay tales, the Hikayat Hang Tuah and Europeans visiting the 

Malay world remarked on the attention given in that region to Ottoman affairs. This interest in 

Turkish affairs was catered for in Malay newspapers when they began to be published in the 

late nineteenth century. In 1912 one paper, Neracha, increased its issues precisely because its 

readers were demanding more news regarding the Italo-Turkish War (Milner, 1986). 

After the defeat of the Ottoman Empire in World War I and the repeal of the empire in 1924, 

the people in Malaya, especially among Muslims, show mixed reactions to the event. Various 

publications have been published in Malaya as a container which is particularly important news 

related to the awareness of the Muslim community in Malaya. Idaran Zaman, Saudara 

Magazine, and several other publications have shown concern and a close community in the 

affairs related to the Ottoman Empire and the Turkish Republic. It dragged on into the 1930s, 

so that the patterning form of nationalism in the independence of Malaya (Radzi et al., 2020). 

The book Hadiqat al-Azhar wa al-Rayyahin by Shaykh Wan Ahmad al-Fatani is a work that 

contains historical records about the Ottoman Empire. The Ottoman military issues discussed 

in the book Hadiqat al-Azhar wa al-Rayyahin are the ‘Ottoman’ military institution, i.e. the 

Inkishariyyah army, the ‘Ottoman’ military activities during the process of establishment and 

consolidation in Turkish territory, and jihad expeditions against European powers. The issue is 

recorded in Malay gives understanding to the Malays to learn about the military history of the 

Ottoman Empire. Disclosure of this military issue indirectly gusts of passion to the Malays for 

independence from western colonial (Ezad Azraai, Mohamad Zulfazdslee, Ermy Azziaty, & 

Mohd Yusrizal, 2011). 

Conclusion 

Based on the above discussion, it can be concluded that the Ottoman Empire had reached its 

glory and make a significant contribution in various fields to the Malay world. Various 

contributions have been donated by the Ottomans to the Malay world, especially in the socio-

political field. Starting from a small province in Anatolia founded by a nation of Central Asian 

origin, the Ottomans later emerged as the strongest Islamic empire in the 16th century and the 

defender of Islam as it successfully defeated the Mamluk kingdom based in Egypt and 

controlled its colonies. Ottoman controlled three cities holy Muslims which is Mecca, Medina 
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and Juruselam. In addition, the Ottomans also emerged as one of the great powers in Europe, 

especially eastern Europe, because they managed to defeat the Byzantine empire. 

From the seventeenth century until the beginning of the twentieth century, the fall of the 

Ottoman Empire began. The Ottomans were involved in several major wars, the liberation of 

subjugated colonies, and internal conflicts. However, there are also some achievements and 

contributions of the government at that time that can be proud of. The role of the Ottoman sultan 

who provides assistance to the Malay World to the end of the nineteenth century profoundly 

affect the Malays. To liberate the Malay spirit of Western colonies constantly blown by the 

Ottomans to the people in the Malay world. 
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Hürmüz Boğazı’na Genel ve Kısa Bir Bakış  

Saman Mustafa Rasheed Rasheed1 

Özet 

Tarih boyunca deniz ve okyanuslar, transfer, ulaşım, ticaret, ülke ve kıtaların birbirine 

bağlamakta kritik bir rol oynamıştır. Ancak boğazlar bir yanda deniz ve okyanustaki suyolların 

kısaltma ve yakınlaştırma ve öte yandan boğazlar iki deniz veya ayrılan iki kara kıtası arasında 

bağlantı kurmakta çok önemli rol oynar. Dünyada birçok doğal ve yapay boğaz vardır. Bu 

boğazlar tarihi, siyasi, iktisadi, stratejik ve kültürel bir konuma sahip olmuştur. Kuşkusuz 

Hürmüz Boğazı onların en önemlilerinden biridir. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi için tek çıkış 

noktasıdır. Arap kıyılarını İran'dan ayıran iki bölümü (Umman Körfezi ve Basra Körfezi) 

birbirine bağlar. Hürmüz Boğazı'nın genişliği yaklaşık (55) km'dir. Ancak içindeki en dar 

noktanın genişliği yaklaşık (34) km'dir. Hürmüz Boğazı tarih boyunca ekonomik ve stratejik 

değere sahip olduğundan dolayı Portekiz, Safeviler, Osmanlı, daha sonra İngilizler gibi büyük 

güçlerin ilgi odağına dönüşmüştür. Özellikle petrol ve doğal gaz kaynaklarının keşfinden sonra, 

bu bölgenin stratejik ve ekonomik gelişiminin değeri her zamankinden daha fazla artmıştır. 

Şöyle ki bir yanda Hürmüz Boğazı'nın komşu ülkelerinin ekonomisinin güçlendirilmesinde 

hayati bir rol oynamıştır. Öte yandan ABD için çok önemli bir bölge haline gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi, Körfez Ülkeleri, Ticaret, Petrol ve Doğal 

Gaz.  

 

Giriş 

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi2 için tek çıkış noktasıdır ve Arap kıyılarını İran'dan ayıran iki 

bölümünü (Umman Körfezi ve Basra Körfezi) birbirine bağlar. Hürmüz Boğazı'nın genişliği 

yaklaşık (55) km'dir, ancak içindeki en dar noktanın genişliği yaklaşık (34) km'dir. Hürmüz 

                                                           
1 İstanbul Üniversitesi Çağdaş Dünya Tarihi Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi. 
2 Bu körfezin ismiyle ile ilgili farklı kaynaklarda farklı isimler geçiyor. Şöyle ki Arap kaynaklarında Arap Körfezi 

adı ile geçiyor, ayrıntlı bilgi için: Iraj Afshar Sistani, Fars Körfezi'nin Tarihi Belgeler ve Coğrafi Haritalardaki 

Adı, Dışişleri Bakanlığı Yayınları, 2. Baskı, Tahran, 2005; Mahmoud Shakir, Arap Körfezi Tarihi, Dar el-Osama 

Yayınevi, Al-Ardan-Umman, 2005. Ayrıca Türk kaynaklarında Basra Körfezi ismiyle geçiyor, Makalemiz Türkçe 

olduğu için biz de bu makalede “Basra Körfezi” ifadesini kullandık. 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 103 

www.internationalstudentsymposium.com 

Boğazı dar bir su kanalı olup Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlar. Bu boğaz, dünyadaki 

en önemli su yollarından biridir. 

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve dünya denizleri arasındaki tek deniz geçişi olduğu için 

uluslararası navigasyon için büyük önem taşıdığı Körfez girişini kontrol eden bir bağlantı 

kapısıdır; bu nedenle iki bölge arasında bir ayrım bölgesi oluşturuyor. Arabistan ve İran bölgesi, 

yörüngesel konumu nedeniyle, onu tüm dünyada geçerli bir boğaz haline getirir, böylece 

coğrafi konumu ve büyük küresel pazar önemi kazanmıştır, Öte yandan Hürmüz Boğazı, 

ekonomik, stratejik, askeri ve küresel önem açısından dünyanın on bir boğazından biri olarak 

kabul edilir. Petrol sahalarının çoğu ve bu boğazla yakından ilişkilidir; Basra Körfezi, petrol 

ihracatının geçtiği su yolu olması açısından bu önemi kazanmıştır. Buna göre Hürmüz Boğazı 

dünyanın tüm ülkeleri için özel bir önem kazanmış ve "stratejik boğaz" olarak adlandırılmıştır. 

Bir giriş dört bölüm ve bir sonuçtan oluşan bu makaleyi yazarken sırasıyla şöyle planladım: 

Makalenin ilk bölümünde Hürmüz Boğazı isminin kökeni ve coğrafi mevkii, ikinci bölümde 

Hürmüz Boğazı'nın coğrafi özellikleri, üçüncü bölümde Hürmüz Boğazı'nın ekonomik ve 

stratejik önemi, dördüncü bölümde Hürmüz Boğazı üzerinde uluslararası çatışma kronolojisi, 

beşinci bölümde ise Hürmüz Boğazı'nın statüsüne yer verdim.   

Hürmüz Boğazı İsminin Kökeni ve Coğrafi Mevkii 

Hürmüz Boğazı isminin kökeni ile ilgili tarihi kaynaklarda bir görüşten çok birkaç görüşe yer 

verilmiştir. Kısaca bu farklı görüşleri şöyle ele alabiliriz; bir görüşe göre Hürmüz Boğazı'nın 

ismi eski İranlıların tek tanrı (Ahura-mezda)’dan gelmiştir. (Armzıd, Hırmızd, Urmuzdu veya 

Ahura-mezda) İran’ın eski dininin tanrısının ismidir. (Parsapor, 2020). Başka bir görüşe göre 

Eski Çağ Batı kaynaklarında Hürmüz Boğazı'nın ismi Harmuza ve Hermupolis şekillerinde 

olarak, Basra Körfezi'ni ticari merkezi yapan Sâsânî hükümdarlarının (653_224 M) adından 

türediğine inanılmaktadır. (BİLGE, 2020). Öte yandan bazıları, Hürmüz Boğazı'nın isminin 

eski Hürmüz şehrinden geldiğine inanmaktadırlar. Günümüzde bu eski şehrin birkaç tarihi eseri 

İran'ın Hürmüzgan ilçesinde bulmuşlardır. ( Ibrahim Hüri, Ahmed Celal el-tadmurı,, 1999). 

Çoğu uzmanın bu görüşü doğru saydıkları dikkate şayandır. 

Hürmüz Boğazı, Asya'nın güneybatısında, kuzeydeki iki enlem (25.36_ 27.11) ile doğudaki bir 

uzunluk yayı (55.53_ 57.18) arasında bulunur ve biri Umman'ın Musandam Yarımadası'ndaki 

adanın batısındaki baş Şeyh Mesud'dan uzanır. İran rotası, Qeshm Adası'ndan İran sahiline (28 

deniz mili) bir mesafe boyunca geçiyor. Diğer hat, onu Umman'dan ayırıyor ve Birleşik Arap 
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Emirlikleri sahilindeki Dibba Burnu'ndan İran sahilindeki birleşme noktasına (52 deniz mili) 

kadar uzanıyor. Uluslararası sular, yörüngesel konumu nedeniyle, iklim koşulları onu her yerde 

navigasyon için uygun hale getirerek ticari malların doğudan batıya taşınması için bir su yolu 

olarak Hürmüz Boğazı üzerinde iklim faktörlerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. (Muhanna, 

1980, s. 164). 

Hürmüz Boğazı İran'ı kuzey ve kuzeybatı ile güneyde Umman Sultanlığı ile sınırlar. Kuzey 

kıyıları Qeshm Adası, Larak Adası ve Hengam Adası'nın doğu kesiminden, güney kıyıları 

Umman topraklarının kuzeyindeki Musandam Yarımadası'nın batı ve kuzey kıyılarından 

oluşmaktadır. İran'ı Umman'dan ve bölgedeki diğer ülkelerden ayıran iki ek özellik, yani İran'ın 

kıyıları Basra Körfezi'nin doğu kenarı boyunca uzanan ve aynı zamanda Rusya'nın sarktığı tek 

ülke. (Al-Qassab, Abdul-Wahab Abdul-Sattar Al-Qassab, Hint Okyanusu ve uluslararası ve 

bölgesel politikalar üzerindeki etkisi, Bayt Al-Hikma, Bağdat 2000, s 6., 2000). 

Hürmüz Boğazı'nın Coğrafi Özellikleri 

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi için tek çıkış noktasıdır ve Arap kıyılarının İran'dan ayrıldığı 

iki bölümü (Umman Körfezi ve Basra Körfezi) birbirine bağlar. Hürmüz Boğazı'nın genişliği 

yaklaşık 55 km'dir ancak içindeki en dar noktanın genişliği yaklaşık 34 km'dir. Umman 

Körfezi'nden kuzeye doğru Hürmüz Boğazı'na giden yolun genişliği yaklaşık 30 mil, daha sonra 

Musandam Yarımadası ile Keşim (Al-Qassab, a.ge, 2000, s. 440) vardır. 
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Tunb Adaları'na gelince burası küçük ve 9 km'lik bir alanı aşmayan Ras Al-Khaimah 

Emirliği'ne yaklaşık 20 km uzaklıktadır ve geceleri gemilere rehberlik etmek için bir deniz 

feneri vardır. Arap sahilinden yaklaşık 90 km uzaklıkta ve son iki ada Ras Al Khaimah'a geri 

dönüyor. Boğaz, Umman ve İran eyaletlerine ait birçok ada içerir (Al-Qassab, a.ge, 2000, s. 

440). Umman'ın, Salama ve Musandam adalarını ve al-Ğanam takip eder, boğazın ortasında 

Musandam Yarımadası’nın kuzeydoğusunda yer alan ve bu adaların en büyüğü Büyük Salama, 

Umman sahilinden 8,12 km uzaklıktadır. İran adalarına gelince bunların en önemlileri Qeshm, 

Hengam, Hürmüz’dür ve bu adaların en büyüğü Qeshm’dir (Al-Kaabi, "Hürmüz Boğazı'nın 

coğrafi konumu ve uluslararası siyaseti şekillendirme üzerindeki etkisi", Temel Eğitim 

Fakültesi Dergisi, Babylon Üniversitesi, Cilt 21, Sayı 88, 2015, ss.442-444., 2015) Hengam 

Adası’na gelince burası, Hürmüz Adası'nın güneyinde ve kuzey doğusunda yer almaktadır. 

Boğaz adalarının yakınında başka adalar da vardır ve bunların en önemlileri Büyük ve Küçük 

Tunb ve Ebu Musa ile İran'ın Faror ve Surai adaları arasındaki tartışmalı adalardır. Bunların, 

navigasyonu kontrol etmede önemleri vardır. Bununla birlikte, Hürmüz Boğazı, yarı kapalı bir 

deniz olan Arap Körfezi için tek çıkış noktasıdır. Doğu mallarını batıya nakletmek için adeta 

bir köprü gibidir. 

Hürmüz Boğazı’nın Ekonomik ve Stratejik Önemi 

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve dünya denizleri arasındaki tek deniz geçişi olduğu için 

uluslararası navigasyon için büyük önem taşıdığı körfez girişini kontrol eden bir bağlantı 

kapısıdır. Bu nedenle Asya, Afrika ve Avrupa arasındaki bağlantı konumu iki bölge arasında 

bir ayrım bölgesi oluşturuyor, Arabistan ve İran bölgesi, yörüngesel konumu ve iklim koşulları 

onu tüm dünyada geçerli bir navigasyon boğazı haline getirir; böylece coğrafi konumu ve büyük 

küresel pazar önemi kazanmıştır (Al-Kaabi, "Hürmüz Boğazı'nın coğrafi konumu ve 

uluslararası siyaseti şekillendirme üzerindeki etkisi", ss. 442-444). Öte yandan Hürmüz Boğazı, 

ekonomik, stratejik, askeri ve küresel önem açıdan dünyanın on bir boğazından biri olarak 

sınıflandırılmıştır. Petrol sahalarının çoğunun bu boğazla yakından ilişkili olması ve Basra 

Körfezi'nden petrol ihracatının geçtiği su yolu olması açısından bu önemi kazanmıştır. Buna 

göre Hürmüz Boğazı dünyanın tüm ülkeleri için özel bir önem kazanmış ve "stratejik boğaz" 

olarak adlandırılmıştır (alasmar, Jeopolitik boğaz ve Levant bölgesindeki çatışmalar üzerindeki 

etkileri, 2019). Ayrıca bazen Hürmüz Boğazı farklı kaynaklarda, uluslararası emniyet valfi, 

uluslararası petrol koridoru ve enerji arteri şeklinde geçiyor. 
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Bir yazar, Hürmüz Boğazı'nın batı sanayi dünyasının can damarı ve dış dünyaya  petrol çıkış 

yolu olduğunu dikkate alarak ekonomik önemini gösterdi. Ancak Avrupa enerji ihtiyacının 

yaklaşık olarak %50 içinden geçtiği boğazdan, körfez ülkeleri petrol üretiminin yaklaşık 

%75'ini ihraç ediliyor. Bu, dünya petrolünün %40'ından fazlasıdır. Günlük 11 dakikada bir 

tanker geçiyor, dolayısıyla miktar bakımından dünyadaki en önemli geçiş noktasıdır. Avrupa, 

Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilen petrol sevkiyatları buradan geçecektir 

(Tahmaz, 2017, s. 53). 

2009 yılında ABD Enerji Bakanlığı istatistiklerine göre Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 

15,5 milyon varil ham petrol, yani dünya petrolünün üçte birine denk gelen miktarda petrol 

buradan geçmiştir. Şöyle ki bu petrolün çoğu İran, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak’tan 

gelmiştir. Ayrıca Katar sıvılaştırılmış petrol gazının tüm ihracatı Hürmüz Boğazı ile pazarlara 

ihraç edilmektedir (www.EIA.com.outlook, 2009). 

Öte yandan, deniz ticareti dünya çapında büyüyor. Ancak Asya'nın büyüklüğü talep kadar 

yüksek değil. Başka bir deyişle, 1980'lerin başında dünya ticaret sahnesinde önemli olaylar 

yaşandı. Tarihte ilk kez, Pasifik'in iki yakası arasındaki ticaret Atlantik'in iki yakası arasındaki 

ticaretle eşitlendi. Sonuç olarak bölge, ekonomik büyümesi ve artan küresel ticaret payı ile 

tanınmaktadır. 2010 itibariyle dünyadaki toplam üretimin %34'ü Doğu Asya'dan gelmiştir. 

Aynı zamanda, Doğu Asya'nın deniz ticaretindeki payının %40, Batı Avrupa’nın %37 ve Kuzey 

Amerika'nın yüzde 20 olduğu tahmin edilmektedir. Bütün bunlar, Avrupa ve ABD'ye ek olarak 

Doğu ve Güneydoğu Asya'nın Hürmüz Boğazı'ndaki enerji güvenliğine giderek daha fazla 

güvendiğini göstermektedir. Güneydoğu Asya ülkelerinin ekonomilerinin tamamen deniz 

taşımacılığına bağlı olduğu ve Basra Körfezi petrolünün ithalatı onlar için son derece önemlidir 

(Tafreshi, s. 233). 

Basra Körfezi'nin öneminin ana nedeni, bu bölgede çok büyük petrol ve gaz rezervlerinin 

varlığıdır. Basra Körfezi dünyanın kanıtlanmış petrol rezervlerinin %48'inden fazlasını elinde 

bulunduruyor. Dünya petrol ticaretinin %30'una sahip. 2006'da Basra Körfezi ülkeleri dünya 

petrolünün yaklaşık %28'ini üretti. Körfez ülkelerinin 2011 yılında toplam ihracatı günde 19,1 

milyon varil olup bunun tonu 17 milyon varili Hürmüz üzerinden gerçekleşti. Geri kalanı ise 

Türk petrol boru hatları tarafından Akdeniz'e ve Suudi Arabistan'dan Kızıldeniz'e taşındı. Basra 

Körfezi bölgesinde de petrol dışında çok büyük miktarda doğal gaz rezervleri vardır, 28.263 

trilyon feet küp veya dünyanın toplam keşfedilen rezervinin %38,4'ü (Mohammad Vali 

Modarres ve Mohsen Karami Nawa Kış, 2014, s. 245). Petrol, ekonomik konularda, güvenlik 
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konularında da çok önemlidir. Bu hayati madde sadece ekonomik bir mal olarak değil, aynı 

zamanda bu bölgenin birçok askeri, stratejik ve güvenlik denklemi olarak kabul edilmektedir. 

1991 ve 2003 yıllarında Basra Körfezi'nin iki bölümünde, ABD'nin açıklanan politikalarına ek 

olarak büyük uzmanlar ABD'nin ana amacının petrol piyasasını ele geçirmek olduğunu kabul 

ediyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nın kazananı olarak Birleşik Devletler, Basra Körfezi petrolüne 

bağımlı olması nedeniyle son yirmi yılda bölgeye çok dikkat etti (Mohammad Vali Modarres 

ve Mohsen Karami Nawa Kış, 2014, s. 245). Üstelik gayriresmi istatistiklere göre her on 

dakikada bir, dev bir gemi bu uluslararası deniz yolundan geçiyor. Bu dünyanın hayati nabzı 

olarak, sanayinin ana damarları olarak kendi ihtiyaçlarını ve aynı zamanda üretenlerin satışını 

ve bir diğer taraftan Basra Körfezi’ndeki ülkelerin petrol satışı ve temel ürünleri almalarında 

bir önemi vardır. Öte yandan batı ile Basra Körfezi'nin komşu ülkeleri arasındaki tarihsel 

ilişkiler ve bu bölgeden dünyanın diğer bölgelerine enerji ihracatı ile ilgilidir. 

Sonuç olarak Hürmüz Boğazı tarih boyunca o kadar değerli olmuştur ki on yedinci yüzyılın bir 

Portekiz tarihçisine: "Eğer dünya altın bir yüzük olsaydı ‘Hürmüz’ bu yüzüğün incisi olurdu.” 

dedirtecek dereceye gelmiştir (Morteza Najafi Esfad, 1990, s. 12). 

Hürmüz Boğazı Üzerinde Uluslararası Çatışma Kronolojisi 

Uzun bir zaman önce Hürmüz Boğazı, büyük ülkelerin hedeflerine ve bölgede hayati çıkarları 

olan yabancı ülkeler arasındaki çatışma ve rekabet eksenine karşı savunmasız kalmasını 

sağlayan stratejik bir ticari koridor oluşturdu. Hürmüz Boğazı, Uzak Doğu ülkelerini 

(Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya ülkeleri) birbirine bağlayan deniz yolları ağına müdahale 

ediyor. Akdeniz'de, Basra Körfezi'ni ve Shatt al-Arab'ı geçen vasıtalar için, daha sonra Süveyş 

Kanalı'nın inşasından önce Avrupa ülkelerine giden gemilere yürüyüşlerine devam etmek için 

bir geçiş oldu. Bu yolla ve Mezopotamya Vadisi boyunca Doğu ve Batı arasındaki ilk 

bağlantılar bir yandan Hindistan ve Çin medeniyetleri ile öte yandan Ravidian Vadisi, 

Yunanlılar ve Romalılar arasındaki temastan geçti (Al Asmar, Jeopolitik boğaz ve Levant 

bölgesindeki çatışmalar üzerindeki etkileri, 2019, s. 97). 

Bunun ışığında Avrupalılar Hürmüz Boğazı ve Babü’l Mendeb gibi boğazları kontrol etmek 

için özel planlar yaptılar. İlk başta Portekizliler körfez bölgesindeki iktisadi ve stratejik 

değerleri fark ettikten sonra genel olarak ve Hürmüz Boğazı’nı özelikle, 1506 yılında Hürmüz 

Adası’nı işgal etmişlerdir. Körfez bölgesi üzerindeki ekonomik ve siyasi kontrollerini 

sıkılaştırdılar ve kıyılara kale ve burçlar inşa ettiler ve 1622'ye kadar nakliye hatlarını kesinlikle 

kontrol ettiler. (Ali, 2013, s. 31). 
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Körfez ve Hürmüz Boğazı'nın Portekizliler tarafından işgal edilmesinden sonra Osmanlılar, 

bölgenin Portekiz tehdidinden kaçınmak ve Hürmüz Boğazı'nın stratejik bölgesini kendi 

kontrolün altında getirmek için ayağa kalktı ve önemli bir taarruzu hazırladı. Piri Reis1'inin 

önderliğinde Osmanlı donanması, 24 kadırga, baştarda ve kalayatadan oluşan donanmayla 

Mayıs 1552’de Süveyş’ten hareket etmişti. Piri Reis Babü’l-Mendeb’i geçerek Hint 

Okyanusu’na çıktı. Mısır’a ait bir muharebe gücü de Süveyş'te 25 gemi donatılıp Piri Reis ile 

Hürmüz’e doğru yola çıkmıştı. Piri Reis 19 Eylül 1552’de Hürmüz’ü kuşattı. Kuşatma 9 Ekim’e 

kadar 20 gün sürdü. Piri Reis Kişim iç kalesi hariç Hürmüz Adası ve tabi küçük adaları ele 

geçirdi. Sonuçta bir Portekiz donanmasının yardıma gelmesi ihtimali karşısında Osmanlı 

Donanması Kaptanı Piri Reis, kuşatmayı kaldırarak yakındaki Kişim Adası’na geçti ve adayı 

yağmalayarak yüklü bir ganimet elde etti. Onun Hürmüz kuşatmasını kaldırarak Basra’ya doğru 

hareket etmesi üzerine bu kararı altın ve mücevher karşılığında aldığı haberleri Basra’da 

yayıldı. Nitekim Basra Beylerbeyi Kubad Paşa’yla aralarında anlaşmazlık çıktığı için Paşa’nın 

bu durumu İstanbul’a şikâyet olarak bildirmesi, Piri Reis’in suçlanmasına yol açtı (Bostan, 

Osmanlı Akdeniz’i, 2017, s. 179-180). Sonuçta bu suçlamadan dolay Kanuni Sultan Süleyman 

tarafından idam kararı verilmişti. 

İran'daki Safevi Devleti, Hürmüz'ü kontrol etmek için birden fazla kez denedi ancak körfez 

ticareti bitene kadar Portekiz'e direnmeye karar veren İngilizler ittifaktan sonra başarılı olmadı. 

Böylece İran ile bir ittifak kurdular ve Hürmüz'e saldırdılar -aralarında geri dönüşlerini 

paylaşmayı kabul ettikten sonra- ve Savaş, 21 Nisan 1622'de Portekizlilerin teslim olmasıyla 

sona erdi (Ali, 2013, s. 32). 

On yedinci yüzyıl Hollanda'nın ticaret ve deniz yollarının hakimiyetine tanık oldu ve Bandar 

Abbas'ta bir ticaret merkezi kuruldu. İngilizler ve Persler dışlandı. Ve on yedinci yüzyılın 

değişen dönemleri boyunca İngilizler arasında birçok çatışma patlak verdi ancak bu körfezde 

                                                           
1 Pîrî Reis, (1465-1470, Gelibolu- 1554, Kahire), Osmanlı Türk'ü denizci ve kartografı. Asıl adı Muhyiddin Pîrî 

Bey'dir. Künyesi Ahmet ibn-i el-Hac Mehmet El Karamani'dir.Piri Reis Osmanlı İmparatorluğunda denizcilik 

anlamında önemli başarılara imza atan Piri Reis denizci bir ailenin bir ferdi olarak dünyaya geldi. Aile mesleği 

olan denizciliğe amcası Kemal Reis'in yanında başladı. Akdeniz üzerinde korsanlık yapan aile üyelerine katılan 

Piri Reis daha sonra Osmanlı donanmasına katıldı. Hayatına dair bilgiler daha çok Kitâb-ı Bahriyye’de kendisiyle 

ilgili beyanlara dayanır. II. Bayezid tarafından devlet hizmetine çağrılmış. Pîrî Reis asıl, çizdiği iki dünya haritası 

ve Akdeniz portolanı olan Kitâb-ı Bahriyye adlı eseriyle büyük ün kazanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın 

fermanı üzerine 1554'te Kahire'de boynu vurularak idam edildi. İdam edildiğinde 80 yaşının üzerinde olan Pîrî 

Reis'in terekesine devletçe el konuldu. Piri Reis’in eserleri: Kitab-ı Bahriye, Piri Reis Haritası, Hadikat'ül Bahriye, 

Bilad-ül Aminat ve Eşkalname. Piri Reis’in hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: İdris Bostan, “Piri Reis”, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/piri-reis ; F. Yasemin Koca, Piri Reis eserlerinin coğrafya eğitimindeki yeri ve 

önemi, Yüksek lisans tezi, tez danışmanı, Prof. Dr. Ramazan Özey, Marmara Üniversitesi, Coğrafya Öğretmenliği 

Bilim Dalı, İstanbul 2004.  

https://islamansiklopedisi.org.tr/piri-reis
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kalmalarını ve körfezdeki ipek, baharat ve inci ticareti üzerindeki kontrollerini engellemedi. 

Ancak bölge halkından onlara yönelik birçok grevden sonra Hollandalılar körfezden 1765 

yılında büyük bir güç olarak çıktı ama yine de bölge halkı ile bazı ticari bağlantıları vardı1 (Ali, 

2013, s. 33). 

Basra Körfezi'nde Hollandalı denizcilik ve ticari faaliyet ortadan kalktığında Fransız etkinliği 

Doğu Hindistan Şirketi ve Fransızlar aracılığıyla on sekizinci yüzyılda, özellikle Moritus'ta 

koloniler kurdukları Hint Okyanusu'nda açıkça ortaya çıktı. Ve İngiliz-Fransız rekabetinin bir 

sonucu olarak Fransız donanması Bandar Abbas Limanı’nın önünde ortaya çıktı. İngiliz ve 

Hollanda ajanslarını tahrip eden bu olay, 1763 yılında Basra Körfezi'ndeki İngiliz sitelerinin 

aynı anda Osmanlı yönetimi altında Bandar Abbas'tan Basra'ya hızlı bir şekilde aktarılmasına 

yol açtı ve aynı zamanda İngilizce, Pers Hükümdarı Karim Khan al-Zind ile anlaşma imzaladı. 

Buşehr yirminci yüzyıla kadar Basra Körfezi İngiliz ikamet merkezi olarak devam etti. 2  

Hollanda'nın körfezden çıkması ve İngiltere'nin deniz gücü ve egemenliğiyle siyasi atmosferini 

tanımlamasıyla İngiltere, özellikle Muskat Sultanı ile, 1789 yılında yerel güçlerle çeşitli 

anlaşmalar imzalamaya başladı ve 1801'de bunu İran Şahı ile anlaşma izledi. İngilizlerin Hint 

Okyanusu’nda deniz egemenliklerini elinde tutacağı on dokuzuncu yüzyıl başladı (Şakir, 2005, 

s. 257). 

Böylece Hürmüz Boğazı üzerine Avrupa güçlerinin çekişmesi İngilizlerin çıkarlarına lehine 

sona erdi, üstelik İngilizler körfez bölgesini ve Hürmüz Boğazı’nı kendi kesin egemenliği altına 

getirdi. Durum, İngiltere'nin Basra Körfezi bölgesinden ve Hürmüz Boğazı'ndan çekildiği 1971 

yılına kadar Büyük Britanya için aynı kaldı. Basra Körfezi bölgesinde ve bol miktarda petrolün 

keşfi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın artan önemi göz önüne alındığında sadece Şah (Reza 

Pahlavi) yönetimi altındaki İran, Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan üç Emirlik adasını (Tunb 

Al-Kubra, Tamb Al Soghra ve Abu Musa) işgal etti. Bu olay 1971'de İngiliz çekilmesinden bir 

gün öncedir (Ali, 2013, s. 34). 

Hürmüz Boğazı’nın Statüsü 

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Milletler Cemiyetinin kurulmasıyla ilk Deniz Hukuku 

Konferansı 1930'da Lahey'de düzenlendi. Ayrıca Birleşmiş Milletler 1958 ve 1960 yıllarında 

iki konferans düzenleyerek uluslararası deniz hukuku konusunda fikir birliğine varmaya çalıştı. 

                                                           
1  Hollanda ve İngiltere arasındaki çekişmeler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Selim Taha Tıkriti, Arap 

Körfezi’nde Çatışma, s. 44 ve sonrası. 
2 
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1958 konferansında, Bölgesel Denizcilik ve Denetleme Alanları Sözleşmesi, Serbest deniz, 

balıkçılık ve serbest denizin canlı kaynaklarının korunması ve kıta sahanlığı onaylandı. BM 

Genel Kurulu tarafından kıta sahanlığı üzerindeki ulusal yargı kapsamının ötesinde derin deniz 

yatağı konusunu incelemek ve Malta Büyükelçisi (Birleşmiş Milletlerde) Dr. Arvid Porto'nun 

tavsiyesini izlemek üzere toplanan 1967 Konferansı yapıldı. Arvid Pardo, "Ulusal egemenlik 

alanının ötesinde, deniz kimseye ait olmamalı, küresel bir bölge olarak görülmeli ve gelirler 

insanlığın, özellikle de yoksulların yararına kullanılmalıdır." dedi. 1982 Deniz Hukuku 

Sözleşmesi, çoğu 1958 Sözleşmeleri’nin hazırlanmasına katılan gelişmekte olan ülkelerin talebi 

üzerine Birleşmiş Milletler tarafından Deniz Hukuku Üçüncü Konferansı'nın sonucudur. 

Üçüncü Uluslararası Deniz Hukuku Konferansı'nın ilk oturumu 1973 yılında New York'ta 

başladı. Konferans, son gün deniz hukuku ile ilgili yeni sözleşmelerin hazırlanması ve 

onaylanması ile sona eren ve Aralık 1982'den bu yana 11 oturum gerçekleştirdi. Jamaika'nın 

Mantua şehrindeki ülkeler ve bazı uluslararası kuruluşlar tarafından imzaya açıldı. 1982 

Sözleşmesi deniz hukuku, sınırdan çevresel izlemeye, ticari ve ekonomik faaliyetlerle ilgili 

bilimsel araştırmalara, teknolojiye ve deniz anlaşmazlıkları çözümüne kadar, denizle ilgili tüm 

konuları kapsayan 320 madde ve 9 ek içermektedir. BM Genel Kurulunda, 130 kabul, 17 

çekimser (Doğu Avrupa) olmak üzere 130 oy çoğunluğu onaylandı ve son toplantıda ülkeler 

tarafından imzalanacaktı. Aralık 1982'de 120'den fazla ülke Jamaika'nın Mantua şehrinde 

sözleşmeyi imzaladı (Dehka, 2013, s. 70-71). 

İran 1982’deki sözleşmeye üye olmayıp oy vermediği halde başka devletler gibi bu sözleşmeye 

göre kendi deniz kanunlarını düzenlemiştir. Deniz Hukuku Sözleşmesinin (1982) 38. maddesi 

uyarınca, uluslararası boğazın bir deniz geçidi, açık denizlerin bir kısmını tekellere bağlayan 

bir denizcilik kuruluşudur. Basra Körfezi'ndeki Avrupa ve Amerika ülkelerinin yaşam kalbinin 

varlığı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kontrolü bu maddenin yasalarına dahil edilmiştir. Bu 

nedenle, bu bölgeden savaş gemilerin, denizaltıların ve uçakların geçişi, çevresindeki serbest 

ülkelerin ulusal çıkarlarının korunmasına dayanmaktadır. Hürmüz Boğazı’nın askeri kontrolü 

hem İran'ın hem de Umman'ın sorumluluğundadır. Elbette Umman, iki parçalık olan küçük bir 

ülke olması ve ayrıca uygun bir doğal bölgeye sahip olmaması sonucu Hürmüz Boğazı'nın 

kontrolünde önemli bir rol oynamamıştır. Uygulamada İran en fazla kontrole sahip, en fazla su 

sınırına sahiptir (Parsapor, 2020). 

Hürmüz Boğazı, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 37. maddesine göre transit trafik 

sisteminin uygulandığı birinci sınıf boğazlardan biridir: "Bu tip, açık denizlerin bir bölümü ile 

münhasır bir ekonomik bölge ve açık denizlerin başka bir bölümü ya da münhasır bir ekonomik 
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bölge arasında uluslararası navigasyon için kullanılan boğazlar için geçerlidir." Bu nedenle, 

uluslararası boğazlarda transit sırasında transit geçiş hakkını, gemi ve uçakların görevlerini 

belirleyen madde 38, 39'da belirtildiği gibi transit geçiş sistemine tabidir ancak gördüğünüz 

gibi, Hürmüz Boğazı'nda uygulanabilir sistem ile ilgili devletlerin durumları arasında bir fark 

vardır. Hem İran hem de Umman durdurulamayan masum trafik sistemini uygulamak 

zorundalar. Basra Körfezi sınırındaki diğer ülkelerin her biri, serbest geçiş sisteminin, bu boğazı 

en uygun şekilde ve kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya izin veren bir sistem olarak 

onaylanması gerektiğine ve Hürmüz Boğazı'nın özel anlaşmalar tarafından yönetilen zorluklar 

kategorisi arasında olmadığına inanıyor (Al-Asmar, 2019, s. 105). 

Sonuç 

Çalışma hem eski hem de modern Basra Körfezi'nin ve Hürmüz Boğazı'nın büyük önemini 

ortaya koydu bu nedenle ticaret yollarını ve petrol kaynaklarını sağlamak için su yollarına ve 

stratejik alanlara hakim olmak isteyen tüm küresel güçlerin odak noktası olması doğaldı. 

Hürmüz Boğazı, uluslararası hukukun açık denizlerin bir parçası olduğu ve günde yaklaşık 16,5 

ila 17 milyon varil petrol geçen en önemli su yollarından biridir, yani dünyadaki ham petrol 

arzının %93'ü buradan geçen tankerler tarafından yapılmaktadır. 

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve uzun vadeli devamının körfez ekonomileri üzerinde 

doğrudan ve ciddi etkileri olacak, petrol ihracatının kesilmesinin yanı sıra körfez mal ve mal 

ithalatı da duracak. Enerji üreten alanların korunması ABD için önemli bir küresel sorun haline 

gelmiştir. Bu bağlamda Hürmüz’ün durumunu engelleme tehdidinin bölgede ve dünyada enerji 

güvenliği için ciddi sonuçları olacaktır. 
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Sömürgecilik Döneminde Batı Afrika’da İslam Eğ itimi ve 

Karşılaştığı Problemler 1 

Youssoufa Soumana2 

Özet  

Batı Afrika, sömürgeciler tarafından istila edilinceye kadar İslam eğitimi, bölgede hâkimiyetini 

sürdürmüş, Batı Afrika’nın tarihî olayları, edebî eserleri, siyasî mektupları ve her türlü 

yazışmaları Kuran dili olan Arap diliyle kayıt altına alınmıştır. XIX. yüzyılda sömürgeciler 

bölgeyi istila ettiklerinde ise, İslam eğitimini ortadan kaldırmak ve kendi okullarını bölgede 

yaymak için farklı politikalar izlemişlerdir. Bu politikalar sonucunda bölgede sömürgecilerin 

okullarının çoğaldığı, İslamî medreselerin azaldığı ve sömürgecilerin koyduğu hedeflerine 

ulaştığı bu çalışmada tespit edilmiştir. Sömürgecilerin politikaları Afrika’daki İslam eğitimini 

olumsuz bir şekilde etkilemiş, çok geçmeden bölgede bulunan medreselerde, İslam eğitimiyle 

Batı eğitiminin birlikte uygulandığı karma bir eğitim sistemi ortaya çıkmıştır. Bu durum, 

Afrika’da İslam eğitiminin gerilemesine neden olmuştur. Bu da araştırmacıların Batı Afrika’nın 

istila edilmesinden yeniden bağımsızlığına kadar uzanan bu dönemi, karanlık, duraklama ve 

gerileme dönemi olarak isimlendirilmelerine yol açmıştır. Sömürgeciler, Batı Afrika ülkelerinin 

bağımsızlığını kazanmasından sonra da Afrikalıların hem öz kültürlerinden hem de İslam 

kültürlerinden uzaklaştırabilmek için çağdaş ve farklı yöntemler uygulamaktadırlar. Bu 

çalışmanın amacı Batılı sömürgecilerin faaliyetleri hakkında Afrikalı öğrencileri 

bilinçlendirmek ve kendi milli-manevî değerlerine bağlı bireyler olma yolunda Afrika’nın 

geleceğini oluşturacak olan bu gençlere katkıda bulunmaktır. Çalışmanın yöntemi ise, Batı 

Afrika’da İslam eğitimi ile ilgili yazılan klasik ve modern kaynaklar tarandıktan sonra elde 

edilen bilgiler, dikkatle incelenmiş, daha sonra tahlil yapılarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimler: Eğitim, Afrika, Batı Afrika, Sömürgecilik, İslam Eğitimi. 

 

Giriş 

Batı Afrika, farklı dil ve kültürlere sahip olan kabile ve ırkları içinde barındıran bir bölgedir. 

Bu bölge İslâmiyet’ten önceki süreçte asırlarca Kuzey Afrika ile ticarî ilişkilerini sürdürmüştür. 

                                                           
1 Bu bildiri doktora tezinden üretilmiştir. 
2 Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagati. 
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İslâmiyet’ten sonraki süreçte de Kuzey Afrika İslâm’la tanışmış, bu ilişkiler sayesinde İslâm, 

Batı Afrika’da önemli bir konuma gelmiştir. Önceleri kültürlerini sadece sözlü olarak 

çocuklarına aktaran Batı Afrikalılar, İslâm’ı iyi anlayabilmek amacıyla Arap dilini öğrenmiş ve 

bunun sayesinde yazılı kültüre geçiş sağlamışlardır.  

Bölgede kurulan İslâmî imparatorlukların dönemlerinde ise saraylarda ve evlerde düzenlenen 

ilmî halkalar, tekkeler, mescitler ve medreselerden oluşan İslam eğitimi merkezleri geliştirme 

ve genişletmeye önem verilmiştir. Aynı zamanda o dönemde âlimlerin ve öğrencilerin 

masraflarını karşılayarak İslâmî eğitime katkıda bulunmuştur. Bölgedeki Müslüman zenginlere 

gelince, mescitlerin ve medreselerin yapılması ve muhtaç öğrencilerin geçimlerini sağlama 

konusunda katkıda bulunmuşlardır. Bundan dolayı bölgede ilmî hareketlilik, eğitim faaliyetleri 

ve kitap telifleri artmıştır. Daha sonra bu ilmî kurumlardan edebiyat, fikir ve ilim konusunda 

toplumu yönlendiren aydın ve düşünür kimseler mezun olmuştur. İslâm, Fas’tan gelen Mâlikî 

tüccarlar, âlimler ve Murâbıtlar yoluyla Batı Afrika’ya girdiği için bölgedeki ilmî kurumlar 

Fas’ın kültürü ve geleneklerinin çoğundan etkilenmiştir. Hatta öyle ki bu kurumlar, içerik ve 

şekil yönünden Fas medreselerine benzemekteydi. Batı Afrikalıların Arapça yazı stillerinin 

çoğu Fas usulüne dayanmaktaydı. Okudukları kitaplar ise genelde Mâlikîlerin kitaplarıdır (el-

Kalkaşendî, 1915: V, 298). 

Sömürgecilik Döneminden Önce Batı Afrika’da İslam Eğitiminin Önemli Bazı 

Müesseseleri 

İslam eğitiminin kurumları bölgede çok sayıda olmasından dolayı günümüzde Batı Afrika’da 

bulunan ülkelerin isimleri, İslâmiyet’te ihtiva ettiği öneme göre bu müesseselerin en önemli 

olanları aşağıda sıralanmaktadır. 

Mali’de Bulunan Bazı İlmî Merkezler 

1- Timbuktu 

Timbuktu, günümüzde Mali Cumhuriyeti’nin kuzeyinde hicrî beşinci asırdan beri bulunan 

İslâmî bir şehirdir. Bu şehrin çocuklarından biri olan tarihçi es-Sa‘dî, Timbuktu şehrinin 

değerini şöyle açıklamaktadır. 

“Bu şehri inançsızlık kirletmedi ve onun topraklarında hiçbir zaman Allah’tan başkasına tapılmadı. 

Zahitlerin ve evliyaların toplandığı, âlimlerin ve âbidlerin barındığı bir şehirdir. Aynı zamanda 

yolcuların ve tüccarların gidiş-geliş yönlerinde mallarıyla konakladıkları bir yer olmuştur. Bu şehir, 

Mısır, Vecil, Gadâmes ve Fizan halklarından gelen âlimleri ve salih kimseleri barındırmıştır” (es-Sa‘dî, 

1981: 21). 
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Timbuktu, kurulduğundan beri Batı Afrika ile Fas arasında önemli bir köprü olup çevresinden 

etkilenen ve çevresini etkileyen İslâmî kültürel yapıya sahip bir mekân olmuştur. Özellikle h. 

10. ve 11. yüzyıllarda Timbuktu şehri, İslâmî kültürü yayan en önemli merkezlerden biri 

olmuştur. Öyle ki 16. yüzyılda Timbuktu’da bulunan medreselerin sayısı 150’ye ulaşmıştır 

(Ka‘t et-Timbuktî, 2014: 296). Bunun yanı sıra eğitim konusunda öğrencilerin barınma 

ihtiyacını gideren, o dönemde üniversite görevini gören Cingarey Beri ve Sankore Camii’nin 

bulunduğu bu şehir, binlerce Afrikalı öğrenciyi mezun etmiştir. 

Timbuktu, bize kendi İslâmî kültürel atmosferinde büyüttüğü âlimler, fakihler ve tarihçileri 

bırakmıştır. Bu âlimler, Afrika İslâm tarihinde araştırmacı olan her kimse için vazgeçilmez bir 

kaynak olmuşlardır. Neylu’l-İbtihâc bi Tatrîzu’d-Dîbâc gibi tarih, dil ve fikir alanında çok 

sayıda kitap sahibi olan Ahmed Bâba (Cherbonneau, 1855: 396-398), “Târîhu’s-Sûdân” adlı 

kitabın yazarı olan Abdurrahman es-Sa‘dî, “Târîhu’l-Fettâş” isimli kitabın sahibi olan el-Kadî 

Muhammed Ka‘t et-Timbuktî gibi birçok âlim bu şehirde yaşamıştır. 

2- Cenne 

Cenne, Timbuktu’dan sonra Orta Çağda İslâm kültürünün merkezlerinden biriydi. Bu şehir, 

içinde yetişen âlimlerin ve başka bölgelerden gelen âlimler ve öğrencilerin gayret göstermeleri 

sonucunda gelişmiş ilmî hareketlere tanık olmuştur. 

Cenne şehrinin ilmî hareketlerin zirvesinde olduğu konusunda es-Sa‘dî şu şekilde ifade etmiştir: 

“Allah (c.c), çeşitli bölge ve kabilelerden gelen âlimleri ve salihleri bu şehre gönderdi. Şehre gelen 

âlimlerden Bîga ve Kavkar arasında bulunan Tây köyünden gelen önemli âlim Moro Mago Kanki’dir. 

Bu âlim, h. 9. yüzyılın ortasında eğitim vermek için Kâbir denilen yere, daha sonra Cenne’ye gelip 

yerleşmiş ve Cenne’deki talebelere İslâm ilimlerini aktararak onlara büyük fayda sağlamıştır” (es-Sa‘dî, 

1981: 16). 

“Târihu’l-Fettâş” adlı eserin yazarı olan el-Fettâş’ın, bu şehrin barındırdığı âlimlerin sayısının 

4200 olduğunu ifade etmesi, Cenne şehrinin ilmî ve kültürel bir gelişmişliğe sahip olduğunu 

gösterir. Bunun için Cenne şehrinin, ilerlemesi konusunda Timbuktu’nun ulaştığı konuma 

geldiği söylenebilir. Timbuktu’da edebiyat, Arapça, fıkıh, tefsir ve İslâmî ilimlerle meşhur olan 

Akît ailesi gibi Cenne’de Bagayogo ailesi İslâmî ilimlerde öne çıkmıştır (es-Sa‘dî, 1981: 19, 

30; el-Bertellî, 1981: 113). 

3- Hamdallahi 

Hamdallahi, Fullânî kabilesinden gelen Ahmed Lobbo’nun 1818 yılında Bambara kabilesi 

yenilgisinden sonra kurduğu Mâsina İslâm Emirliği’nin başkentidir. Bu emirliğin emiri olan 
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Ahmed Lobbo, âlimler, fakihler ve edebiyatçılarla bu şehri geliştirmiştir. Dolayısıyla yaklaşık 

300 küsur âlim ve fakihi kucaklayan bir şehir hâline getirmiştir. Maalesef çıkan iç savaşlardan 

dolayı, Mâsina Emirliği uzun müddet yaşayamamış ve Hamdallahi’deki âlimlerin edebî ve ilmî 

eserlerin çoğu tarihe karışmıştır (Bâre, 2000: 179-181). 

Senegal’de Bulunan Bazı İlmî Merkezler 

1- Bîr Medresesi 

Bîr medresesi, 1555 yılında dünyaya gelen ‘Umer Fal adlı bir Senegalli âlim tarafından 

kurulmuştur. Üniversite görevini üstlenen bu medrese, bölgede öğrencileri kendine çeken bir 

eğitim yeriydi. Tarih sayfalarına adlarını altın harflerle yazdıran ve Batı Afrika’nın bazı 

bölgelerinde küçük İslâm devletlerini kuran kimseler, bu medresede eğitim görmüşlerdir. Fûta 

Callo bölgelerinde İslâm devletini kuran el-Hâc ‘Umer el-Fûtî onlardan sadece biridir. Bîr 

medresesi, 1869 yılında sömürgeciler tarafından Bîr şehri yıkılana ve Bîr medresesinin 

öğrencileriyle beraber âlimleri sürülene kadar görevini yerine getirmekteydi (Mbacke, 2000: 

122; Mbacke, 2011: 520). 

2- Touba (Tuba)  

Fransız sömürgeciliğine karşı muhalif tutumuyla bilenen, Müridi tarikatını kuran ve Senegalli 

âlim Ahmed Bamba 1886 yılında Touba şehrini kurmuştur. Bu şehir, geçmişte ve günümüzde 

geçerliliğini koruduğu gibi İslâm eğitiminin merkezi olmuştur. Ticâniyye tarikatının merkezi 

olduğu için hâlâ manevî atmosferini korumaktadır (Mbacke, 2000: 122). 

3- Tiyâmin Golf.  

Golf bölgesinde bulunan Tiyâmin köyü, 17. ve 18. yüzyıllar arasında İslâm eğitiminin bir 

merkeziydi. Mbacke (Imbâke) ailesinin atası Mbacke ve Abdullah Niyâs’ın dedesi gibi meşhur 

olan Senegalli âlimlerin birçoğu, bu köyde eğitimlerini tahsil etmiştir. Senegal’de meşhur olan 

Loga ve Kilda medreseleri gibi yukarıda zikredilen medreselerin dışında birçok medrese 

bulunmaktadır (Samba, 1978). 

Nijer’de Bulunan Bazı İlmî Merkezler 

1- Say  

Fullânî âlimlerinden biri olan ve tasavvuf mensubu Alpha Maman Djobbo (Alfa Maman 

Cobbo) 1810 yılında Mali’den Nijer’e göçerek Nijer Nehri kıyılarında bulanan bölgede Say 

şehrini kurmuştur (Gado, 1994: 79). Alpha Maman Djobbo Say şehrini Nijer’in batı bölgesinin 

önemli, kültürel ve dinî merkezi haline getirmiştir. Şehirde askerî üssün inşa edilmesiyle İslâmî 
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kimliğin temellerini ortadan kaldırmaya çalışan sömürgeciler gelinceye kadar Nijer’in dört bir 

yanından akın akın geldiği bilinen bir eğitim merkezi olmuştur. Sömürgeciler geldikten sonra 

da Say şehri, İslâm kültürünü ve klasik medreselerini korumayı başarabilmiştir. Moudibaje 

(Modibâce) mahallesini kuran ve Zarma diliyle Kur’ân tefsirini yapmakla meşhur olan Bâba 

Râzî ve öğrencilerin akın ettiği Zorogay mahallesinde ilim halkasını kuran Âlim İsmail, bu 

şehrin en meşhur âlimlerinden kabul edilmişlerdir (Ya‘kûb, 2005: 92). 

Say şehri, İslâm eğitiminde değerli bir konumda olmasından dolayı 1957 yılında İslam 

eğitiminin verildiği ilk modern okul burada kurulmuştur. Bunun yanı sıra Batı Afrika 

öğrencilerinin odak noktası olan ve 1986 yılında İslâm İşbirliği Teşkilatı tarafından onaylanan 

İslâm Üniversitesi de burada kurulmuştur. 

2- Kiota 

Kiota şehri, 16. yüzyılın ortasında Zarma kabilesinin liderlerinden olan Zâm b. Hali Koade 

tarafından kurulmuştur. Bu şehir, 1914 yılında doğan Âlim Ebû Bekr b. Hâşim sayesinde 

kültürel ve ilmî bir merkeze dönüşmüştür. Bu âlim, ilim tahsil etmek için Hevsâ bölgesine 

gelmiştir ve sonra da hac farzını eda etmek için Kâbe’yi ziyaret etmiştir. Ardından Senegal’de 

bulunan Kaolack (Kavlak) şehrinde Ticâniyye tarikatının şeyhi olan İbrahim b. Enyâs’in yanına 

gelmiş ve orada beş ay boyunca ondan eğitim almıştır. Daha sonra o, İbrahim Enyâs’in kızıyla 

evlenip Kiota’ya tekrar dönmüştür (Gado, 1994: 83). 

Zekeriya Rabbâni, Ali Birnî ve Osman Vindibâgo gibi birçok büyük âlim ve şair Kiota 

şehrinden çıkmıştır (Ya‘kûb, 2005: 92). Hâlâ bu şehir, Nijer’de özellikle Ticâniyye tarikatına 

mensup olanlar için ilmî bir rol yerine getirmektedir. 

3- Zinder  

Nijer’in geçmişte başkenti olan Zinder, önemli ve önde gelen şehirlerden biridir. Geçmişte bu 

şehrin yönetimi Kânem ve Bornu krallığının gözetimi altındaydı. Daha sonra bu şehir, 

saltanatın kurucusu olan Suleymân Tantanimûn döneminde bağımsızlığını kazanmıştır. 1851-

1884 yılları arasında, içerisinde ilmî meclislerin bulunduğu ulu cami inşa eden Suleymân 

Tantanimûn’un hükümranlığında kültürel bir merkez haline gelmiştir. O dönemde bu şehirdeki 

meclisler yaklaşık 50 medrese ve 20 ilim halkasına ulaşmıştır. Zinder şehrinin âlimlerinden 

bazıları şunlardır: Üstat Hasan Suleymân, Yusuf b. Suleymân, Mâlam Musa el-Kadî ve Mâlam 

Fadl’dır. Bu âlimlerin her birine ait Zinder ve çevresindeki öğrencilerin akın akın geldiği 

medreseleri vardı (Gado, 1994: 76-77). 
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4- Air  

Air bölgesinde çok sayıda ilmî merkez bulunmaktadır. Onlardan biri de, m. 7. yüzyılda İslâm 

ile tanışan ilk yerlerden biri olan Tegida’dır. Daha önce İbn Battûta’nın 1353 yılında Tegida’yı 

ziyaret ettiği ve bu şehrin ticarî ilişkiler açısından önemini vurguladığı belirtilmiştir. (İbn 

Battûta, 1987: 711). Aynı şekilde Tegida Şehri; Kadı Ebû İshak el-Cenâtî ve Faslıların Üstadı 

olan Sa‘d b. Ali el-Cezûlî gibi İslâm eğitimini ve İslâmî fetvaları üstlenen birçok âlimi kendi 

bünyesinde barındırması bakımından dinî faaliyetlerde de büyük bir öneme sahiptir (Gado, 

1994: 67). 

Air bölgesinin en önemli merkezlerinden biri de, Agadez şehri olup doğudan, kuzeyden ve 

güneyden gelen ticaret kervanları için önemli bir merkez ve buluşma noktasıydı. Agadez şehri, 

önceden bahsedilen Tegida şehrinin saltanatı ortadan kalktıktan sonra 16. yüzyıldan bu yana 

İslâmî ilimler öğrenmek isteyen öğrencilerin yöneldiği İslâmî bir merkez olmuştur (Clutchfans: 

68). Böylece Sokoto Devleti’ni kuran Osman Dan Fûdî’nin eğitim aldığı Şeyh Cibril ‘Umer 

gibi Air bölgesinde birçok âlim ortaya çıkmıştır. 

Nijerya’da Bulunan Bazı İlmî Merkezler 

1- Bilâdu Hevsâ1  

Ticarî ilişkiler ve dış siyaset ilişkileri sonucunda Hevsâlıların ilmî hareketlerle meşhur 

olduklarından dolayı Bilâdu Hevsâ Bölgesi, Müslümanların çocuklarının ilim tahsil etmek için 

yöneldiği bölge olmuştur. 

Hevsâ Bölgesi’nde ilmî hareketlerle meşhur olan en önemli şehirlerden biri, kökleri 9. yüzyıla 

uzanmasından dolayı Nijerya’nın en eski şehri olarak kabul edilen Kano’dur (el-Kavend, 2004: 

XX, 59). Songay İmparatorluğu’nun halklarından gelen âlim Abdurrahman Zeytî’nin 

liderliğinde Vangaralı tüccarlar vasıtasıyla m. 14. yüzyılda bu şehir İslâm ile tanışmıştır. Kano 

kralları; âlimler ve öğrencilerin teşvik edilmesine ve mescitlerin imarına önem vermişlerdir. 

Özellikle Sultan Muhammed Rumfa döneminde saltanat yönetimi İslâm hukuku ile 

başlanmasıyla Kano şehrinde İslâmî şiarlar daha da canlandırılmıştır. M. 1487 yılında Songay 

İmparatorluğu’ndan gelen büyük âlim Ahmed b. ‘Umer b ‘Akît gibi çok sayıda büyük âlim bu 

şehri ziyaret etmiştir (Bâre, 90-91). Cezayirli Abdulkerîm el-Magîlî Kano’ya gelip emir 

Muhammed Rumfa yönetiminde müsteşar olarak çalışmıştır. el-Magîlî bu bölgede çalışması 

vasıtasıyla Kano şehri ve çevresindeki öğrencilere ilim aşılamıştır. Bunun yanı sıra Kano sultanı 

                                                           
1 Hevsâ boylarının yaşadığı bölgelerdir.  
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için İslâmî idare ve yönetim ile ilgili “Cumletun Muhtesarah fî mâ Yecûzu li’l-Hukkâm min 

Red‘i’n-Nâsi ‘ani’l-Harâm” adlı risaleyi yazmıştır (el-İlorî, 2013: 118; Mukdim: 33).  

18. yüzyılın başlamasıyla Kano başta olmak üzere Katsina (Kaçina), Zaria (Zâriya) gibi ilmî ve 

kültürel hareketlerle bilinen Hevsâ beldeleri, ilim alışverişi yapmak için âlimler ve öğrencilerin 

buluştukları ana merkezler olmuştur (Bâre, 91). Osman Dan Fûdî’nin bölgede kurduğu İslâm 

devletinin başkenti olan Sokoto, İslam eğitimi bakımdan Hevsâ bölgesinin en meşhur 

merkezlerinden biriydi. Sokoto şehri, Arap dili, dinî ve siyasî ilimler gibi birçok alanda 

Müslümanlar için önemli zengin bir miras bırakmıştır. Sokoto’nun en meşhur âlimleri, Osman 

Dan Fûdî’nin ailesidir. Bu aile İslâmî ilimler ile tanınan bir aile olup çok sayıda eser yazmıştır. 

2- Bilâdu Yoruba (Yoruba Beldeleri) 

Nijerya’nın güneyinde bulanan Yoruba bölgesi, Hevsâ bölgesinden gelen Müslüman Hevsâlı 

tüccarlar vasıtasıyla İslâm ile tanışmıştır. İslâm’la tanıştıkları dönemden Sokoto hilafeti kurulan 

döneme kadar İslâm, Yoruba bölgesinde çeşitli yerlerde dağınık bir şekilde varlığını 

göstermiştir. Sokoto hilafetinden sonra çok sayıda âlim, ilim yaymak amacıyla Yoruba 

bölgesine gelip yerleşmiştir (el-İlorî, 2013: 193). Bunun ardından İlori, İbadan, ve Lagos gibi 

bölgede bulunan birçok şehir, Bubî ismiyle meşhur olan Muhammed Sânî, Ahmed Rufâ‘î ve 

Muhammed İbrahim Nefevî başta olmak üzere birçok İslâm âlimiyle değişip gelişmiştir (Musa, 

1991: 182, 186, 187). 

Gine Konakri 

Kankan şehri Gine’de öne çıkan İslâm müesseslerinden biridir. Kankan şehri, 17. yüzyıldan 

beri kendisine gelen entelektüel ailelere kucak açan bir yapıya sahipti. Bu ailelerin bazıları, 

Canîlâ, Şerîfûlâ, Kantîlâ, Kamarâlah ve Cîkono’dur (İmrân, 2011: I, 68). 

Gambiya’da Katûrî ve Carumi Gine Bissau’da Kazamas, Kabu ve Vâkaba, Fildişi Sahili’nde 

Bunduko, Gana’da Kumâsî ve Tamele, Togo’da Sogode ve Bâfilo, Benin’de Cugu ve Dandî, 

Burkina Faso’da Bobo Dulasso gibi bu araştırmanda sayılamayacak kadar Batı Afrika’da birçok 

İslam eğitim merkezi bulunmuştur. 

Sömürgeciliğin Batı Afrika’ya Girişi ve Bölgede Yayılması 

15. asırdan 19. asra kadar bölgeye devam etmiş seyahatler, esasen Afrika sömürgeciliğinin ilk 

belirtileriydi. Keşif seyahatlerinin sonuçları, Avrupalıların bölgenin servetleri ve doğal 

zenginliklerini ele geçirme duygusunu tahrik etmişti. Bunun için birçok kongre 

düzenlemişlerdir. Onların düzenledikleri en meşhur kongrelerden biri de 1884-1885 yılları 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 121 

www.internationalstudentsymposium.com 

arasında yaptıkları II. Berlin Kongresiydi. Bu kongrede Afrika ile ilgili hedeflerini ve aralarında 

Afrika’yı paylaşmayı kararlaştırmışlardır. Avrupalılar, keşif seyahatlerinin raporlarına uygun 

olarak askerî harekâta başlayıp, birçok yeri harap etmişlerdir. Fransa, kanlı askerî ihtilal 

yapanların en başında geliyordu. Fransızlar, Kuzey Afrika bölgesine tam hâkim olunca Senegal 

nehri boyunca güneye doğru Afrika’nın iç bölgelerine ilerlemişlerdir. 1883-1894 yılları 

arasında günümüzde Mali’nin başkenti olan Bamako, Timbuktu Segu, Cenne ve Nijer’de 

bulunan Say gibi Afrika’nın birçok yerine ulaşmışlardır. 1893 yılında Fildişi Sahili ve Gine’de 

askerî kamplar tesis etmişlerdir. Daha sonra 1900 yılında günümüzde Benin olarak bilinen 

Dâhome Krallığı’nı ele geçirmişlerdir (Ki-Zerbo, 1994: II, 716; İbrahim, ve el-Cemel, 1989: 

25).  

Fransızlar, el-Hâc ‘Umer Sa‘îd el-Fûtî’nin devleti gibi bölgede bulunan İslâm devletlerini yok 

etmişlerdir. Bölgeye tam hâkim olmak için Fransızlar buraları koloni ilan etmişlerdir. Daha 

sonra hâkimiyetlerini devam ettirmek için Batı Afrika’daki çeşitli kolonilerini CFA1 (SFA) 

denilen tek para birimi altında toplamışlardır. Fransa’nın sömürgeciliği İngilizlerin 

sömürgeciliğinden çok daha farklıydı. Çünkü İngilizler, yerel halkla işbirliği yaparak 

hâkimiyetlerini kurmuşlardır. Fransızlar ise, doğrudan kendi adamlarını atamışlardır. Fransız 

devriminin ilkelerine uygun ve eşit bir statü uyguladıklarını iddia ederek, Afrikalılara eşit 

vatandaşlık ve hukuk sistemini tesis ettiklerini söylemişlerdir. Bütün bunlarla sömürgeci 

kimliklerini perdeleyip kendi kültürlerini, dillerini ve siyasî düzenlemelerini bölge halkına 

empoze etmeyi hedeflemişlerdir. Hayatın her alanında Afrikalılar Fransızlar gibi düşünsün ve 

yaşasın istemişlerdir. Bunun için yerel halkın tarihleriyle ve İslâm dini ile alakalarının 

koparılması gerekliydi (İbrahim ve el-Cemel, 2002: 287). 

Diğer taraftan İngiliz sömürgeciler “altın sahil” denilen Gambiya ve Gana’dan Nijerya’ya 

uzanan bölgeyi ele geçirmiş ve özellikle Nijerya’nın tüm topraklarında 1914 yılında hâkimiyet 

kurmuşlardır. İngilizler, her ne kadar sömürgecilikte Fransızlar ile yarışsalar da, aslan payı 

Fransızlara aitti (İbrahim ve el-Cemel, 1996: 105).  

Almanya, Portekiz ve İspanyol’a gelince; onların hiçbiri, Fransa ve İngiltere kadar sömürgeye 

sahip olamamıştır. Hatta Almanların hâkim olduğu Togo bölgesi ve Portekizlilerin hâkim 

olduğu Gine bölgesinin büyük kısmı daha sonra Fransa’ya geçmiştir. Bu konuda bazı bilginler 

şunu ifade etmiştir: 

                                                           
1 CFA, Batı Afrika’da Fransız sömürgesi olan ülkelerin parasının kısaltılmış adı olup bu ismin açılımı: “Afrika 

Finansal Topluluğu” anlamına gelen “Communauté Financière Africaine” ifadesidir. 
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“Yüz ölçümü yaklaşık 30.370.000 km² olan kıtanın 10 milyon km²si Fransa’nın, 5.5 milyon km²si 

İngiltere’nin, 2.2 milyon km²si Almanya’nın, 2 milyon km²si Belçika’nın ve 2 milyon km²si Portekiz’in 

hakimiyeti altındaydı. Geri kalan bölgeler, İspanya ve Osmanlı Devleti’ne aitti. Bazıları da bağımsız 

kalabildi” (Robert, 1963: 36).  

Bağımsız kalanlar, Etiyopya ve Liberya ülkeleridir. 

Sömürgecilerin Bölgede Kendi Eğitim Sistemlerini Yaymak İçin Uyguladıkları 

Yöntemler 

Sömürgeciler, ilk başlarda esnek eğitim politikalarını izlemeye karar vermişlerdir. Onlar, 

bölgede bulunan medreselerin eğitim sistemlerini değiştirebilmek ve bölgede Avrupa okullarını 

açabilmek için doğrudan veya dolaylı eğitim politikalarını kullanmaları gerektiği kanaatine 

varmışlar ve aşağıdaki taktiklerini kullanmışlardır: 

Teşvik Edici Eğitim Yöntemleri  

Afrikalı Müslümanların alışkın olmadıkları bu yeni okullara çocuklarını göndermelerini 

sağlayabilmek ve gönüllerini kazanabilmek için sömürgeciler aşağıda yer alan cezbedeci 

taktikleri kullanmışlardır (Marty, 1920: II, 94-98): 

1- Sömürgecilerin, okullarının modern ve kaliteli olduğuna dair Afrika halkını ikna etmek için 

eğitim sistemine Arap dili ve edebiyatı ile birlikte dinî dersleri eklemeleri. Örneğin, halk 

çocuklarını bu okullara göndersinler diye aşağıda bahsedileceği Timbuktu Fransız Valisi 

Clauzel Frappe’in inşa ettirdiği Cenne’deki okulun eğitim programına Arapça ve dinî dersler 

eklenmiştir.  

2- İlk başlarda okullarında çalışan din kültürü öğretmenlerine maaşlar vermeleri. 

3- Kendi medreselerinin müfredatlarında yabancı dili kabul etmiş tüm öğretmenlere maddî 

yardımda bulunmaları. 

4- Okullarında okuyan öğrencilere burs vermeleri. 

5- Seçkin ve başarılı öğrencileri ödüllendirmeleri ve onlara daha fazla maddî imkân 

sağlamaları. 

6- Liderlerin çocuklarına öncelikli olarak imtiyaz vermeleri. 

8- Sömürgeci hükümet merkezlerinde bu okullardan mezun öğrencileri işe almaları ve 

maaşlarla onlara rahat yaşam sağlamaları. 

9- Ebeveynleri çocuklarını göndermeye teşvik etmek için okullarla birlikte mescitler inşa 

etmeleri. 
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10- İlk başta medreselerin eski programlarına müdahale etmekten vazgeçilmesi ve Hristiyan 

misyonerlerin faaliyetlerinin Müslüman topraklarda değil sadece animist topraklarda 

yayılmasına izin verilmesi.  

Buna örnek olarak Nijerya bölgesinin yöneticisi Lord Lugard adlı İngiliz’in uygulamış olduğu 

siyaset verilebilir. Lord Lugard, ülkenin doğal kaynaklarından yararlanabilmek için kentsel 

halkı teknik eğitime, kırsal halkını ise tarımsal eğitime yönlendirmiştir. Aynı zamanda da 

Müslüman kabilelerin İngilizlere karşı birleşmelerinden korktuğu için Hristiyanların bazı 

Müslüman bölgelerine girmelerini yasaklamıştır. Bunun için şu ifadeleri kullanmıştır: 

“Muhammed’in halkına Hristiyan misyonerliğini empoze etmek mantıklı değildir” (el-Mekkî, 

1987:41). 

Şair ‘Umer el-Karkî, sömürgecilerin bölge halkının kalbini kazanmak için uyguladıkları bu 

aldatıcı hilelere Arapça şiirinde şu şekilde dikkat çekmiştir: 

ُ أَْمِرِهْم َجاُءوا بِِسْلم    َوَمْبدَأ

 َوقَالُو إِنَّنَا ِجئْنَا ِلُسوق  

ْلِم فِـي الدُّْنيَا َوِلص     َوَمْنعِ الظُّ

 نَْعلَْم بِِنيَِّتِهْم َجـِميعًاَولَـْم 

ونَا بِتُْحِفِهُم قَِليل    يَغُرُّ

 

 َوقَْول  لَي ِن  ُحْلِو الن َِظامِ  

 َوإِْصََلحِ الطََّرائِِق فِـي الطََّوامِ 

 َوإِْحَسان  َوإِْسقَاِط اْلغََرامِ 

قَامِ   َوقَدْ ِصْرنَا لَدَْيِهْم َكالط ِ

 َويُْعُطونَا لَِذيذَاِت الطَّعَامِ 

 

Onlar ilk başta, barış, yumuşak söz ve güzel bir sistemle geldiler. 

Ticaret ve kumların kapattığı yolları ıslah etmek… 

Dünyada zulüm ve hırsızlığı engellemek, borçlarını ödemek ve iyilik yapmak için geldik dediler. 

Bilemedik onların hepsinin niyetini ve kullanılan birtakım aletler olduk onların elinde. 

Az olan servetleriyle bizi aldatırlar ve lezzetli yemekler bize verirler (el-Karkî, 3). 

Bu konuda söylemek istediğimizi daha açık bir şekilde ortaya koymak için Clauzel Frappe adlı 

Fransız vali tarafından yönetilen Mali’deki Cenne şehrinde 1908 yılında inşa edilen Fransız 

okulunu örnek olarak vermek istiyoruz. Afrikalı Müslümanlar, ilk zamanlarda sömürgecilerin 

getirdiği yeni eğitim sistemine karşı nefret ettiklerinden dolayı bu okul boş kalmıştı. Fransız 

Vali Clauzel Frappe bu durumu görünce Afrikalılara karşı diktatörlük siyasetini değiştirip akıllı 

politikayı uygulamaya gitmiştir. Daha sonra eğitim ve insanî projelerini genişletmek için 

Fransız hükümetinden maddî yardım talep etmiştir. 1911 yılında Clauzel Frappe, Afrikalıların 

çocuklarını Fransız okullarına çekmeyi başarabilmiş ve bu okul, öğrencilerle dolarak Cenne 

şehrinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır (Marty, 1920: II, 94-98). Bölgede sömürgecilerin 

okullarında ilk uyguladıkları müfredatlar hakkında fikir oluşturabilmek için burada Cenne’deki 

bu Fransız okulunun müfredatını aşağıdaki tabloda örnek olarak vermekteyiz:  
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Cenne şehrinde 1908 yılında açılan Fransız okulunun ders programları (Marty, 1920: II, 95). 

Birinci Senenin Haftalık Ders Programı 

Cumartesi Çarşamba Salı Pazartesi Gün Saat 

Arapça Grameri Arapça Grameri Arapça Grameri Arapça Grameri 08:00- 09:00 

Arap Edebiyatı 

(Binbir Gece 

Masalları) 

Arap Edebiyatı 

(Binbir Gece 

Masalları) 

Arap Edebiyatı 

(Binbir Gece 

Masalları) 

Arap Edebiyatı 

(Binbir Gece 

Masalları) 

09:00- 10:00 

Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca 10:00- 11:00 

Fıkıh Fıkıh Fıkıh Fıkıh 15:00-16:00 

Matematik (Fransız 

diliyle) 

Matematik (Fransız 

diliyle) 

Matematik (Fransız 

diliyle) 

Matematik (Fransız 

diliyle) 
16:00- 17:00 

 İkinci Senenin Haftalık Ders Programı 

Cumartesi Çarşamba Salı Pazartesi Gün Saat 

Arap Edebiyatı 

(Binbir Gece 

Masalları) 

Yok 

Arap Edebiyatı 

(Binbir Gece 

Masalları) 

Arap Edebiyatı 

(Binbir Gece 

Masalları) 

06:00- 08:00 

el-Mu‘allakâtu’s-

Seb‘a. 

el-Mu‘allakâtu’s-

Seb‘a. 
Arapça Grameri Arapça Grameri 08:00- 09:00 

Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca 09:00- 10:00 

Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca 10:00- 11:00 

Fıkıh Fıkıh Fıkıh Fıkıh 15:00-16:00 

Matematik (Fransız 

diliyle) 

Matematik (Fransız 

diliyle) 

Matematik (Fransız 

diliyle) 

Matematik (Fransız 

diliyle) 
16:00- 17:00 

Yukarıda zikredilen haftalık ders programlarının verilerine göre, o zamanki bazı sömürgecilerin 

okullarının günümüzde kolejlere veya yüksekokullara eşdeğer olduğu söylenebilir. Aynı 

zamanda bu haftalık ders programlarına bakıldığında şu sonuçlara varılabilir:  

1) Sömürgecilerin önemli dinî derslerin bazılarını müfredattan çıkarmaları: 
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Kur’ân ve hadis ilimleri ile ilgili konulara, haftalık ders programlarında yer vermemeleri gibi 

Müslüman toplum olmaya yönelik, İslâm inancına ve kimliğine uygun motive edici dersler bir 

kenara bırakılmıştır. Bu programda yer alan dinî dersler sadece öğrencinin günlük hayattaki 

meseleleri ile ilgilidir. Arap Dili ve Edebiyatı derslerinde ise öğrenci, Arap dili ve edebiyatını 

öğrenir ve inancının ilk kaynağı olan Kur’ân ve hadis bilgisinden uzak bir şekilde mezun olur. 

Bu öğrencilerin İslâmi kimliğinin zayıf olması ve onun atılım ilerleme noktalarının Batı 

kültürlerinin etkisinde kalması kaçınılmazdır. Gitgide sömürgecilerin Müslüman Afrikalıların 

İslâm kültüründen uzaklaştırma konusunda başarılı olduklarını görüyoruz. Bunun için 

sömürgeciler, bölgede güçlendiklerinde Arapçanın İslâm’dan tamamen ayrılması için çağrıda 

bulunmuşlardır. Hatta bunun daha ötesine giderek Afrikalıların, İslâm dini ile ilgili Arap 

isimlerini Afrika milliyetçiliği bahanesiyle ve Afrikalılar için bu isimlerin yabancı olması 

gerekçesiyle terk etmeleri çağrısında bulunmuşlardır. Dini yüzeysel bilen bazı Afrikalı 

Müslümanlar, Afrika kültürünü koruma adına Yoruba kabilesinde tapınan demir manasına 

gelen Ogun ve gök gürültüsü tanrısı anlamında olan Şangû isimleri gibi ataları tarafından 

cehaletle tapınmış animist kültür kaynaklı bazı isimlerle çocuklarını isimlendirmişlerdir 

(Ebyekin, 2014). 

2) Sömürgecilerin idarî işlerinde iş imkânı sunacak derslerin Fransızca diliyle işlenmesi: 

Öğrenciler, mezun olduktan sonra onlara iş bulmalarına yardımcı olan matematik gibi iş 

hayatına katkı sağlayacak dersleri Arapça değil, Fransız diliyle öğrenmekteydiler. Bu durum 

sömürgecilerin, okullarında okuyan öğrencilerin geleceği ve işsizlikten korkmama garantisini 

temin ederek sömürgecilerin adına bölgenin idarî işlerini üstlenecek kimseleri yetiştirmek 

istedikleri anlamına gelmektedir. 

3) Franko-Arap eğitim sistemiyle sömürgecilerin projelerini uzun vadeli hedeflerle 

birleştirilmesi: 

Bu müfredatlara göre bölgede Franko Arap veya Anglo Arap diye isimlendirilen bu okullar, 

Afrika halkını bu eğitimle cehaletin karanlığından çıkarmak, onu sosyal ve kültürel daha iyi bir 

seviyeye getirip aydınlatma adına açılmamıştır. Tam aksine sömürgecilerin getirdikleri bu 

okulların amacı, Afrika sömürgeciliğine hizmet etmeyi, İslâm kültürünü değiştirmeyi ve aynı 

zamanda bu okullardan dinî nasları Batı sömürgeciliği lehine yorumlayabilecek din âlimleri 

yetiştirmeyi amaç edinmiştir. O dönemde Senegal’de bulunan İslâmî eğitim raporlarının birinde 

St. Louis okulunun kurulma amacı şu şekilde dile getirilmiştir: 

“Okul kurarsak, gelecekte dilimizi öğretmek ve lehimize dinî nasları yorumlamak için ihtiyaç 
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duyduğumuz öğretmenlerin yanı sıra güvenilir personel ve hâkimler yetiştirebiliriz. Çünkü şu ana kadar 

dinî nasların aleyhimize işlediği dikkat çekmektedir (Ndiaye, 1985: 110; Fal, 2005: 44). 

Batı Afrika Fransız sömürgelerin genel valisi, bir yazışmada Afrikalılara eğitim hizmetleri 

vermelerinin sebebini şu şekilde beyan etmiştir: 

“Politik ve ekonomik gereksinimlere ek olarak, eğitim sistemimizin iki hedefini gerçekleştirmemiz 

gerekir. Birincisi; her alanda bize hizmet verecek ulusal yetkinlikler oluşturmak. Diğeri ise; Afrikalı 

çocukların yaşam tarzlarını kültürümüze uygun olacak şekle dönüştürmektir.” (Ndiaye, 1985: 110). 

Bu sözlerden dolayı sömürgeciler, Afrikalıların aile yapısını, kültürünü ve yaşam tarzını 

değiştirmek için yukarıdaki yöntemler ve benzerine başvurmuşlardır. 

Batılı sömürgecilerin uyguladıkları eğitim politikalarının çoğunun esnek ve teşvik edici 

olmasına rağmen, ilk başta şu sebeplerden dolayı yaptıkları okullara Afrikalı çocukları 

göndertme konusunda başarısız olmuşlardır (Galâdançî, 2016: 78):  

a)- O zamanlar Batı kültürünün tamamen Hristiyanlıktan ibaret olması. Misyonların en büyük 

amacı da İslâm eğitimini ve kültürünü yok etmektir. Durum böyle olunca Müslümanlar da, 

sömürgecilerin getirdikleri “Franko-Arap Okulu veya Anglo-Arap Okulu” adlı sistemi yalnızca 

dinlerini ve İslâm kültürlerini değiştirmenin bir hilesi olarak görmekteydiler.  

b)- Müslümanların atalarından devraldıkları İslâm kültürüyle gurur duymaları. Bundan dolayı 

Batı Afrika Müslümanları, sömürgecilerin kültürlerini almayı meşrulaştıran hiçbir şey 

görmemişlerdir. 

c)- Müslümanların ilk başta misyonerlerin Batı Afrika İslâm topraklarına girmemelerine izin 

vermemeleri. 

d)- Afrikalı Müslüman kralların, güvenmedikleri insanların kontrolü altında çocuklarını uzak 

bir okula göndermek istememeleri. Bu yüzden Batı Afrika Müslüman kralları, kendi çocukları 

için özel bir hoca tutarak saraylarında ilim meclisi kurdurmalarıydı.  

e)- Bölgedeki Batı okullarında kıraat dersinde İncil’in bir parçasının okutulması. Miller adlı 

İngiliz’in Nijerya bölgesinde İncil’in bir bölümünü Hevsâ diline çevirip dolaylı olarak oradaki 

Müslüman çocuklara Hristiyanlığı öğretmiş olması buna örnektir. 

Baskıcı Yöntemler 

Fransız ve İngilizler, bölgede okullarında akıllı siyaset yöntemini izlemelerine rağmen tam 

anlamıyla hedeflerine ulaşamadıklarından dolayı baskı yöntemlerine başvurmaya 

başlamışlardır. Afrika Müslümanlarının Arapça olarak yazılmış dinî kaynaklardan habersiz 
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kalmaları için Batılılar İslâmî eğitim kaynaklarının yok edilmesi gerektiğini düşünmüşlerdir. 

Batı Afrika Fransız Genel Valisi William Ponty, Senegal ve Nijer gibi yönetimi altında bulunan 

sömürge yöneticilerine çıkardığı 9 Ağustos 1911 tarihli kararla Arapçayı ortadan kaldırmanın 

gerekliliğini şu şekilde dile getirmiştir: 

“İç meselelerle alakalı mahkeme raporlarında, kabile reisleri ve ileri gelenlerle yapılan resmî 

yazışmalarda kısaca, hayatın her alanında Arapçanın kullanılmasının bizim karşılaştığımız problemlerin 

temel sebebi olduğu dikkatimi çekti. …Siyahîlerin nazarında mukaddes sayılan Arapçanın İslâm 

kültüründen ayrılamayacağını anladım.” (el-Vuddugayrî, 1993: 79).  

Sömürgeciler, İslam eğitimi için olmazsa olmazlardan biri olan Arapçanın bölgede kendi 

çıkarlarının önünde en önemli engellerden biri olduğunu görmüşlerdir. Daha sonra Kuzey 

Afrika’da Arap kültürünü asimile ettikleri gibi Batı Afrika’da da, İslâmî kimliğin 

kaldırılmasına, İslam eğitiminin yayılmasında rol oynayan âlimlerin ilmî çalışmalarının 

kısıtlanmasına yönelik kolonizasyon boyunca çaba harcamışlardır. Bu amacı gerçekleştirmek 

için, çok sayıda plan ortaya koyarak ardından Afrika halkına en korkunç şekilde 

uygulamışlardır. Onların uyguladıkları zorlayıcı yöntemler aşağıda şu şekilde ele alınmıştır:  

1- Müslüman din adamlarına karşı kuşatma ve saldırılar: 

Batı Afrika bölgesindeki çoğu âlim, kolonyalistler tarafından basit suçlamalar nedeniyle 

şiddete, tehdide, sürgüne, hapse ve hatta ölüme bile maruz kalmışlardır. Bazı Arap dili ve 

edebiyatı hocalarının gerek günlük muamelelerde gerekse ilmî meclislerde Arapça 

konuşmalarına, Arap diliyle eğitim vermelerine izin verilmemiş, İslâmî eğitimde kullanılması 

gereken Arapça yerine bu âlimlerin kendi yerel dillerini kullanmaları emredilmiştir. 

Sömürgecilerin, Mali’de bulunan Segu şehrinde Arapça İslâm medresesinin kurucusu olan âlim 

Dimba Vâkî’nin kendi medresesindeki eğitim dili olan Arapçayı yerel diller ile değiştirmesini 

emretmeleri bunun örneğidir. Fakat âlim Dimba sömürgecilerin emirlerine boyun eğmemiştir 

(Silla, H. 1406: 89).  

2- Dinî kurumların denetleme altında olması: 

Sömürgeciler, bölgede İslâmî müesseselerin inşa edilmesine izin vermezlerdi. Özellikle 

mescitlerin inşası, İslâm’ın ilerlemesinin büyük bir göstergesi olduğundan dolayı, Avrupalı 

sömürgeciler sadece güvendikleri kişilerin mescit inşa etmelerini kabul ederlerdi. Bu konuda 

yaklaşık (1854-1861 ve 1863-1865) yılları arasında Batı Afrika Fransız Genel Valisi Louis 

Feidherbe’den şu söz nakledilmektedir: 

“Siyahîlerin Müslüman olmaları, önümüzde büyük bir engel teşkil etmektedir. Hele bir de mekânlarda 

mescit bulunursa oraya geri dönmemiz mümkün değildir” (Silla, H. 1406: 87). 
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3- Arapça kitaplarının Arap ülkelerinden herhangi bir yolla bölgeye getirilmesinin 

yasaklanması: 

Kutsal topraklara giden hacıların bile, bölgeye dönecekleri zaman yanlarında İslâmî ve Arapça 

kitaplar almaları sömürge otoriteleri tarafından yasaklanmıştır. Sömürgeciler bununla 

yetinmemiş, Nijer’de bulunan Zinder şehrinde Üstat Ahmed Kibâr’in ve Üstat Hasan 

Suleymân’ın kütüphanelerindeki kitaplarını sayıp kontrol altına aldıkları gibi, bölgedeki 

âlimlerin el yazması eserleri ve kitaplarını kontrol altına almışlardır. William Ponty’dan 

nakledilen aşağıdaki söz bu yasaklanma ile ilişkilidir: 

“Bölgede bize karşı düşmanlık oluşturan veya âlimlerin faaliyetlerine teşvik eden her yayının yok 

edilmesi gerekir. Çünkü bizim hedefimiz, İslâm inancının gelişmesine teşvik etmemektir. Ayrıca Batı 

Afrika Müslümanlarının, İslâm kültürünün bulaşıcı ve yıkıcı fikirlerinden etkilenmemeleri için Kuzey 

Afrika ve Orta Doğu’da olup bitenlerden haberdar olmamaları gerekir. Aynı şekilde Arapçayı 

kullanmaya teşvik etmekten vazgeçmemiz gerekir.” (Silla, H. 1406: 90). 

4- Arap dilinin tüm idarî, ekonomik ve sosyal tesislerde kullanımının yasaklanması: 

Sömürgeciler, özellikle Fransızlar Batı Afrika’da sadece yargı kararlarının düzenlenmesinde 

değil, bütün idarî işlerde Arapça kullanılmasını yasaklamışlardır. Hatta şartlar ve koşullar ne 

olursa olsun, bölge halklarının kendi aralarında bile Fransızca dışında başka dil ile 

konuşmalarına engel olmuşlardır (Ya‘kub, 2005: 54). Bu yasağın en büyük nedeni, kendi 

dillerinin yayılmasından ziyade, Arap dilinin hiçbir şekilde hatta günlük hayatlarında bile 

Afrikalılar tarafından kullanılmamasını istemeleridir. 

5- Toplumun öncülerinin çocuklarının zorla Batı okullarına gönderilmesi: 

Fransızların Senegal’de bulunan St. Louis şehrinde yaptıkları St. Louis okuluna Senegalli önde 

gelenlerin özellikle zeki çocuklarını zorla gönderdikleri gibi sömürgeciler, Batı Afrika 

bölgelerinin neredeyse tamamında Müslümanların çocuklarını zorlayarak onlara Batı kültürünü 

öğretmekteydiler. Müslümanların zeki çocuklarını Avrupa’ya götürüp, Batı kültürünü ve 

eğitimini aldırdıktan sonra kendi adlarına bölgenin idarî işlerini üstlensinler diye kendi 

ülkelerine göndermekteydiler (Ya‘kub, 2005: 56). Daha önce zikredilen Senegal’in 

bağımsızlığından sonra ilk başkanı Leyopold Sedar Senghor gibi Batı kültürünü taşıyan 

Afrikalıların, Afrika’nın ekonomik, sosyal ve kültürel hayatları için ne kadar mücadele etseler 

de üst makama gelmelerinin sömürgecilerin desteğiyle olduğu için Avrupa yönetimine bağlı 

kalmak zorundaydılar. Bundan dolayı onların Afrika’yı her yönde tam özgürlüğe 

kavuşturmalarının mümkün olmadığı aşikârdır. 
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6- Medreselere yönelik ağır ve sert kurallar konulması: 

Sömürgeciler bölgedeki medreselere karşı çok katı uygulamalarda bulunmuşlardır. O dönemde 

tercüman gibi Fransız sömürge idaresinde görev alan Fransız yazar Paul Marty bölgedeki 

medreseleri azaltmak için sömürgecilerin çıkardıkları kuralları zikrederken bu kuralların çok 

sert olduğunu itiraf ederek bu kadar katı olmaması gerektiğini dile getirmiştir (Marty, 1914: 

75). Bu sert koşulların bazıları şunlardır: 

a) Medrese açmak isteyenlerin, İslâm eğitimini geliştirme bahanesiyle Arap dilinde seviyelerini 

belirlemeyi amaçlayan özel bir sınava tabi tutulmaları. 

Bu şart görünüşte güzel olsa da, onun arka planında Kur’ân’ın dili olan Arapçanın yayılmasını 

önlemek ve İslâm kültürünün egemenliğini ortadan kaldırmaktır. Çünkü bu şartın akabinde 

hemen bölgede sömürgeci hükümetin verdiği ruhsatı dışında bir okulun açılmasını yasaklayan 

kesin kararlar çıkarılmıştır. Bölgede açılması kabul edilen medreselerin sahiplerinden, 

öğrencilerin sayısı, sağlık ve sosyal durumlarına dair her üç ayda içişleri bakanı olan sömürge 

devletine rapor şeklinde gönderilmeleri emredilmiştir. Bu medreselerde okuyan on iki yaşında 

olan öğrencilerin akşamları Fransız okullarına gönderilmeleri zorunlu kılınmıştır. 

b) Yirmi öğrenciden daha az olan her medresenin Fransız Millî Eğitim Müdürü’nün emriyle 

kapatılması. 

c) Sömürgeci okuluna devam vakitlerinde 6 ile 16 yaş arasında olan çocukların İslâmî bir 

medreseye gitmelerinin yasaklanması. 

d) Sömürgecilerin idarî işlerde mezun ettikleri öğrencilerin çalıştırılması (Marty, 1914: 74-76; 

Marty, 1920: II, 95; Silla, H.1406: 79 ) 

Sömürge güçlerinin çıkardıkları kararların bazısı, görünüşte iyi gözükse de, arka plandaki 

amaçları bölgede bulunan medreselerin sömürgecilerin hükmü altına alıp zaman içinde yavaş 

yavaş azaltılarak yok edilmesidir. Fiilen daha sonra sömürgecilerin planladığı gibi, medreseler 

sayı ve kalite olarak ortadan kalkmaya başlamıştır. Örneğin; 1914 yılında yapılan istatistiklere 

göre, Nijer’de bulunan Madaoua (Mâdavâ) bölgesindeki medreselerde okuyan öğrencilerin 

sayısının 1006 olduğu tespit edilirken, 1917 yılının istatistiklerin raporunda ise 575 öğrenci 

olduğu görülmektedir. Görüldüğü gibi bu medreseler, yaklaşık öğrencilerin büyük bir kısmının 

azalmasıyla gücünü kaybetmiştir. 1914’te Nijer’in Goure (Gûre) beldesinde 281 Kur’ân kursu 

varken, 1917’de sadece 112 Kur’ân kursu vardı (Ya‘kub, 2005: 213). Batı Afrika’daki diğer 

ülkelerin Kur’ân kurslarının durumları buna kıyaslanabilir. 
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Sömürgeciler bölgede istediklerini yukarıda anlatılan yöntemlerle gerçekleştirmişler ve onların 

okulları gün geçtikçe artmaktaydı. Örneğin; 1936’da Batı Afrika’nın tüm bölgelerinde bulunan 

Fransız okul sayısı, 385 ilkokul ve öğrenci sayısı yaklaşık 52.550’dir. Bunların yanı sıra yedi 

lise daha olup yaklaşık 604 öğrenciyi barındırmaktaydı. Yüksekokullara gelince, sayısı yaklaşık 

437 öğrenciyi kapsayan sekiz teknik okul ve 730 öğrenciyi barındıran ve fakülte görevinde iki 

kolejin olduğu söylenilmektedir. O zamanda Batı Afrika’nın Fransız sömürge bölgelerinde 

bulunan medreseler ise, Afrika halkı kendi imkânlarıyla inşa ettikleri yaklaşık 69 medrese ve o 

medreselerin öğrenci sayısının 11429 olduğu ifade edilmektedir (Şâkir, 1971: 73).  

Yukarıda verilen sayılardan anlaşılan sömürgecilerin okullarının bölgede çok sayıda olduğunu, 

medreselerin azaldığını ve sömürgecilerin çizdiği hedeflere ulaştığını gösterir. Bunun için 

Fransız sömürgeciler, Fransa’ya siyasî, ekonomik ve askerî hizmette önemli bir rol 

oynayabilecek insanlar yetiştirmişlerdir. Hatta bu okullardan mezun olan Afrikalıların bazıları, 

Almanya, Vietnam, Kore ve Cezayir savaşlarında Fransa için canlarını ortaya koymuşlardır. 

Bir kısmı ise; Fransa’nın talimatlarıyla Afrika halkını Fransa hesabına yöneten kimseler 

olmuşlardır. 1826 ile 1880 arasında yaşamış olan Senegalli Muhammad Sekk b. Mikdâd bu 

konuda örnek verilebilir. Arapçayla birlikte Fransızcayı iyi bilen ve Fransız idaresinde yüksek 

konuma sahip olan bu âlim, İslâm liderlerinin direnişine karşı Fransızlarla birlikte yirmi iki 

savaşa katılmıştır. Fransızlar için yaptığı üstün gayretlerinden dolayı, birçok Fransız onursal 

ödülüne layık görülmüştür (Bernî, 1999: 147). Diğer bir örnek ise, Kolonyalistler tarafından 

eğitilen, Fransa hesabına savaşlarda bulunan Hristiyan düşünür ve Senegal Cumhurbaşkanı olan 

Leopold Sedar Senghor’dur. Senghor’un, Fransa’da öğrenciyken Afrika’nın özgürlüğüne 

kavuşması için “Siyahîlerin Hareketi” adlı hareketin öncülerinden biri sayılmasına rağmen, 

cumhurbaşkanı olduktan sonra Fransa’ya hizmet veren ve onlarla müttefik olan biri olduğu 

tereddütsüz dile getirilebilir. 

Kısacası, sömürgecilerin politikaları Afrika İslam eğitimini ileri boyutta olumsuz etkilemiş, 

ardından İslam kültürünü ve Batı kültürünü bir araya getiren bir eğitim sistemi ortaya çıkmıştır. 

Sonuç 

Sömürgecilik döneminde Avrupalılar tarafından bölgede bulunan medreselere yönelik ağır ve 

sert yaptırımların uygulanmasıyla İslâm kültürünün gerilemesi görülmüştür. O dönemde 

Müslüman âlimler ve Arap diliyle yazılan eserler yok edilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır. İslam 

eğitimini yok etmedikçe Batı Afrika halkının İslâm’dan tam anlamıyla koparılamayacağını 

düşünen sömürgeci güçler, İslam eğitimine karşı her türlü baskı ve şiddete başvurmuşlardır. 
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Kendi eğitim sistemlerini bölgeye taşırken asimile etmeye çalışmışlardır. Hatta onların 

yazdıkları bazı eserlerinde Afrika’nın sömürgeci zihniyetiyle geliştiğine vurgu yapılarak, İslâm 

medeniyetinin yok edilmesi amaçlanmıştır. Sömürgeciler, bölgede kendi lehine faaliyet 

gösterecek eğitim kurumlarını kullanarak Afrikalıların kendi öz kültürlerine karşı 

körleşmelerine ve millî ruhtan uzaklaşmalarına sebep vermişlerdir. Nitekim Batı Afrika’da 

yazılmış birçok İslami eserin ortadan kaybolmasının en büyük nedenlerinden biri 

sömürgecilerdir. Çünkü onlar, bölgede bulunan âlimleri engellemiş ve yüzlerce İslami ilim 

merkezini ve kütüphaneyi yok etmişlerdir. İslâm’ın Batı Afrika’ya ticarî ilişkiler aracılığıyla 

girdiği gibi Avrupa sömürgecilik hareketi de ilk olarak bu yolu izlemiştir. Fakat Müslümanlar, 

yeni bir medeniyet getirip bölgenin kültürünü iyileştirirken, Avrupa sömürgecileri bu kültürünü 

imha etmeye çalışmışlardır. Bunun için Müslüman Afrika insanının zihninde Batı kültürü, 

zulüm ve baskının; İslam kültürü ise, din ve saygının sembolü olmuştur. 

Sömürgecilerin politikaları Afrika İslam eğitimini ileri boyutta olumsuz etkilemiş, ardından 

bölgede İslam kültürünü içeren medreselerde, İslam kültürünü Batı kültürüyle birleştiren yeni 

bir karma eğitim sistemi ortaya çıkmıştır. Bu durum Afrika Arap edebiyatının gerilemesine 

neden olmuştur. Bu nedenle sömürgecilerin Batı Afrika’yı istila etmesinden bölgenin tekrar 

bağımsızlığına kadar uzanan bu Batı işgali döneminin karanlık, duraklama ve İslam eğitiminin 

gerilemesi dönemi olarak isimlendirilmiştir. 

 

Kaynakça 

Bâre, O. (2000). Cuzûru’l-Hadârati’l-İslâmiyye fi’l-Garbi’l-İfrîkî, Dâru’l-Emîn, Kâhire. 

Bernî, Mu. (1999). ’A‘lâmu’l-Hudâ bi Garbi İfrîkiyâ, by, Senegal. 

el-Bertellî, M. (1981). Fethu’ş-Şukûr li Ma‘rifeti Aʻyâni Ehli’t-Tekrûr, (thk: Muhammed İ. ve 

Muhammed H.) Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, Beyrût. 

Cherbonneau, M. (1855). Histoire de la Litterature Arabe au Soudan, Journale Asiatique, 6 (5), 

391-407. 

Clutchfans, J. (tsz). en-Nijeru’l-Yevm, (çev: el-Mektebu’l-‘Arabî li’t-Terceme), Menşûrât Cûn 

Afrîk. Paris. 

Ebyekin, M. (2014). el-Gazvu’l-Fikrîyyi’l-’İsti‘mârî ‘ala’t-Turâsi’l-‘Arabîyyi’l-’İslâmî fî 

Garbi İfrikiyâ, Mecelletu’l-Kısmi’l-‘Arabî, (21), Puncab Üniversitesi, Pakistan, 86-110.  

 Fal, E. (2005). el-Lugatu’l-‘Arabiyye fî Nizâmi’t-Ta‘lîmi’s-Senegâlî, by.  



7th International Student Symposium 

132 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

Gado, B., vd. (1994). el-Hadâratu’l-İslâmiyye fî’n-Nîcer, (çev: Muhammed V.), Menşûrâtu 

İSESCO, Rabat. 

Galâdançî, A. (2016). Hareketu’l-Lugati’l-‘Arabiyye ve Âdâbihâ fi Nîcîriyâ, Dâru’l-Umma, 

Kano. 

İbn Battûta, E. (1987). Tuhfetu’n-Nuzzâr fî Garâibi’l-Emsâr ve ‘Acâibi’l-Esfâr, (thk: 

Muhammed A.), Dâru İhyâi’l-‘Ulûm, Beyrût. 

İbrahim, A. ve el-Cemel, Ş, (1989). el-Muslimûn ve’l-istiʻmâru’l-Ûrubbî li Afrîkiyâ, ‘Âlemu’l-

Ma‘rife, Kuveyt. 

İbrahim, A. ve el-Cemel, Ş. (1996).Târîhu’l-Muslimîn fî İfrîkiyâ ve Muşkilâtuhum, Dâru’s-

Sakâfe, Kâhire. 

İbrahim, A. ve el-Cemel, Ş. (2002). Târîhu İfrîkiya’l-Hadîsi ve’l-Mu‘âsır, Dâru’z-Zehrâ, Riyâd. 

el-İlorî, Â. (2013). el-İslâm fî Nîcîriyâ, Dâru’l-Kitâbi’l-Mısrî, Kâhire. 

İmrân, K. (2011). eş-Şi‘ru’l-Arabî fi’l-Garbi’l-İfrîkî, Menşûrâtu ISESCO, Rabat. 

Ka‘t et-Timbuktî, M. (2014). Târîhu’l-Fettâş, (thk: Âdema B.) Muesssetu’r-Risâle, Beyrût.  

el-Kalkaşendî, E. (1915). Subhu’l-A‘şâ fî Sınâ‘ati’l-İnşâ, el-Matba‘atu’l-Emîriyye, Kâhire. 

Karkî, ‘U., Kasîdetu’l-Leâlî bi Ahbâri ve Tenbîhi’l-Kirâm, özel kütüphanesi, Akra. 

el-Kavend, M. (2004), el-Mevsû‘atu’t-Târîhiyyetu’l-Cugrâfiyye, eş-Şeriketu’l-‘Âlemiyye, 

Beyrût. 

Ki-Zerbo, J., (1994). Histoire de l'Afrique noire, (thk: Yusuf Ş.), Vezâretu’s-Sakâfe, Dımask. 

Marty, P. (1914). Les Ecoles Maraboutiques du Sénégal Lamédersa de Saınt-Louis, Ernest 

Leroux, Éditeur, Paris. 

Marty, P. (1920). Etudes sur l’Islam et les Tribus Soudan, Editions Ernest Leroux, Paris. 

Mbacke, K. (2000). et-Ta‘lîmu’l-İslâmî fi’s-Senegâl el-Vâki‘ ve’l-Me’mûl, Mecelletu Dirâsât 

İfrîkiyye, (24), Hartûm, 119-150. 

Mbacke, K. (2011). Menziletu’l-Kur’ani’l-Kerîm fî Ta‘lîmi’l-İslâmî fî Garbi İfrîkiyâ Vahyin 

Nüzûlünün 1400. Yılında Hz. Muhammed adlı Milletlerarası İlmî Toplantısı,  sy.16, İslâmî 

İlimler Araştırma Vakfı, 15-17- Ekim, İstanbul, 139-162. 

Mekkî, A. (1987). Muessesâtu’t-Ta‘lîmi’l-‘Arabîyyi’l-İslâmî fî Şemâli Nîcîriyâ, (Yüksek Lisans 

Tezi), Hartûm Üniversitesi, Me‘hadu’d-Dirâsâti’l-İfrîkiyye ve’l-âsiveyye.. 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 133 

www.internationalstudentsymposium.com 

Mukdim, M. (tsz). el-İmâm Muhammed ‘Abdulkarîm el-Magîlî et-Tilimsânî ve Devruhû fî 

Te’sîsi’l-İmârati’l-İslâmiyye bi İfrîkiya’l-Garbiyâ, Dâru’l-Garb, Cezâyir. 

Musa, S. (1991). Min A‘lâmi’s-Sekâfati’l-İslâmiyye fî Nîciryâ, Mecelletu’d-Da‘va, (8), Libya, 

181-193 

Ndiaye, M. (1985). L’enseignement Arabo-Islamique au Senegal, Centre de Recherches sur 

L’hitoire, L’art et la Culture Islamique. İstanbul. 

Robert, A. (1963). l’Afrique Africaine, Edition Seps coulours, VIO. 

es-Sa‘dî, A. (1981). Târîhu’s-Sûdân, (thk: O. Houdas), Librairie d’Amerique, et d’Orients, 

Paris. 

Samba, Â., (1978). el-Edebu’s-Senegâliyyu’l-‘Arabî, eş-Şerikatu’l-Vataniyye, Cezâyir. 

Silla, A. (h.1406). el-Muslimûn fi’s-Senegâl Me‘âlimu’l-Hâdır ve ’Âfâku’l-Mustakbel, 

Kitâbu’l-Umme, Katar. 

Şâkir, M. (1971). Mavâtınu’ş-Şu‘ûbi’l-’İslâmiyyeti fî İfrîkiyâ “es-Senegâl”, Dâru’l-Feth, 

Dımaşk. 

Vuddugayrî, A. (1993). el-Ferenkûfûniyye ve’s-Siyâsâtu’l-Lugaviyye ve’t-Ta‘lîmiyye’l-

Fransiyye bi’l-Magrib, Kuttâbu’l-İlm. 

Ya‘kub, A. (2005). el-Lugatu’l-‘Arabiyye ve Âdâbuhâ fî Cumhûriyyeti’n-Nîcer Hilâle Fetreti’l-

İsti’mâr. 

  



7th International Student Symposium 

134 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

 

Nijerya’da Saltanat Sistemi (1754-1902) 

(Sokoto Halifeliği, 94 Yıl Boyunca Var Olan Afrika 

İmparatorluğu)  

Zakariyya Hassan Yakub1 

Özet 

Bu makale Batı Sudan'daki Sokoto Halifeliği’nin kuruluşu, yükselişi ve genişlemesini ele 

almaktadır. İslam alimi Usman Dan Fodio, 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başlarında, yerel 

idareyi ellerinde bulunduran Hausa aristokrasilerine karşı başlattığı mücadeleyi kazanıp 

Afrika’da en güçlü Müslüman idareci konumunu elde etti. Hâkimiyet alanı doğudan batıya 

kadar yaklaşık 1000 mil civarına uzanmıştı. Usman Dan Fodio hâkim olduğu topraklardaki 

iktidarını İslâmî prensiplere göre şekillendirmiş ve kendisini halife olarak tanımlamıştı. Zaten 

Hausa aristokrasilerine karşı mücadeleye giriştiği zaman cihad ilan etmiş ve bu sayede halktan 

destek almıştır. Sokoto Halifeliği, İngiliz sömürgesinden önce, 20. yüzyılın başlarına kadar 

Afrika’da en güçlü devlet konumundaydı. 

Anahtar Kelimeler: Saltanat, Halifelik, Sokoto, Dan Fodio, Nijerya, Afrika, Cihat. 

 

İslam’ın Nijerya’ya Girişi 

Nijerya Cumhuriyeti toprakları ve siyasi sınırları sömürge döneminin bir ürünüdür. İngilizlerin 

bölgeye gelmesinden önce henüz Nijerya diye bir devlet yoktu. Bugün Nijerya olarak bilinen 

nüfus ile İslam arasındaki ilk temas, 8. ve 9. yüzyıllarda Kuzey Afrika'dan gelen kervan ticareti 

ile başlamıştır. (Klaus, 1996). Alman ilahiyatçı Klaus Hock bu dönemi “yüzeysel 

İslamlaştırma” (oberflächliche Islamisierung) olarak tanımlar. Bu ilk temas, özellikle bölgenin 

kuzey-batı kesiminde gerçekleşti. İslâm, Kanem-Bornu olarak bilinen Çad Gölü yakınında yer 

alan kuzeydoğu bölgesineilk kez 11. yüzyılda Mısır ve Fizzan'dan (Libya) gelen tüccarlar 

vasıtasıyla girmiştir. Yavaş yavaş bölge halkının sempatisini kazanan İslam özellikle toplumun 

seçkin üyelerini cezbetmiştir. Her ne kadar 16. ve 17. yüzyıllarda bir zayıflık dönemi 

yaşanmışsa da bu asırlardan sonra İslam bu bölgedeki “kitlelerin dini” haline gelmiştir (Klaus, 

1996).  

                                                           
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Doktora Öğrencisi. 
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Gelişmelere bakılırsa Hausa eyaletlerinde Cezayirli İslam alimi ve reformcu ʿAbd el-Kerīm al-

Maghīlī, bölgeyi İslamlaştırma sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Onun vasıtasıyla 15. 

yüzyılın sonlarında bölgede yayılan İslam, 16. yüzyılın başlarından itibaren Hausa kralları 

tarafından benimsenmiş veya kabul edilmiştir (Batran, 1973). 

19. yüzyıl Sokoto Halifeliği ve Şeyh Usman Dan Fodio'nun cihat hareketinden bahsedilmezse 

Nijerya'daki İslam tarihi henüz tamamlanmamıştır. Sokoto Halifeliği, Batı Afrika'daki önemli 

krallıklardan biri olmuş ve Nijerya'nın şu anki sınırlarının ötesine yayılmıştır. Şeyh Dan Fodio 

Fulani olarak bilinen etnik grup olarak tanınır. 1754'te Gobir'de doğan Dan Fodio, geleneksel 

İslami eğitim almış ve henüz 20 yaşlarında bir öğrenciyken vaazlar vermeye başlamış, halka 

İslâm’ı anlatmıştır. (Masri, 1963). Hausaland boyunca farklı yerlerde ikamet eden Şeyh Dan 

Fodio, gittiği yerlerde ve yol boyunda birçok takipçiyi kendine çekmiştir. Bulunduğu bölgedeki 

kimi anlayış veya yaygın uygulamaları eleştirdiği gibi bunları İslâm’a sonradan sokulan bidatlar 

olarak nitelemiştir. Onun bu yaklaşımı taraftarları tarafından da desteklenmiştir. Usman Dan 

Fodio'nun ünü 1804'lerde başlamış ve giderek artmıştır. Bazı akademisyenler onun çıkışını 

“kutsal savaş/cihâd” olarak niteleyip Kuzey Nijerya ve komşu bölgelerin İslamlaştırılması 

olarak değerlendirmiştir. Tarihçi Jamil Abun-Nasr bunu hamleyi o dönemin liderliği karşısında 

“militan bir çıkış” olarak yorumlamıştır. Abun-Nasr'a göre bu cihād, Gobir Kralı askerlerinin 

Dan Fodio'nun eski bir öğrencisi olan Abd es-Selām topluluğuna saldırması ve bazı halklarını 

ele geçirmesi ile başlamıştır (Abun-Nasr, 1993). 

Abd es-Selām'ın topluluğuna karşı mücadele ve mahkumların kendi toplumlarından 

kurtarılması Hausa Kralı tarafından otoritesine karşı bir saldırı olarak yorumlanmış ve bu 

yüzden Dan Fodio'ya bölgeyi terk etmesini emretmiştir. Ancak Ebu’n-Nasr’ın belirttiği üzere 

cevap “İslam devrimi.” Böylece Dan Fodio, Hausa, Tuareg ve Fulani gibi kabilelerdeki 

taraftarlarından destek istemiş ve onları savaş için seferber etmiştir. Müttefiklerinden aldığı 

destekle başlattığı mücadele neticesinde, Dan Fodio Sokoto Halifeliği kurmuş ve özellikle 19. 

yüzyılın başında bölgede önemli bir güç haline gelmiştir (Murray, 1967). Kendisinin 1818 

yılında ölmesi üzerine, yerine oğlu Muhammed Muhammed Bello geçmiş ve 1837 yılına kadar 

halifelik yapmıştır. 

Süreç içinde Sokoto Halifeliği, Batı Afrika'nın en güçlü aktörlerinden biri haline gelmiştir. 

Başlattığı cihat, sadece Hausa kabileleri arasında değil, aynı zamanda yeni bölgelerin 

İslamlaşmasında da etkili olmuştur. Klaus Hock, 1840 yılında halifelik sınırlarının doğuda 
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kuzey Kamerun'a, batıda Illo'ya, güneyde Adrar'a ve kuzeyde Yorubaland'a kadar yayıldığını 

söyler (Hock, 1996). 

İslam'ın sesinin Nijerya'da duyulması ilk önce Kuzey Afrika'daki ticaret karavanları aracılığıyla 

başlamıştır. Süreç içinde kitleler tarafından benimsenmiş, hatta idarecilerin dini haline 

gelmiştir. El-Maghili’nin 15. yüzyıldaki etkisi ve 19. yüzyılda Sokoto Halifeliği’nin kurulması 

İslam’ın Kuzey Nijerya’da ve genel olarak Batı Afrika’da yayılmasında temel unsurlar olarak 

görülebilir. 

Şeyh Dan Fodio liderliğindeki Sokoto Halifeliği aslında bir reform hareketi olarak başlamış ve 

yaklaşık yüz yıl kadar sürmüştür. Ayrıca sadece Kuzey Nijerya'yı değil, tüm bölgeyi 

etkilemiştir. Gelişmelere bakılırsa halifelik 19. yüzyılın sonuna doğru zayıflamaya başlamış ve 

bu süreç İngilizlerin gelişi ile çöküşle son bulmuştur. İngilizler 1900 yılında Nijerya'nın 

kuzeyini kendi denetim alanları olarak ilan etmiş ve bu bölgeyi kendi hakimiyetlerine 

almışlardır. Sonuçta “dolaylı kural” politikası ve İslami reform projesi, Nijerya'nın 

bağımsızlığını kazandığı 1960 yılına kadar İngilizlerin kuzeyi kontrol etme stratejisinin bir 

parçası halinde devam etmiştir (Hock, 1996). 

Usman Dan Fodıo'nun Hayatı ve Dönemi (1754-1817) 

Usman Dan Fodio, 15 Aralık 1754'te bugün Kuzey Nijerya'daki Gousa eyaletinin Maratta 

köyünde doğdu. Kendisi Toronkawa klanından Muhammed Fodio’nun oğluydu. Toronkawa 

aşireti 15. yüzyılda Senegal'de Futa-Toro'dan göç etmiştir. Küçük bir çocuk olarak Dan Fodio 

ailesiyle birlikte Degel'e gelmiş, burada babasından Kur’an öğrenmeye başlamış ve küçük yaşta 

hafızlığını tamamlamıştır. Ayrıca çeşitli alimlerden de dersler okumuştur. İlerleyen süreçte 

klasik İslam bilimleri alanında tahsil görmüş, aynı zamanda Jıbril ibn Omer’de nteoloji, felsefe, 

tasavvuf ve özellikle de Abdulkadir el-Geylânî’nin öğretisi hakkında dersler okumuş; İslâmî 

ilimlere olan yoğun ilgisi nedeniyle çok yönlü bir alim olarak yetişmiştir. Henüz öğrenci olduğu 

dönemde bile iktidarı ellerinde tutan Hausa Krallığı’nın ağır vergi, rüşvet, zorunlu askerlik, 

hediye alma, Müslümanları köleleştirme ve mallarına el koyma gibi uygulamalarına tepki 

gösterip muhalefet etmiştir. Aynı zamanda Hausa krallarının putperestlik anlayışlarına, pagan 

geleneklerine, tılsım, kehanet ve büyü gibi bâtıl inançlarına karşı da eleştirilerde bulunmuştur. 

Karşı çıktığı konular arasındadüğün ve bayram gibi yerel merasimlerde kadın ve erkeklerin bir 

arada eğlenmeleri veya pagan geleneklerini sürdürmeleri gibi ritüeller de bulunuyordu (Thomp 

Sell, 2018). 
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Dan Fodio, din, iktidar, yönetim ve kültürel alanlar başta olmak üzere yüzden fazla eser 

yazmıştır. Aynı zamanda kadınların okumasını teşvik etmiş, onlara burs temin etmiştir. 

Kızlarının çoğu da alim ve yazar olarak yetişmiştir. 

Usman Dan Fodio’nun İktidara Yürüyüşü 

Usman Dan Fodio, İslâmî ilimlerde yetişip derinleştikten sonra, ilk önce Kebbi ve Gobir gibi 

şehirlerde yaklaşık 12 yıl kadar davası doğrultusunda dersler ve vaazlar vermeye başlamış 

(1774-75), sonra dersleri ve vaazlarına 5 yıl kadar da Zamfara'da sürdürmüştür. Dan Fodio 

bulunduğu zaman buranın idarecisi kendisine İslam'ı yayması için izin vermiş ve bu sayede 

bölgede faaliyetlerini sürdürmüştür (Thomp sell, 2018). 

Genç bir alim olan Dan Fodio, Gobir'de ders ve vaazlarına devam ederken kısa sürede büyük 

bir üne kavuştu. Vaazlarında yer yer yöneticilerin tutumunu eleştiren söylemler kullanınca bu 

durum Gobir İdarecisi’ni rahatsız etmeye başladı. Hatta idaresinin elinde gideceğini düşünerek 

Dan Fodio’ya baskı yapmaya başladı. Onun baskıları karşısında halk Dan Fodio’yu desteklemiş 

olsa da burada devam edemeyeceğini anlayınca 1804 yılında Gobir’i terk edip Nafata’ya göç 

etti. Burada faaliyetlerini sürdürürken yine halktan büyük bir destek aldı; 1809 tarihinde büyük 

bir güce ulaştı ve Sokoto Halifeliği’ni ilan etti. Böylece Batı Afrika’da en güçlü halife olarak 

ortaya çıkmış oldu (Thomp Sell, 2018). 

Liderlik 

Usman Dan Fodio Devleti esas itibari ile bir aşiret geleneğine bağlı bir teşkilatlanma ile tarih 

sahnesine çıkmıştır. Fakat zamanla devletin güçlenmesine paralel olarak bu aşiret gelenekleri 

bir kenara bırakılarak hızla devletleşme sürecine girilmiştir. Kanunlar, bürokratik kurallar ve 

teşrifat geliştikçe beylikten devlete geçilen bir sistem oluşmuştur. 

Bu aşamadan itibaren saltanat sistemi esas alınarak devlet başkanlığı Dan Fodio’nun oğullarının 

elinde idi. Bilindiği üzere İslami açıdan mutlak hakimiyet Allah’a ait olup hükümdar onun 

yeryüzündeki temsilcisi ve bir nevi adaleti ve düzeni sağlamakla görevli yardımcısı 

konumundaydı. 

İslam devletinde devlet başkanlığının nasıl seçileceğine dair kesin bir hüküm bulunmamaktadır. 

Ancak buradan anlaşılacağı üzere hükümdarların en temel uymaları gereken kurallar, adaletten 

ayrılmamaları ve devleti yönetecek yetki ve sorumluluğu taşıyacak özelliklere sahip olmalarıdır 

(Al-Ilori, 1978). 



7th International Student Symposium 

138 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

Usman Dan Fodio 1809 yılında halifeliği kurmuş olsa da esasen sıkıntılı bir süreçten geçerek 

bu güce ulaşmıştır. Örneğin 1780 ve 1790'lı yıllarda sürdürdüğü vaazlarıyla büyük bir üne 

kavuşmuş ve halk onu manevi lider olarak görülmüş olsa da Batı Afrika’daki yerel idareciler 

tarafından sürekli baskı altında tutulmuş, hatta lanetli ilan edilmiş, halkın ondan uzaklaşması 

için adete bütün liderler ona karşı birlik olmuştur. Hatta yerel idarecilerden birisi olan Yunfa, 

onu öldürmek için suikast planlamış ancak bu suikast girişimi başarılı olmamıştır. Bu suikast 

girişimini atlatan Usman Dan Forio daha da güçlenmiş ve Kamerun ve Nijerya’yı da içine alan 

halifeliğini ilan etmiştir. Nitekim aşağıdaki haritada da onun halifeliğinin sınırları 

görülmektedir (Hassan, 2010). 

 

Osman Dan Fodio’nun Mücadelesi 

Usman Dan Fodio mücadelesine başladığı zaman 1804 yılında Gobir'i ele geçirmiş ve burayı 

merkez edinmiştir. Müteakip süreçte nüfuzunu artırmak için buradan Kano, Daura, Katsina ve 

Zaria gibi diğer Hausa eyaletlerine ve Borno, Gombe, Adamawa, Nupe ve Ilorin gibi değişik 

bölgelere ordular göndermiş ve cihat başlatmıştır. Bu girişimlerinin hepsinden başarıyla çıkan 

Dan Fordio, 1808 yılında anılan yerlerin tamamına hakim olmuştur. Daha sonra hakimiyet 

alanını genişletmiş ve Çad (Chad), Yoruba ve Doğru Nijerya’ya kadar olan bölgeleri de 

kontrolü altına almıştır (Umar, 2010). 
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Usman Dan Fodio anılan yerleri kontrol altına aldıktan sonra, genişleme faaliyetlerini 

durdurarak, 1811-1815 yılları arasında hakim olduğu bölgelerde İslâm’ı yayma ve halkı 

bilinçlendirme faaliyetlerine devam etti.  

Başlattığı mücadeleden büyük bir başarıyla çıkan Usman Dan Fodio, tarih boyunca ilk kez 

Kuzey Nijerya ve Kuzey Kamerun’u içine alan Batı Afrika’yı tek elde toplayıp hakimiyeti 

altına almış ve böylece kendisini halife olarak kabul ettirmiştir. Onun hakim olduğu topraklar 

Sokoto Halifeliği olarak anılmaktadır (Thomp Sell, 2018). 

Halifelik Sonrasındaki Hayatı 

Usman Dan Fodio uzun bir mücadeleden sonra halifeliğini kurup büyük bir güce ulaşınca 

yönetimi ve halifeliği oğlu Bello’ya devredip kendisi küçük bir kasaba olan Sifawa’ya çekilmiş 

ve burada dini ilimler alanındaki faaliyetlerine devam etmiştir. 1817 yılında da 62 yaşındayken 

vefat etmiştir (Hassan, 2010). 

Sokoto Halifeliği ve İdare Anlayışı 

Sokoto Halifeliği 19. yüzyılda Batı Afrika'daki en büyük devlet haline gelmiştir. Sokoto 

Sultanı’nın hakimiyeti altında on beş küçük devlet veya emirlik vardı. Dan Fodio’nun oğlu 

Muhammed Bellobu emirlik veya yerel idareleri tek elde toplayıp daha müesses bir yapı kurmuş 

ve hepsini bir çatı altında birleştirmiştir. 

Bello özellikle idare, yargı, refah, ticaret gibi alanlarda önemli düzenlemeler getirmiştir. Farklı 

unsurları bir arada tutan bir yönetim anlayışı sergilemiştir. Örneğin Müslüman olmayanları da 

yönetimin bir parçası görmüş ve onlardan cizye adı altında vergiler almıştır. Bu düzenlemeleri 

sayesinde sahip olduğu idareyi daha da güçlendirmiş ve halkın refah seviyesini yükseltmiştir 

(Muhammad, 1994). 

Kadınlara Yönelik Politikası 

Usman Dan Fodio nispeten muhafazakar bir İslam anlayışı benimsemiş olsa da özellikle 

kadınlara yönelik önemli açılımlar sağlamıştır. Örneğin kadınların okumasına büyük önem 

vermiş, kadın hakları konusunda düzenlemeler yapmış, aynı zamanda mescit ve camileri onlara 

açmış ve buralarda eğitim öğretim faaliyetlerine katılmalarını sağlamıştır. 

Kadınlara aile yaşantısı, eşler arasındaki uyum/itaat ve eşlerin birbirlerine karşı sorumlukları 

konularında eğimler verilmiş ve bilinçlendirmiştir. Kadınların bilinçlenmesindeki en önemli 
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faaliyetlerinden biri, geleneksel Afrika toplumunda var olan kadın sünneti uygulamasını 

kaldırmasıdır. Osman Dan Fodio bu uygulamanın kadınlara eziyet olduğunu düşünerek bu 

geleneksel anlayışı kaldırmıştır. Kadınlara yönelik bu faaliyetleri nedeniyle en önemli kadın 

hakları savunucularından biri olmuştur (Umar, 2010). 

Sokoto Halifeliği’nin Zayıflaması 

Dan Fodio, kurduğu siyasal düzenle (halifelik) hakim olduğu topraklarda halkın güvenliğni, 

gelişimini ve refahını sağladığı gibi, dış güçlerin saldırılarını engellemeye yönelik de adımlar 

atmış ve güçlü bir ordu kurmuştur. Onun kurduğu devlet, vefatından sonra 86 yıl daha bu 

gücünü kormuş, ancak 1902 yılında İngilizlerin Afrika’ya gelmesi ve sömürgeler kurmasıyla 

birlikte bu düzen giderek zayıflamaya başlamıştır. 

İngilizler bölgeye geldiği zaman ilk önce Doğu Nijerya’ya saldırmış ve burayı ele 

geçirmişlerdir. Ardından Sokoto Halifeliği’ni zayıflatmak ve yıkmak için planlar yapmışlardır. 

Bu süreçte Halifelik hanedanı ve emirler arasında ihtilaf olması İngilizlerin işini daha da 

kolaylaştırmış ve kimi emirler onlarla iş birliğine girince halifelik kısa sürede gücünü 

kaybetmiştir. Son Halife I. Muhammed et-Tahir İngilizlere karşı büyük bir mücadele örneği 

sergilemiş, hatta verdiği mücadele ile İngilizleri bile hayrete düşürmüş ancak tutunamayınca 

kaçmak zorunda kalmıştır. Onun kaçmasıyla birlikte halkın büyük bir kesimi de beraberinde 

gidince Sokoto Halifeliği zayıfladı ve İngilizler burayı ele geçirdiler. Ardından II. Muhammed 

et-Tahir’i halife olarak tayin ettiler ve böylece halifelik İngilizlerin kontrolüne girmiş oldu. 

Nitekim İngilizlerin gelmesine kadar Sokoto Halifeliği olarak anılan idare, onların 

kontrolünden sonra sultanlığa dönüştürülmüş ve böylece bilinçli bir şekilde halifelik ilga 

edilmiştir. Aynı zamanda Sokoto Sultanlığı bütün Batı Afrika’yı değil, sadece sınırlı bir 

bölgenin yerel idaresini temsil eden bir konuma düşürülmüştür (Aliyu, 2009). 

Sokoto Halifeleri ve Sultanları 

Osman Dan Fodio’nun hilafetiyle başlayan ve daha sonra İngilizlerin sömürgesiyle beraber 

Sultanlığa dönüştürülen Sokoto Halifeliği’nde yaklaşık 20 kadar halife ve sultan iş başına 

gelmiştir. 

{1} Shehu Usman Dan Fodio (1804 = 1817) 

{2} Muhammadu Bello (1817 = 1837) 

{3} Abubakar Atiku (1837 = 1842) 
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{4} Aliyu Babba Dan Bello (1842 = 1859) 

{5} Ahmadu Atiku (1859 = 1866) 

{6} Aliyu Karami (1866 = 1867) 

{7} Ahmadu Rufa'i (1867 = 1873) 

{8} Abubakar Atiku II (1873 = 1877) 

{9} Sarki Mu'azu (1877 = 1881) 

{10} Ummaru Aliyu (1881 = 1891) 

{11} Abdulrahman Abubakar (1891 = 1902) 

{12} Muhammadu Attahiru I (1902 = 1903) 

{13} Mahammadu Attahiru II (1903 = 1915) 

{14} Muhammadu Dan Ahmadu (1915 = 1925) 

{15} Mahammadu Tambari (1925 = 1931) 

{16} Hassan Dan Mu'azu (1931 = 1938) 

{17} Abubakar Na III (1938 = 1988) 

{18} İbrahim Daşuki (1988 = 1996) 

{19} Muhammadu Maccido (1996 = 2006) 

{20} Saad Abubakar III (2006-) (Umar, 2010). 

Onun Mirası 

Usman Dan Fodio kurduğu halifelikle Afrika halkının hem dini hem de siyasi lideri olmuştur. 

İlk kez onun zamanında Batı Afrika halkları bir siyasal çatı altında toplanmıştır. Büyük 

mücadeleler vererek kurduğu siyasal düzen/halifelik, İngiliz sömürgesiyle beraber eski önemi 

kaybetmiş olsa da bu halifelik, Sultanlık adı altında günümüzde de devam etmektedir. 

Siyasal anlamdaki başarılarının yanı sıra Usman dan Fodio aynı zamanda birçok eser yazmış 

önemli bir İslâm alimlerinden birisidir. Aynı zamanda Batı Afrika’da İslâm’ın yayılmasına 

büyük hizmetler yapmıştır (Umar, 2010). 
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