
do teşkilatları ve ünlü yöneticileriyle bir
likte kurumları geniş biçimde incelen
miş, Avrupa askeri bandaları hakkında 
tarihi bilgiler verilmiştir. 18. 55 Opera 
(istanbul 1957). 19. Yüzyıllar Boyunca 
Mehterhane ve Türk Müzik Kalkınışı 
(İstanbul ı 957). 20. Asya ve Anadolu 
Kaynaklarında Iklığ (Ankara ı 958) 21. 

Musiki Sözlüğü (İstanbul ı 961) 22. Türk 
Vurmalı Çalgıları (Türk Dep ki Çalgı/a

rı) (Ankara ı 975) Davul ve diğer vurmalı 
çalgıları Türk tarihi çerçevesinde bütün 
ayrıntıları ile inceleyen eser. Türkiye'de 
bu konuda ilk deneme olması bakımın
dan ayrıca önem taşımaktadır. 23. Türk 
N efesli Çalgıları (Türk Ötkü Çalgı/arı) 

(Ankara ı 975). Eserde Türk halk mOsiki
sinde kullanılan nefesli çalgılar üzerinde 
durulmuş, bu enstrümaniarın adlarının 
ve tiplerinin tarihiyle türlerin yayılışı ko
nuları geniş biçimde ele alınmıştır. 24. 

Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazları
mız (Ankara ı 975). 25. Türk Halk Oyun
ları Kataloğu (1, Ankara ı 991 ). Gazimi
hal'in on beş defterden oluşan ve ölü
münden sonra Halk Kültürünü Araştır
ma Dairesi Arşivi'ne geçen bu eserinin 
üç cilt halinde yayımlanması planlanmış
tır . Eserde halk oyunları alfabetik sıra 
ile incelenmekte ve ilk beş defterden 
meydana gelen I. cilt "D" harfinin sonu
na kadar devam etmektedir. Cildin so
nunda bazı notalara da yer verilmiştir. 

Gazimihal'in ayrıca basıma hazır İz
mir'de Musiki, Bale Tarihi ve Franz 
Liszt'in İstanbul Konserleri adlı eser
leri bulunmaktadır. Kendi ifadesine gö
re 3000 civarında makale yazmıştır. 
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GAZİYYE bint CABiR 

(bk. ÜMMÜ ŞERİK). 

GAZNE 
( ;c;_}:- ) 

Afganistan'da tarihi bir şehir. 

_j 

1 

_j 

Kabil'in 145 km. güneybatısında yer 
alır; aynı adı taşıyan eya I etin merkezi
dir. Bir yayla manzarası arzeden Gazne 
şehrinin denizden yüksekliği 2225 met
redir. 

islam öncesi tarihi karanlık olan Gaz
ne, arkeolajik kazılardan anlaşıldığına 

göre milartan önce kurulmuştur. Gaz
ne'nin de içinde bulunduğu bölge Zabül
ler'in yurdu olup Zabülistan adıyla bilin
mekteydi. Kale ve şehir aynı ismi taşı
yan akarsu kenarındadır. Asıl adı Gen
zek olan şehir İslam kaynaklarında Gaz
ne ve Gaznin şeklinde kaydedilmiştir. 

Al}.senü't- tel):iisim (s 296) ve Hududü'l
'Cilem'de (s 30) Gaznin biçiminde geçer. 
Yakut el-Hamevi de halkın bu şehre 

Gazne dediğini, ancak ulema nezdinde 
Gaznin olarak bilindiğini ve doğrusunun 
da bu olduğunu söyler (Mu'cemü'l-bül

dan, IV. 227) Gazne'nin İran menşeli bir 
isim olması muhtemeldir. 

Önceleri İran'daki çeşitli imparator
lukların toprakları içinde görünen Gaz
ne Baktria Krallığı'nın hakimiyeti altına 
girmiştir. Hsiung -nular tarafından ba
tıya göçe zorlanan Yü e- çiler ve onlardan 
önce de Sakalar Hindistan'ı istila eder
ken Gazne'yi ele geçirmişlerdi. Yüe-çi-

Gazne'deki 
kazı la rda 

bulunan 
X. yüzyıla ait 

hayvan 
f igürlü 

seramikler 
(Metropolitan 

Museum

New York) 

GAZ NE 

ler'in Afganistan'da teşkil ettiğ i dört yab
guluktan biri Gazne'yi içine almaktaydı. 
Kuşanlar'ın mirasçısı Akhunlar da (Efta
litler) Gazne'yi iki yüzyıl kadar idareleri 
altında bulundurdular. Sa sani -Göktürk 
iş birliği sonunda Akhun Devleti yıkılın
ca Gazne mahalli siyasi teşekküllerce 
idare edildi. VIII. yüzyıl başında Gazne'
yi ziyaret eden H u ei- ch'ao burada bir
çok ibadethanenin bulunduğunu. şehrin 
S ha- Tarkan adlı bir Türk tarafından yö
netildiğini söyler. IX. yüzyılda ise Saffari 
nüfuzu Gazne kapılarına kadar yayıldı. 
İslam coğrafyacılarının ifadesine göre 
Türk kabileleri Akhunlar'ın yıkılışından 
sonra da Kabil, Gazne ve Kandehar çiz
gisinde hayatlarını devam ettirmişlerdi; 
bunların başında Halaçlar (Kalaç) geliyor
du. Bazı müellifler. Horasanlılar'ın Gaz
ne gibi tabiat şartlarının çok zor olduğu 
yörede yerleşmelerini garip karşılamış
lardır. 

Şehrin X. yüzyılda SamanHer'in haki
miyetinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

SamanHer'in hizmetinde bir Türk kuman
danı olan Alp Tegin 13 Zilhicce 351 'de 
( 12 Ocak 963) Gazne 'yi ele geçirdi. Alp 
Tegin, gelişen siyasi olaylar sonunda Sa
manı ve putperest Hindülar'la mücade
leye mecbur kaldı. Gazneliler'in kurucu
su Alp Tegin'in yerine geçen oğlu Ebu 
İshak İbrahim zamanında (963-966) Le
vik hanedanından Ebu Ali Gazne'yi işgal 
etti. Buhara'ya kaçan Ebu İ shak İbrahim, 
SamanHer'in yardımıyla kurduğu büyük 
bir ordu ile geri döndü ve Ebu Ali'yi mağ

lüp ederek Gazne'ye girdi (27 Şevval 354/ 

26 Ekim 965) Bilge Tegin ve Piri Tegin '-
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GAZ NE 

den sonra Nasırüddevle Sebük Tegin de 
Gazne'ye hakim oldu. Sebük Tegin Gaz
ne nehri boylarındaki fetihlerle yetinme
miş, Hindülar'ı tehdit ederek Türkler 'e 
Hindistan kapılarını açmıştır. 

X. yüzyıl coğrafyacıları. Gazne'nin Hin
distan ticaretinde önemli bir ambar şeh
ri olduğunu söylerler. 1186 yılına ka
dar Afganistan ve çevresine sahip olan 
Gazneli hükümdarlarının çoğu Gazne'de 
oturdu. Muhammed b. Hüseyin el-Bey
haki ve Muhammed b. Abdülcebbar ei
UtbT gibi tarihçiler eserleriyle bu altın 

çağı ebedTieştirdiler. Gazne'nin şehir ola
rak gelişmesinde en etkili rolü Sultan 
Mahmud oynamıştır. Mahmud. 22 Şa

ban 416'da (18 Ekim 1025) çıktığı Hin
distan seferinde Somnat'ı (SOmenat) 
fethetmiş ve meşhur putlarından biri
ni ikiye ayırarak bir bölümünü Gazne'ye 
göndermişti. Yine meşhur bir tapınağın 
kapısı da Gazne'ye yollanmış ve bura
daki büyük bir inşaatta kullanılmıştır. 

Arüs-i Felek Camii ile bir medrese bu 
seferden sonra yaptırılmıştır. Kültür ve 
medeniyet alanında da Gazne en par
lak devrini Gazneliler zamanında yaşadı 
1963-11861. 

Gazneliler'in zayıflamasından sonra 
Selçuklu nüfuzu arttı. Sencer 510 (111 7) 
ve 529 ( 1135) yıllarında Gazne'yi iki de
fa istila etti. Gurlular bölgede Gazneli
ler'in yerini almaya başladılar. Alaeddin 
Hüseyin. Gazneliler tarafından öldürülen 
iki kardeşinin intikamını almak için Gaz
ne'ye hücum ederek şehri baştan başa 
yakıp yıktı 1545 ' ı ı 50-5 ı ı ve bu yüzden 
"Cihansüz" (dünyayı yakan) lakabıy\a anıl
dı. Şehir bir ara Oğuzlar'ın eline geçti. 
Daha sonra Gur\u\ar'dan Muizzüddin Gaz
ne'yi 1173'te ele geçirdi ve başşehir yap
tı. Muizzüddin Hindistan·a yapılan gaza
ları buradan idare etti. Hindistan tari
hinde önemli rol oynayan ve sultanın 

mem\ükleri arasında bulunan Kıpçaklı, 

Halaçlı ve Horasanlı şahsiyetler ilk defa 
Gazne'de Gur arız-ı memalikine başvur
muş\ardır. Bundan sonra da devletin çe
şitli kademelerinde yükselerek bağım
s ı z sultanlıklar kurdular. Muizzüddin'in 
ardından Türk Memlük EmTri Taceddin 
Yıldız Gazne'ye hakim oldu: fakat Kut
büddin Aybeg ile yaptığı savaşı kaybe
dince şehirden ayrılmak zorunda kaldı. 

XIII. yüzyıl başlarında Harizmşah\ar'a in
tikal eden Gazne'de Celaleddin Harizm
şah'ın hakimiyeti uzun sürmedi: Cela
leddin Cengiz'e yenilerek Hindistan'a çe-
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kildi. Buna rağmen halk şehri terket
medi. Moğollar Ögedey Han kumanda
sında Gazne önlerine geldiler. Ögedey 
halkı acımasızca kılıçtan geçirdi ve bazı
larını da esir olarak yanında götürdü. 
Gazne. Cihansüz hadisesinden sonra en 
büyük tahribata 1221 'de maruz kalmış 
ve eski canlılığını kaybetmiştir. Kısa sü
ren Moğol fırtınasından sonra şehir bir 
sükunet devresi yaşadı. Ardından Çağa
taylılar yöreye hakim oldular. Kutluğ Ho
ca Hindistan'a yapılan akınları Gazne·
den yönetti. XIV. yüzyılda Gazne'yi ziya
ret eden ibn BatlOta şehrin harap vazi
yette olduğunu söyler. Timur 1401 'de 
Afganistan ile birlikte Gazne'yi ele ge
çirdi ve tarunu PTr Muhammed b. Cihan
gTr'e verdi. PTr Muhammed burayı Hin
distan·a yapılan akınlarda üs olarak kul
landı ve Timur'un ölümünden ı ı 4051 son
ra da kısa bir müddet Gazne'yi haki
miyeti altında bulundurdu. Timur\ular'
dan sonra Argun hanedanı 1504 yılına 
kadar Gazne ve Kabil'e hakim oldu. Ba
bür Kabil 'i ele geçirdikten sonra Gaz
ne'ye girdi ve buraya bir vali tayin et
ti. Uzun süre Babürlü himayesinde ka
lan ve 1738'de Nadir Şah tarafından zap
tedilen Gazne'yi 1747'de Ahmed Şah 

Dürranı Afganistan topraklarına kattı 

ve Hindistan seferlerinde üs olarak kul
landı. Birinci Afgan- ingiliz savaşında 
ı 1839- ı 8421 Gazne iki defa ingilizler ta
rafından işgal edildi. ingilizler'in Afga
nistan'ı işgali 1880'de sona erdi. Gazne 
1979'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetle
ri Birliği 'nin askeri müdahalesine ma
ruz kaldı ve Sovyet- Afgan birlikleriyle 
Afgan mücahidleri arasında çarpışmala
ra sahne oldu. Mücahidler 1981 'de şeh
ri kısa bir süre için ele geçirdiler. 

Bugün Gazne vilayetinin merkezi olan 
şehir Kabil- Ka ndehar yolu üzerinde yer 
alır. Afganistan'ın önde gelen ticaret ve 
sanayi merkezlerinden biri olan Gazne·
de kürk. ipek ve tarım ürünleri ticareti 
yapılır. 1982'de vilayetinnüfusu 676.416 
olup bunun 31 .985'i Gazne şehrinde ya
şamaktaydı. H alkın ın çoğu Sünni'dir ve 
Farsça konuşur. Sultan Mahmud, Me
sud ve ibrahim'in türbeleri Gazne'de bu
lunmaktadır. Ayrıca. yakın zamanlara 
kadar Sultan Mahmud ile oğlu ı. Mesud 
tarafından dikilen zafer anıtları (kule
ler) olduğu sanılan. ancak daha sonra 
lll. Mesud ve Behram Şah tarafından 
yaptınldığı anlaşılan iki minare de gü
nümüze kadar kısmen ayakta kalabil
miştir. 
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GAZNELİ MAHMUD 

(bk. MAHMÜD- ı GAZNEVİ). 

GAZNELİLER 

963-1186 yılları arasında 
Horasan, Afganistan 

ve Kuzey Hindistan'da hüküm süren 
bir müslüman- Türk hanedan ı. 

Adını başşehir Gazne'den alan hane
dana Mahmud-ı Gaznevi'nin Yemfnüd
devle lakabına nisbetle YemTnTier, baba
sına nisbetle Sebük TeginTier de (Al-i Se
bük Tegin. Al-i Nasırüddin) denilir. 


