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GÜRGAN 

(b k. CÜRCAN; ESTERABAD ). 

GÜRGANI, Fahreddin Es'ad 
( ,_;IS} ...... ..1 Wt..ıı~) 

Vis ü Ramin adlı 
mesnevisiyle tanınan 

İranlı şair. 

_j 

_j 

Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi yok
tur. Gürgani nisbesiyle tanınınakla bir
likte Gürgan'ın onun doğum yeri mi. yok
sa ikamet ettiği şehir mi olduğu bel
li değildir. Elde bulunan tek eseri Vis 
ü Ramin 'den. Selçuklu Sultanı Tuğrul 

Bey ile birlikte Nişabur'dan hareketle 
İsfahan kuşatmasına (442 / 1050) ve fet
hine ( 44 31 ı 051 ı katıldığı, bir süre ora
da kaldığı. Tuğrul Bey tarafından İsfa
han'ın yöneticiliğine getirilen Ebü'I
Feth Muzaffer'in himayesini gördüğü, 
bu zatın kendisine. Pehlevi dilindeki Vis 
ü Ramin adlı mensur eseri manzum ola
rak Farsça yazmasını önerdiği, onun da 
bu öneriyi kabul ettiği anlaşılmaktadır. 
Yedi ay kadar İsfahan'da kalan Gürga
ni'nin daha sonra nereye gittiği ve öm
rünü nerede geçirdiğine dair eserde bir 
kayda rastlanmadığı gibi ölüm tarihi 
de bilinmemektedir. 446'da (1054) Ma
lazgirt'i kuşatan Tuğrul Bey'e Merva
niler'den Nasrüddevle Ahmed tarafın

dan gönderilen hediyelerden söz etti
ğine göre bu tarihte henüz hayattaydı 
ve Tuğrul Bey'in yanında bulunuyordu. 
Pehlevi dilinden başka Arapça da bildiği 
ve eserinden döneminin geçerli ilimleri
ni öğrendiği anlaşılan Gürgani'nin Vis 
ü Ramin 'in sonlarındaki, "Ya rabbi, bu 
güzel destanı söylediği için bu genci ba
ğışla!" ifadesinden hareketle kitabını bi
tirdiği tarihte yaşının fazla olmadığı söy
lenebilir. 

Vis ü Ramin, aruzun "mefailün 1 me
failün 1 feOiün" vezninde yazılmış 8905 
beyitten (Minovf neşri) meydana gelir. Or
taçağ İslam dünyasında bir yasak aş
kın bu eserde övülmesi onu bu türde 
yazılmış mesnevilerden büyük ölçüde 
ayırır. Eserin Ortaçağ Batı edebiyatla
rında rastlanan Tristan ve isolde hika
yesiyle benzerlikler arzetmesi, hangi
sinin diğerinden etkilendiği meselesi
nin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Müellif, konunun iffete aykırı olması

nın eserin etkinliğini arttırdığını söyler. 

Mesnevide ihtiyar Merv padişahı Mobed 
Monikan 'ın, genç karısı Vis ile kardeşi 
Ramin arasındaki aşkın. oyuncağı olma
sı ve onun ölümünden sonra aşıklara 

mutluluk kapılarının açılması anlatılır. 

Danimarkah şarkiyatçı Christensen bu 
hikayenin hayali olduğunu ileri sürer
ken Rus müsteşriki Minorsky konunun 
Aşkaniler döneminde (m.ö. 247-225) ya
şanmış bir olaya ait olabileceğini söy
ler. 

Gürgani eserinde sade bir dil kullan
mış, edebi sanatlara mümkün olduğu 
ölçüde az yer vermiş, anlaşılması güç 
kelime ve deyimler kullanmaktan ka
çınmıştır. Eserde özellikle ümit, ümit
sizlik, ayrılık gecelerinin acısı ve vus
lat günlerinin heyecan ve mutluluğu ba
şarılı bir şekilde anlatılmıştır. Vis ü Ra
min döneminin örf, adet ve folkloruyla 
ilgili bilgileri içermesi bakımından da 
önemlidir. 

Gürgani'den sonra gelen şairlerin eser
lerinde Vis ü Ramin 'in etkisiyle kale
me alınmış parçalara rastlanılır. Nite
kim Vis'in Ramin'e yazdığı on mektup 
Evhadi, imad-i Fakih, Selman-ı Saveci, 
Kati bi, Arifi ve İbn İmad gibi birçok şair 
tarafından taklit edilmiştir. Ancak bu 
eserin en büyük etkisi Nizarni-i Gence
vi'nin Hüsrev ü Şirin'inde görülmekte
dir. 

Vis ü Ramin, ilk olarak W. Nassau Lees 
ve Ahmed Ali tarafından 1864'te Kalkü
ta'da yayımlanmış, bunu Mücteba Mi
novi'nin (1314 hş.). Muhammed Ca'fer-i 
Mahcüb'un (1337 hş . ) ve Rus, Gürcistan, 
Tacikistan ilimler akademilerinin iş bir
liğiyle Magoli A. Todua ve Alexandre A. 
Gwakharia'ın (1349 hş.) Tahran baskı

ları takip etmiştir. Eseri. yazdışından el
li yıl sonra aslına uygun bir şekilde Sar
gis T'mogveli Gürcüce'ye (XII. yüzyıl), La
mii Çelebi (ö. 938/ 1532) serbest biçim
de manzum olarak Türkçe'ye, Henri Mas
se Fransızca'ya (Paris I 959). O. Wardrop 
Gürcüce'den (London 1914) ve G. Morri
son Farsça'dan (New York 1972) İngiliz
ce'ye çevirmiştir. Ayrıca son zamanlar
da Ts. Yordanishvili tarafından Gürcü
ce'den (Tiflis ı 949, 1960) ve S. Lipkin ta
rafından Farsça aslından (Moscow 1963) 

Rusça'ya tercüme edilmiştir. 

Gürganfnin. Avfi'nin Lübdbü'I-elbôb'ın
daki (ll, 240) beş beyitlik kıtası ve bazı 
eserlerde dağınık halde bulunan şiirle

rinden hareketle bir divanının olabilece
ği düşünülebilir. 
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Amuderya'nın sol kıyısında 
Harizm'in idari ve iktisadi merkezi 

olan tarihi bir şehir. 
_j 

Araplar'ın Cürcaniye dedikleri şehrin 
tarihi çok eskilere uzanır. Milattan önce 
138-126 yıllarında Türkistan'ı gezen Çin~ 
li seyyah Çian-Kien, Amuderya (Ceyhun) 
üzerindeki Yeu- gien eyaletinden bah
seder ki buranın Harizm'in merkezi olc'ın 
Gürgenç olması kuwetle muhtemeldir. 
Müslüman Araplar Gürgenç'i Emeviler 
zamanında fethettiler (93 / 712) ve Ha
rizm'i kontrol altında tutmak maksadıyla 
bölgeyi ikiye ayırdılar. Kas'ı yerli hane
dan Afrigoğulları'na bırakırken Gürgenç'i 
kendilerine hükümet merkezi yaptılar. 
Maveraünnehir, Horasan ve Fergana ya
nında Gürgenç de "Türkistan'ın kapısı" 
olarak nitelendirilmekteydi (lfudadü 'L· 
'alem, s. 38). Gürgenç'in dört kapısı ve 
Babülhuccac'ın yanında büyük bir saray 
vardı. Samaniler döneminde (819-1005) 

Gürgenç Kas kadar önem taşımamakla 
beraber zamanla büyük bir gelişme gös
terdi. Samaniler'e tabi Gürgenç valisi ve 
Me'müni hanedanının kurucusu Emir 
Me'mün b. Muhammed, Kas'ta hüküm 
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süren Afrigoğulları'na son vererek 385'
te (995) bütün Harizm'i kendi hakimiye
ti altına aldı. Bu tariht en itibaren Gür
genç Harizm'in Kas'tan sonra ikinci bü
yük şehri oldu. 

Harizm'de hüküm süren bütün hane
danlar gibi Me'mQnTier de "harizmşah" 

unvanını aldılar. Gazneli Mahmud, 408'
de (1017) Ebü'I-Haris Muhammed b. Ali'
yi azi ve hapsedip Me'mQnTier'in Harizm'
deki hakimiyetlerine son verdi ve bura
ya kendi kumandanlarından Altuntaş 

ei-Hacib'i tayin etti. Altuntaş'ın oğlu Ha
rizmşah Harun, Sultan Mahmud'un ölü
mü üzerine (1030) oğlu Mesud'a muha
lefet etti. Harizm sınırına gelmiş olan 
Tuğrul Bey, Çağrı Bey ve İbrahim Yinal 
idaresindeki Selçuklu Türkleri ile Sultan 
Mesud'a karşı iş birliği yaptı. Ancak Gaz
neli Veziri Ahmed b. Abdüssamed 'in tah
rik! ve Sultan Mesud 'un tasvibiyle öldü
rülünce (427 1 1035) Harizrri bölgesi Cend 
Emiri Şah Melik'e verildi. Şah Melik de 
Altuntaşoğulları'nı ve taraftarlarını Ha
rizm 'den uzaklaştırıp Gürgenç'e girdi 
(433 / 1041) ve Sultan Mesud adına hut
be okuttu. 

Gürgenç, Me'mQnTier zamanında böl
genin en önemli ilim ve ticaret merkezi 
oldu. İslam dünyasının çeşitli yerlerinden 
çok sayıda ilim adamı Gürgenç'e akın 
etti ve burada Me'mOnT ailesinden hi
maye gördü. Bunlar arasında İbn Sina, 
Birüni, EbQ Seh1 el-Mesihi, İbn Irak, İb
nü'I-Hammar. Ebu MansOr es-Sealibi zik
redilebilir. Şehir ayrıca yoğun bir imar 
faaliyetine sahne oldu ve çeşitli binalar 
yapıldı. ll. Me'mOn'un yaptırdığı bir mi
nare Gürgenç harabeleri arasında yer al
maktadır. 

Çağrı Bey, 434'te ( 1 043) Tuğrul Bey'
le birlikte Harizm üzerine yürüyerek He
zaresb ve Gürgenç'i Selçuklu toprakla
rına kattı. Bu tarihten sonra Gürgenç 
Kas'ı geride bıraktı. Gürgenç'in Xl ve XII. 
yüzyıllardaki durumu hakkında yeterli 
bilgi yoktur. Xl. yüzyılın sonlarında Bü
yük Selçuklu devlet adamlarından Kut
büddin Muhammed b. Anuş Tegin ha
rizmşah unvanıyla Harizm'e vali tayin 
edilince Gürgenç bu yeni Harizmşahlar·ın 

idaresine girdi. 

Sultan Sencer devrinde Harizm Valisi 
Kutbüddin Muhammed'in ölümü üzeri
ne oğlu Atsız b. Muhammed harizmşah 
tayin edildi (1128) . Atsız ilk zamanların
da metbQu Sultan Sencer'e sadık kaldı. 
Fakat daha sonra Cend ve Mangışlak 
bölgesi gibi stratejik önemi büyük mer
kezleri zaptederek siyasi nüfuzunu Sel-
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çuklular'ın aleyhine Siriderya ' nın (Sey
hun) ilerisine yayma faaliyetine girişti. 

Sencer, Atsız'ın bu bölgeleri ele geçirme
sinden rahatsız oldu ve onu cezalandır- · 
maya karar verdi: bunun üzerine At
sız bağımsızlığını ilan etti. Belh'ten Ha
rizm 'e yürüyen Sencer Atsız 'ın ordusu
nu ağır bir yenilgiye uğrattı ve Harizm'in 
idaresini akrabalarından Süleyman b. 
Muhammed'e verdi. Atsız daha sonra Ha
rizm'i tekrar ele geçirip Sencer'i metbQ 
tanıdığını bildirdi (536/ 1141) ; fakat ay
nı yıl içinde Sencer'in Katvan'da Karahı

taylar'a yenilmesi üzerine tekrar bağım
sızlığını ilan etti. İkinci defa Harizm se
ferine çıkan Sencer (538 / 1143) Gürgenç 
kapısına kadar gelince Atsız kaleye sı

ğındı. Sencer de şehri mancınıkla döv
meye başladı. Zor durumda kalan Atsız 
elçiler ve hediyeler sunarak Sencer'den 
eman aldı. Varılan anlaşmaya göre At
sız Horasan'da ele geçirdiği bütün mal
ları iade edecek ve Sencer'e bağlı kala
caktı. Atsız, daha sonra iki Batını fedai
yi suikast düzenlemek üzere Merv'e gön
derdiyse de bunda başarılı olamadı. Bu
nun üzerine Sencer, S42'de (1147) At
sız'a karşı üçüncü bir sefer düzenleye
rek Gürgenç yakınlarına kadar geldiyse 
de Atsız, AhQpQş adlı bir derviş vasıta
sıyla kendini sultana affettirdi. 

Atsız 1156'da ölünce oğlu İlarslan Gür
genç'e gelip tahta çıktı: Sencer de onun 
harizmşahlığını tasdik etti. İlarslan , Ka
rahıtaylar'ın hücumlarına karşı koymak
la beraber onlara vergi ödemekten kur
tulamadı. 

İlarslan 'ın ölümünden (568/ 1173) sonra, 
Cend valisi olan oğlu Alaeddin Tekiş Ka
rahıtaylar'la anlaşarak büyük bir ordu ile 
Gürgenç'e yürüdü : bunun üzerine rakibi 
Sultan Şah Mahmud Gürgenç'i terkede
rek Horasan'a kaçtı . BatınTier'e karşı çık

tığı bir seferde hastalanarak ölen (596/ 
1200) Tekiş 'in naaşı Gürgenç'e getirilerek 
kendisi tarafından inşa ettirilen büyük 
medresedeki türbeye defnedildi. 

Harizmşah Muhammed b. Tekiş dev
rinde Gurlular'dan Şehabeddin büyük 
bir ordu ile Harizm'e geldi ve Karasu'da 
Harizm ordusunu yenerek Gürgenç'i mu
hasara etti. Ancak başarı sağlayamayıp 
geri çekildi (600/ 1204) 

Moğollar Otrar hadisesinden sonra 
Harizm 'i istila etmeye karar verdiler. 
Harizmşah Muhammed b. Tekiş Cengiz 
Han'a mukavemet edemeyip ülkeyi ter
ketti ve 617'de (1220) AbeskOn adala
rından birinde öldü. Yerine veliaht tayin 
ettiği oğlu Celaleddin Harizmşah geçti. 

Halk, Gürgenç'i kuşatan Moğol ordusu
na karşı şehri birkaç ay savunabildi. So
nunda şehre giren Moğollar yakaladık
larını öldürdüler ve şehri yakıp yıktılar : 

Amuderya bentlerini açarak her tarafı 
sular altında bıraktılar. Gürgenç hara
beye döndü : medreseler, kütüphaneler 
ve diğer bütün eserler mahvoldu (618/ 
1221). Yalnız Tekiş'in türbesiyle eski sa
ray ayakta kalabildL Tarihçi İbnü'I-Esir, 
Gürgenç'in akıbetinin Moğol istilasına 

uğrayan diğer şehirlerden daha kötü 
olduğunu, diğer şehirlerde katliamdan 
kurtulanlar bulunduğu halde buradaki 
halkın suda boğulduğunu veya enkaz 
altında kalarak can verdiğini kaydeder 
(el-Kamil, XII, 394-395). 

Moğollar şehrin adını Ürgenç'e çevir
diler ve bu ad günümüze kadar geldi. 
Ancak yeni şehir, Ceyhun'un Hazar de
nizine dökülen başka bir kolunun sağ 
kıyısında inşa edilmiştir ( 6281 12 31). Şim
diki Künye Ürgenç ise XIX. yüzyıla aittir 
(Barthold, Türkistan, s. 482). 

Yaküt ei-Hamevi, Moğol istilasından 
önce 616'da (1219) ziyaret ettiği Gür
genç'ten daha güzel, daha zengin ve da
ha büyük bir şehir görmediğini söyler 
(Muccemü'l -büldan, II, 143). Moğol istila
sından sonra Gürgenç artik başşehir hü
viyetini koruyamamış ve Celaleddin Ha
rizmşah da babası Muhammed b. Tekiş 
gibi Moğollar karşısında tutunamaya
rak 1221 yılında Harizm'den Hindistan'a 
gitmiştir. Şehir daha sonra imar edile
rek tekrar canlandırılmıştır. Müslüman 
ve Avrupalı seyyahlar Ürgenç'i Batı As
ya ve Avrupa ile Uzakdoğu ticaret yolu 
üzerindeki en büyük şehirlerden biri ola
rak nitelendirmişlerdir. VII. {XIII.) yüzyıl
da yaşayan Zekeriyya b. Muhammed ei
Kazvini de Ürgenç'i (Cürdiniyye) büyük 
ve güzel bir şehir olarak tanıttıktan son
ra halkın tamamının Mu'tezile mezhe
bine mensup bulunduğunu, bakkal, ka
sap ve fırıncıların dahi aynı zamanda iyi 
bir asker olduğunu, şehirde çok sayıda 
sanatkarın yaşadığını ve bunların mes
leklerini büyük bir özenle icra ettiklerini 
söyler (Aşarü ' l - bilad, s. 519-521 ). 

Timur 1388'de Ürgenç'i istila ederek 
halkını Semerkant'a sürdü ve şehrin yı
kılan yerlerine arpa ekilmesini istedi. Ür
genç daha sonraki yıllarda Timurlu Şah
ruh Mirza tarafından imar edildi. Tek
rar büyük bir nüfusa sahip olan Ürgenç 
Timur'un torunları tarafından başşehir 
seçildi. Bununla beraber Timur'un isti
lasından sonra eski ticari önemini kaza
namadı. Özbekler'den Ebülhayr Han, Ür-



genç Valisi Nasırüddin Sultan İbrahim'i 
buradan uzaklaştırarak Timurlu hakimi
yetine son verdiyse de sonra iklimini be
ğenmediği için kendisi de buradan ay
rıldı (834 / 1430-31). 

Arap Muhammed Han dönemine ka
dar Hive hanlarının başşehri olan Ürgenç, 
1645'ten sonra Hive'nin kuzeydoğusun
da Yeni Ürgenç adıyla tekrar kuruldu. 
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Karahıtay hükümdarlarına 
verilen unvan. 

_j 

Türkçe gür kelimesiyle Türk hüküm
darlarına verilen han unvanından mey
dana gelen bu tabir Nesevf (Siret·i Cela· 
leddin·i Mingburnf, s. 12), Ata Melik Cü
veyni (Tarih-i Cihan - güşti, ıı. 70) ve Min
hac-ı Sirac Cüzcani (Jaba~at·ı Na<şırr, ı. 

308) tarafından "han-ı hanan" (hanlar ha
nı) olarak ifade edilirken İzzeddin İbnü'l
Esir (el-Kamil, XI. 82) bunu kü-han şek
linde kaydeder ve kü kelimesinin Çince 
olup en büyük Çin hükümdarlarına veri
len bir lakap. han kelimesinin de Türk 
hükümdarlarının unvanı olduğunu ve bu 
tabirin "hükümdarların en büyüğü" an-

larnma geldiğini söyler. "Orhan" ve "öz
han" şeklinde de kaydedilen (Nizami-i 
Arı1zi, s. 113) gürhan kelimesinin Liao İm
paratorluğu'nun aile ismi Yeh-lü'nün 
tercümesi olabileceğini ileri sürenler var
sa da bunun Orhun abidelerinde geçen 
kül (muhkem, sabit kişi) veya kür (yiğit. 
sarsılmaz, yürekli) kelimesiyle han keli
mesinden yapılmış Türkçe bir unvan ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Moğol asıllı bir kavim olan Karahıtay
lar (K'i-tanlar), 932-1122 yılları arasın
da Kuzey Çin'de hüküm sürdükleri sıra
da Curcenler (Kin) tarafından batıya doğ
ru sürüldüler. Başlarında İslam kaynak
larında Gürhan. Çin kaynaklarında Yeh
lü. Ta- şi denilen K' i- tan kraliyet ailesi
ne mensup bir reis vardı. Bunlar İç As
ya'ya geldiler ve Uygurlar·a hakimiyet
lerini kabul ettirdiler. Daha sonra Kaş
gar'ı ele geçirmek üzere harekete geç
tilerse de Doğu Karahanlı Ahmed b. Ha
san Han tarafından bozguna uğratıldı

lar. Gürhan, kendine tabi Uygurlar'dan 
sağladığı kuwetlerle durumunu takviye 
ettikten sonra Karahanlı Arslan Han'dan 
memnun olmayan Türkler'i de saflarına 
kattı; bu arada Karluklar ve Kanglılar 

üzerinde de nüfuz tesis etti. Balasagun'a 
hakim olan Karahanlı hükümdan aczin
den dolayı, göçebe Türkler'den kurtul
mak için Gürhan'dan yardım isternek 
zorunda kaldı. Gürhan da ham destek
ler gibi görünerek yardıma gitti ; Bala
sagun. Kaşgar ve Hoten'i ele geçirip böl
gede hakimiyet kurdu. Daha sonra Beş
balık, Maveraünnehir ve Fergana'ya or
du sevkeden Gürhan bu bölgeyi de ken
dine tabi kıldı. Böylece Balasagun'un baş
şehir olduğu Karahıtaylar Devleti kurul
muş oldu. 

İlk Karahıtay hükümdan Gürhan Yeh
lü Ta-şi (1130-1142), Kaşgar'da hakimi
yetini sağlamlaştırdıktan sonra Mavera
ünnehir'e ve Doğu İran'a saldırdı. Büyük 
Selçuklu Sultanı Sencer'in tayin ettiği 

Karahanlı Mahmud Han, Gürhan karşı
sında mağlüp olarak geri çekildi ( 1137). 
İbnü'l-Esir, bu bozgun sebebiyle halkın 
dehşete düştüğünü ve Mahmud Han'ın 
durumu Sencer'e bildirip acil yardım is
tediğini söyler. Sencer, ciddi hazırlıklar 
yaptıktan sonra Mahmud Han'ın şika
yetçi olduğu Karluklar' ı yola getirmek 
isteyince Gürhan onlara dokunmaması 
için Sencer'i uyardı. Sencer'in sert ceva
bı üzerine de taraflar Katvan sahrasın
da savaşa girdiler. Bu savaşta Sencer 
ağır bir yenilgiye uğrayınca (5 Safer 536/ 
9 Eylül1141) Mahmud Han'la birlikte Ma-
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veraünnehir'i terkedip Tirmiz'e kaçtı. Bu
nun üzerine Karahıtaylar bütün Mave
raünnehir'e hakim oldular. Aynı yıl Ha
rizmşahlar da Karahıtaylar'a tabi ola
rak haraç ödemeyi kabul ettiler. Daha 
sonra Gürhan ile Sencer arasında barış 
sağlandı ve esir düşen Terken Hatun ile 
Emir Kamac kurtarıldı. Harizmşah Ala
eddin Tekiş de ölüm döşeğinde iken 
oğullarına Gürhan'la iyi geçinmelerini 
ve Karahıtaylar'a haraç ödemelerini va
siyet etmişti. 

İbnü'l-Esir'in Maniheist olarak tanıt
tığı (el-Kamil, Xl, 82) 1. Gürhan'ın maiye
ti üzerinde büyük bir nüfuzu vardı. Gür
han kumandanlarını toprak istila etme
ye teşvik etmezdi. Adamlarını zulüm ve 
sarhoşluktan menederdi; ancak zina 
aleyhinde bulunmazdı. Gürhan'ın 1142 
(veya 1143) Şubatında ölümü üzerine ye
rine sırasıyla Kuyang diye anılan karısı 
Tu-pu-yen. oğlu Yeh-lü Yi-lie, kız kar
deşi Yeh-lü-şe veya naib Pu-su-wan 
geçti. Son Gürhan Yeh-lü Çe-lu -ku ise 
1211 yılında bir Moğol kavmi olan Nay
manlar'ın reisi ve damadı Güçlüğ (Küç
lüğ) Han tarafından esir alınıncaya ka
dar hakimiyetini sürdürdü ve 1214'te 
öldü. Böylece bütün Karahıtay toprakla
rı Naymanlar'ın eline geçti. 

Cengiz Han'ın düşmanı olan Camuka 
da Karahıtay hükümdarlarını taklit ede
rek kendisine "gürhan" denilmesini is
terdi (İA, N , 825). 
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