HARTMANN. Martin
kelam, fıkıh, irşad-tasawuf, felsefe-astronomi -astroloji, gramer- belagat, tarihcoğrafya. şiir, edep, hikayeler-halk kitapları, Dürzi kitapları, hıristiyan dini kitapları ve Latince'den çevrilen bir kitap olmak üzere gruplandırmış ve bunların bir
kısmının muhtevası hakkında bilgi vermiştir. 11. Chinesisch Turkestan. Geschichte, Verwaltung, Geistesleben
und Wirtschaft (Hal le I 908). Çin Türkistanı'nın (Doğu Türkistan) tarihi, yönetim
şekli, dini hayatı ve ekonomisi üzerine bir
çalışmadır. 12. Der Islam. GeschichteGlaube-Recht. Ein Handbuch (Leipzig 1909). Kitabın birinci bölümünde Cahiliye dönemi, Hz. Muhammed'in hayatı
ve İslam hakkında kısaca bilgi verildikten
sonra ilk halifeler zamanındaki İslam toplumu anlatılmıştır. Akaid ve fıkha ayrılan
ikinci bölümde özellikle Şafiilik göz önünde tutularak geniş biçimde özel hukuk
ve kamu hukuku konuları ele alınmış. sonuç bölümünde ise İslam toplumu ve İs
lam'ın yayılışı hakkında bilgi verilmiştir.
13. Die Frau im Islam. Vortrag (Halle
1909). İslam'da kadın konusunu işlemek
tedir. 14. Fünt Vortriige über den Islam (Leipzig 1912). Beş ayrı konferans
metninden oluşan eser geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmektedir. İlk üç bölüm genel İslam tarihi, son iki bölüm, yakın döneme kadar görülen İslami devlet
şekilleri ile Hartmann'ın yaşadığı dönemdeki İslam aleminin durumu üzerinedir.
15./slam, Mission, Politik (Leipzig 1912).
İslam'ın misyonu ve siyasi görüşünü konu edinmiştir. 16. Reisebriefe aus Syrien
(Berlin 1913). Hartmann'ın, Mart 1913'te Frankturter Zeitung için muhabirlik
yapmak üzere gittiği Hayfa. Şam, Beyrut, Hama, Trablusşam, Lazkiye, Humus
ve Halep şehirlerinde edindiği intibaların
ve bu gazeteye yazdığı haberlerin kitaptaştınlmasından oluşmuştur. 17. Die Literatur der neuen Türkei ( Leipzig 1917).
Son dönem Osmanlı edebi eserlerini tanıtmaktadır. 18. Dichter der ne u en Türk ei (Berlin 1919). Çeşitli dergilerde yazdığı son dönem Osmanlı şairlerini ele
alan makalelerden oluşmuştur. 19. Zur
Geschichte des Islam in China (Leipzig 1921 ). Hartmann'ın ölümünden sonra basılan bu eserde İslam'ın Çin'e girişi ve yayılışının tarihi anlatılmaktadır.
Hartmann bunların yanı sıra, başta Die
Welt des Islams olmak üzere Zeitschrift
der Morgenliindischen Gesellschatt,
Orientulische Literatur-Zeitung, Mitteilungen des Seminars tür Orientalische Sprachen ve Zeitschritt des D.
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Palüstina- Vereins gibi ilmi dergilerde
ve çeşitli gazetelerde pek çok makale yayımlamış ve birçok ülkede tebliğler sunmuştur.
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diği "Kuşeyrrye göre tasawuf" konusundaki teziyle doçent oldu. 1919 yılında Leipzig Üniversitesi'nde profesörlük kadrosuna tayin edildi ve daha sonra Königsberg (1922). Heidelberg (1926). Göttingen ( 1930) ve Berlin ( 1936) üniversitelerinde hocalık yaptı. 1951 yılında Berlin
Humboldt Üniversitesi'nden emekli oldu;
S Şubat 1965 tarihinde Berlin'de öldü.
Aslında ilgi alanı geniş bir kültür tarihçisi olan Hartmann'ı yaptığı Protestan
ilahiyatı tahsili tasawufa yöneltmişse de
daha çok döneminin hakim ideolojisini
teşkil eden milliyetçilik akımı, bunun İs
lam dünyasındaki etki ve yansımaları,
Filistin'in Ortaçağ ve daha sonraki dönemlerine ait tarihi gibi konularla ilgilenmiştir. Şarkiyatçılığı seçmesinde iyi bir
fifolog olan hocası Seybold'un önemli etkisi bulunan Hartmann, filoloji alanında
kazandığı yetkinfiği kültür tarihi çalışma
larına başarıyla yansıtmıştır. Onun hem
çalıştığı konularda hem de bunları ele
alış ve ifade ediş şeklinde tahsilinin esasını oluşturan Protestan ilahiyatçılığı ön
plandadır. Özellikle doktora ve doçentlik
tezlerinde işlediği konuların, daha çok
Protestanlar'ın kendilerine yakın hissettikleri İslam kültür coğrafyasına ait alanlarda yoğunlaşması dikkat çekicidir.

Hartman n, Ortaçağ İslam tarih ve coğ
siyasi, fikri ve içtimai boyutlarıyla derinlemesine incelerken daha geç
dönemleri. özellikle Osmanlı Devleti'ni,
yeni Türkiye'yi ve Osmanlı sonrası Arap
rafyasını

~~.Ftlchard

dünyasını anlamayı hedeflemiş, ilahiyatçı

(1881- ı 965)

ve kültür tarihçisi Ernst Troeltsch'ün de
etkisiyle bir taraftan kültür tarihi araştır
malarını tasavvuf eksenine oturturken,
diğer taraftan o zamana kadar şarkiyat
çılarda görülmeyen bir biçimde ağırlıklı
olarak Türkler'in Müslümanlığı kabul etmesinden sonra İslam dünyasında meydana gelen olayları incelemiştir. Muhtemelen bu olaylarla Germenler'in Avrupa'ya gelişlerinden sonra ortaya çıkan olay-

Alman

şarkiyatçısı.

_j

Almanya'nın Neunkirchen şehrinde bir
Protestan papazının oğlu olarak dünyaya geldi. 1899 -1904 yılları arasında Tübingen'de Protestan ilahiyatı öğrenimi
gördü. Ardından Berlin'e gidip Doğu Dilleri Semineri'nde. öğrencifiği sırasında
okuduğu İbranice'ye ek olarak Arapça ile
Türkçe'yi de öğrendi ve şarkiyat çalışma
larına yöneldi. 190S'te hocası Christian
Friedrich Seybold ile birlikte Cezayir'de
toplanan XIV. Şarkiyatçılar Kongresi'ne
katıldı; ertesi yıl Kudüs Derneği'nin burslusu olarak altı ay süreyle Filistin'de kaldı. Dönüşünde Tübingen Üniversitesi'ne
kütüphane memuru tayin edildi. 1907'de aynı üniversiteye sunduğu "Halil ezZahiri'nin.Zübdetü Keşfi'l-memalik adlı eserinde yer alan Filistin ve Suriye hakkındaki coğrafi bilgiler" konulu teziyle
doktor, 1914'te Kiel Üniversitesi'nde ver-

Richard
Hartmann

HARTUM
arasında önemli benzerlikler gördüiçin şarkiyatçıların o güne kadar ele almadığı konulara eğilen Hartmann, bu
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çalışmalarıyla şarkiyat araştı rmalarına

önemli katkılarda bulunmuştur. Onun
XX. yüzyılın başında yaşanan gelişmeleri
daha çok Türkiye açısından değerlendir
mesi de dikkat çekicidir. Özellikle Arap
milliyetçiliği ve bunun ortaya çıkmasını
hazırlayan şartlar Hartmann'ın ilgilendiği konuların başında gelmektedir.
Araştırmalarda bulunmak üzere iki defa Türkiye'ye giden ve ikinci ziyaretinin
izienimlerini 1928'de seyahat hatıraları
şeklinde yayımiayan H artmann'ın faaliyetleri hocalığından ve araştırmacılığın
dan ibaret değildir; ayrıca Avrupa'daki
şarkiyat çalışmalarında da önemli görevler üstlenmiştir. Bunların başlıcaları şun
lardır: 191 O yılından itibaren The Encyclopaedia of Islam'ın 1913 yılında tamamlanan ilk cildinin yayım kurulu üyeliği, 1928 yılından itibaren Orientalische
Literaturzeitung'un yayım kurulu üyeliği ve 1935 (XXXVIIl. ci lt) yılından 1961
yılına (LVI. cilt) kadar aynı derginin yöneticiliği, 1947-1956 yılları arasında lnstitut für Orientforschung'un müdürlüğü.
Bu enstitü tarafından yürütülen birçok
araştırma ile elliden fazla eserin yayımı
onun müdürlüğü sırasında gerçekleş
miştir.
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Arabem 632-1516 (Leipzig 1915); Die
arabische Frage und das Türkische
Re i ch (Ha lle ı 9 ı 8); Die Welt des Islam
einst und heute (Leipzig ı 927); Die Krisis des Islam (Leipzig ı 928); Im neuen
Anatalien- Reiseeindrücke, ( Leipzig
ı 928); Zu dem Kitab al-fuşül wa'l-ghayiit des Abü'l-'Ald' al-Ma'arri (Berlin
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1944, Helmuth Scheel ile birlikte editörlüğünü yaptı); Die Religion des Islam.
Eine Einführung (Berlin ı 944; Darmstadt 1987); Islam und Nationalismus
(Berlin ı 948); Zur Vorgeschichte des
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Kairo (Berlin 1950; sayısı 500'ü geçen
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Sudan Cumhuriyeti'nin

L

başşehri.

~

Etiyopya dağlarından doğan Bahrülezrak ile (Mavi N i I) Afrika'nın ekvator al bölgelerinden gelen Bahrülebyaz'ın (Beyaz
Nil) birleşerek asıl Nil nehrini meydana
getirdikleri yerde kurulmuştur. Deniz seviyesinden 381 m . yükseklikte ve Kahire'ye 1616 km., Kızıldeniz'deki Port Sudan'a ise 664 km. uzaklıktadır. Adı, Sudan lehçelerinden Eski Nübe, Dina ve Bece'de "kavşak, kavuşma yeri" anlamına
gelmektedir. Orta Sudan'daki diğer şe
hirlere göre daha yeni olmasına ve Şeh'i
nab. Süba, Karr'i gibi eski medeniyet merkezlerinin bulunduğu bir bölgede kurulduğu halde uzun yıllar sadece bir köy görünümü nde kalmasına rağmen bugün
Sudan Cumhuriyeti'ndeki yedi bölge, on
yedi müdüriyetin merkezi ve ülkenin baş
şehri dir. Çevresinde yer alan merkezlerden Nübye'deki Süba hıristiyan Alve Devleti'nin başşehri ve aynı zamanda müsIüıı:ıanların Sudan'da devlet kurmadan
önce yerleştikleri en önemli şehirdi. Al ve
Devleti 1504'te yıkıldığı zaman buranın
K.abribtarından derlenen malzemeler, Mı
sfı· ·askerleri tarafından kamp kurdukları
Hartum'a taşınarak yeni binalar yapıldı.
K arr'i. ,1\bdellab Sultanlığı'nın başşehri,
Sen nar' Sultanlığı'nın kuruluşu sırasındq
önemli bir yere .sahip bulunan Halfayetü'l-mü!Gk ise (Halfaye) dinibir merkezdi.
Hartum

hakkındaki

ilk

yazılı

bilgiler,

XVIII. yüzyılın sonlarında Muhammed Ved
Dayfallah tarafından kaleme alınan Taba~atü'l-evliyô.' ve'ş-şô.lil].in fi's-Sıldô.n
adlı

eserde

bulunmaktadır.

den

anlaşıldığına

göre

Bu bilgiler-

şehrin kuruluşu.

tl adasından

ayrılıp

Bahrülebyaz ile Bahyerde Kur'an ve fı
kıh öğretimi için dini bir cemaat oluştu
rarak zamanla o kesimin iskanında büyük bir rol oynarnala rına kadar uzanmakrülezrak'ın birleştiği

tadır.

Hartum, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed
Ali Paşa'nın 1821'de Sudan'ı ele geçirip
Mısır'a ilhak etmesiyle dotaylı biçimde Osmanlı topraklarına katıldı ve valinin buraya yönetici tayin ettiği Çerkez Osman
Bey tarafından idare merkezi haline getirildi ( 1824). Afrika'da askeri iradeyle kurulan bu ilk şehirde önceleri bir ordugah
havası vardı. Daha sonra Osmanlı idaresinin bölgeye yayılmasının ardından eyaletin başşehri oldu ve özellikle vali Hurşid
Paşa zamanında (ı 826- ı 838) büyük gelişme gösterdi. Hurşid Paşa. resmi binatarla bir cami inşa ettirdiği gibi sazlardan
yapılan evlerin yerine tuğladan ev yapma
tekniğini de getirdi. 1829 yılında şehirde
devlet daireleriyle camiden başka 800 askerin kaldığı bir kışla, bir hastahane ve
otuz kadar ev bulunuyordu; nüfusu da
4000 ile SOOOarasındaydı. 1831'de Doğu
Afrika'nın en önemli stratejik noktası,
1834'te ise dört eyalete ayrılan Sudan'ın
başşehri oldu ve Kavalalı Mehmed Ali Paşa tarafından ziyaret edildi. Mısır yönetiminin valileri buraya Nil nehrinden daha
kolay faydalanabilmek için iskeleler. ticari malların konulduğu depolar ve bir gemi tamirhanesiyle 18SO'de tuğladan bir
saray inşa ettirdiler. 1860-1870 yılları
arasında şehir çok genişledi ve ev sayısı
3000'e ulaştı . 1860'ta telgraf hattı döşen
di; 1862'de ticaret odası kuruldu. Saray
1871-1876 yıllarında ingiliz asıllı Mısır Valisi Oordon Paşa tarafından taştan yaptı
rıldı; 1873'te 270 yataklı bir hastahane
daha açitdı. t-873 - 1876 yılları arasında
ikinci ve 1SBO~de üçüncü cami inşa edildi. O yrilarda şehirde bir Katolik kilisesi,
iki tuğla Çarşı. Yunanlı tüccarların işlet
tikleri ve içinde ithal mallarını muhafaza
ettikleri depolar ve sadece yerli halkın
alışverişe geldiği küçük bir pazar vardı.
Mısır tarafından teknik eğitim alanlarıh
da Avrupa'ya gönderilen öğrenciler arif
sında dört Sudanlı öğrenci bulunuyordu.
Nil nehri boyunca konsoloslukların gemileri ve her biri birer topla donatılmış Jicaret vapurları gidip geliyordu. Sarayın ve
Katolik kilisesinin bahçeleri pompalarla
sulanıyordu.
·
Afrikcl'hın sömürgecilik döneminde ikili şehirleşmeye verilebilecek en güzel örneklerden biri Hartum'dur. Zira bir ta-
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