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~ IŞIN DEMİRKENT

valiliğine

tayin ettiği oğlu Muhammed
bu şehirde öldürüldü. Şehir, Horasan bölgesiyle beraber Abdülmelik b. Mervan
zamanında Abdullah b. Hazim'den geri
alındı (73/692 ). Daha sonra isyan eden
ibnü 'l-Eş'as'a bağlı kuwetler Herat'ı iş
gal ettilerse de 83 (702) yılında Haccac ' ın
gönderdiği Yezid b. Mühelleb karşısında
mağlup oldular.
Herat, Abbasi Devleti'nin kurulmasıyla
sonuçlanan karışıklıklar sırasında Arap
kabileleri arasında meydana gelen çatış 
malara sahne oldu . Peygamberlik iddiasında bulunduğu rivayet edilen Üstadsis'in isyanına Heratlılar da katıldı ve isyan güçlükle bastırıldı (ı 50/767 ) Şehrin
ilk Herat asıllı kadısı Malik b. Süleyman
ei-Hanefi (ö. 160/77 7) Herat ve civarında
önemli dini hizmetlerde bulundu . Herat
204'te (819-20). Abbasiler'in Horasan valisi Gassan b. Abbad tarafından Samaniler'den Ebü'I-Fazl ilyas b. Esed'in. onun
ölümünden sonra da oğlu Muhammed'in
idaresine verildi. Tahiriler ve Saffariler'in
hakimiyetinin ardından 297'de (909) Ebu
Nasır Ahmed b. ismail'in eliyle Samaniler'in hakimiyetine geçen şehirde daha
sonra da Samaniler'in Horasan'a vali olarak gönderdikleri Gazneli Sebük Tegin'le
beraber Türkler'in hakimiyet devri baş
ladı (384/994)
Sultan Mahmud-ı Gaznevi zamanında
Samaniler'den ismail b. Nuh Herat'ı geri
almak istediyse de başaramadı (39 1/
1001 ). Sultan Mahmud 408'de (1017-18)
oğlu Mesud'u Herat'a vali tayin etti ve
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Afganist an ' ın bat ısında
tarihi bir şe h ir ve bu şe h ri n
merkez o ld uğ u eya let .

_j

Afganistan'ın batısında bulunan Herirud ırmağının kenarında çok eski dönemlerde kurulmuştur: adına çivi yazılı Eski
Farsça kitabelerde Haraiva, Avesta'da ve
Grekçe metinlerde Aria , Areia şeklinde
rastlanır. Batlamyus ve diğer Grek coğ
rafyacıları. bereketli Herirud vadisinde
bulunan şehirler arasında Herat'tan da
bahsederler. Büyük iskender'den sonra
bu bölge Aria'daki iskenderiye adıyla anı 
lır. Sasaniler döneminde idarede söz sahibi olan dihkan ve merzübanların yönettiği Herat. sınırda yer almasından dolayı bazan el değiştiren önemli bir askeri
merkezdi. islam fetihlerinden biraz önce
Orta Asya'dan gelen Eftalitler'in (Akhunlar) hakimiyeti altındaydı.

Hz. Osman'ın Basra valisi Abdullah b.
Amir'in gönderdiği Ahnef b. Kays idaresindeki ordu Horasan ' ı 31 (652) yılında
fethedince Herat da sulh yoluyla müslümanların eline geçti : ancak Emeviler'in
ilk zamanlarında meydana gelen iç savaş
lar sırasında elden çıktı ve 41'de (66 1)
yeniden fethedildi. Rebi' b. Ziyad Araplar'dan bir kısmını buraya yerleştirdi (5 I/
671) . Muaviye'nin ölümünden sonra Horasan'ı ele geçiren Abdullah b. Hazim Abdullah b. Zübeyr' e biat etti. Bir ara Herat

Heranan bir gö r ün ü ş- Afganistan
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Herana Musa ila, Gevher Sad Camii ve Medresesi ile Hüseyin Baykara Medresesi'nin minareleri

Vezir Ebil Sehl Muhammed b. Hüseyin
ez-Zevzen'i ile birlikte oraya gönderdi.
422'de (1 031) şehri i şgal eden Selçuklular daha sonra Ferava'da ağır kayıplar vererek geri çekildiler: 428'de ( 1037) baş
lattıkl a rı kuşatmayı da özellikle iç kalenin
ve müstahkem varoşlarda oturan ahalinin mukavemeti karşısında kaldırmak zorunda kaldılar. Ancak ertesi yıl N'işabur '
la birlikte Herat da Selçuklu kuwetlerine
teslim oldu: fakat kısa süre sonra bir halk
ayaklanması ile kurtulmayı başardı. Mesud şehre gelerek daha önce kendilerine
ihanet edenleri cezalandırdı. Herat Dandanakan Savaşı'ndan (431/ 104 0) sonra
Sistan ile birlikte Selçuklu ailesinden Milsa Yabgu'ya verildi. Mevdild zamanında
( ı 04 ı -ı 049) tekrar Gazneli hakimiyetine
girdi. Selçuklular şehri ele geçirmek için
her yıl yeni bir saldırı düzenledilerse de
ancak Sultan Alparslan za manında almayı başardılar (M ulnüddln-i isfiza rl. 1. 388389 ). Herat Sencer'in ölümünden (552/
ı ı 57) sonra Oğuzlar'ın hakimiyetine girdi. Oğuzlar şehirde kendi emirleri adına
hutbe okuttular. Emir Aytegin'in ölümü
üzerine ise Herat halk tarafından Sencer'in eski kumandanlarından Müeyyed
Ay-aba'ya teslim edildi (559/ 11 64 ).

Hülagil tarafından da onaylanması üzerine şehirde Kert hanedam kurulmuş oldu. Bu dönemin (ı 255- ı 38 1) Herat'ın kültür tarih inde önemli bir yeri vardır. Timur. Horasan'da süregelen Serbedar'iler.
Kertler ve Muzafferller arasındaki mücadelelere son vermek üzere oğlu Miran
Şah ' ı gönderdi: kendisi de Herat'ı ele geçirmek için arkasından yola çıktı. Şehri
bir süre kuşattıktan sonra Kert Meliki
Gıyaseddin Pir Ali'den teslim aldı (M uharrem 783/N isan 1381 ). Timur'un ayrıl
masından sonra başlayan isyan Miran
Şah tarafından kanlı bir şekilde bastırıla
rak Kert hanedanına son verildi. 783'ten
( 138 1) 913 ( 1507) yılına kadar devam
eden Timurlular döneminde Herat büyük imar ve sanat faaliyetlerine sahne olmuştur.

Herat913'te (1507) özt:iekler, 916'da
(1510) Safevi Hükümdan Şah İsmail tarafından zaptedildi ve bölgeye Şamlu
Türkmenleri hakim oldu . Şah İsmail'in
ölümünden sonra Özbekler'le Safeviler
arasında birçok defa el değiştiren. hatta
932 ( 1526) yılında bir ara Babürlüler'in
eline geçen. XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde
de Abdalller'in yönetiminde kalan Herat.
Nadir Şah'ın ölümünden sonra bağımsız
lığını ilan eden Ahmed Şah Dürrani ( ı 74 71772) tarafından Afganistan toprakları
na katıldı. XIX. yüzyılın başlarından itibaren iç çekişmeler ve Ruslar'la İngiliz
ler'in sömürgeci siyasetleri sebebiyle Afganistan'da ortaya çıkan karışıklıklardan
faydalanan Kaçarlar 1833 ve 1837'de Herat'ı muhasara ettilerse de başarılı olamadılar. Fakat bu kuşatmalar sırasın
da şehrin Timurlular döneminden kalma
mahalleleri tahrip edildi ve nüfusu da
70 .000'den 6-7000'e kadar düştü. İranlı
lar'ın devamlı surette üzerinde hak iddia
ettikleri şehrin 1863 Paris Barış Konferansı'nda kabul edilen bir kararla Afganistan'a ait olduğu açıklandı. 1885'te bu

Herat S71'de (1175-76) Gurlular'ın,
60S'te (1208-1 209) on üç aylık bir kuş atmadan sonra Harizmşahlar ' ın , 618'de de
(1221 ) Cengiz Han'ın oğlu Tuluy'un eline
geçti. Şehrin ahalisi. ertesi yıl Celaleddin
Harizmşah'ın Moğollar ' a karşı kazandığı

geçici zafere güvenerek ayaklanınca büyük bir kısmı kılıçtan geçirildi: sağ kalanlar da Doğu Türkistan'a ve Çin 'e tehcir
edilerek şehir harabeye çevrildi. Herat
Ögedey Han zamanında ( 1229- ı 241 ) yeniden canlanmaya başladı.
Moğollar'ın

642' de (1244) Gur asıllı
Kert'i Herat hakimi olarak tayin etmeleri ve bu durumun 653'te (1255)
Şemseddin
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559 !11641 yılı nd a Herana yapılm ı s bronz kazan
(St. Petersburg Herm itage Museum , nr. CA 14.238)

Hüseyin
Baykara
Medresesi'nin
minare
gövdesi nden·
bir detayHerat

karar İngiliz-Rus sınır komisyonu tarafın
dan tekrar ele alınarak pekiştirildi.
Xl. yüzyılda Akdeniz'den Hindistan ve
Çin'e giden ana yol üzerinde büyük bir ticaret merkezi olan Herat. özellikle Abbasller zamanından itibaren dokumacılıkta
isim yapmaya başlamıştı. İstahrl ve İbn
Havkal'e göre burası da dönemin diğer
büyük şehirleri gibi iç kale. şehir ve dış
mahallelerden oluşmaktaydı. Surların kuzey. güney, doğu ve batıya doğru açılan
dört ana kapısı vardı . Halkın asıl unsurunu Arap ve Acem müslümanlar teşkil
ediyor. bunların yanında kendi özel mabedlerine sahip olan Mecils'i ve hıristi
yanlar da bulunuyordu. Şehrin çevresin de tarım , eskiden beri mevcut olduğu bilinen kanallardan sağlanan su ile yapılı
yordu. Yöre meyve bahçeleriyle meşhur
du. Kertler döneminde. Merv ve Belh'in
Moğollar tarafından tahrip edilmesinden
sonra Batı Asya'dan Doğu Türkistan'a ve
Hindistan'dan güneydoğuya giden ticaret yolları Herat'a yöneldiği için şehrin
değeri arttı . Kert meliklerinden Fahreddin ve Gıyaseddin burada birçok cami ve
medrese yaptırdılar. İbn Battilta'nın şeh
ri ziyareti Kal'a-i İhtiyarüddin adlı iç kalenin yenilendiği. sanatın ve edebiyatın geliştiği bu döneme rastlar.
Herat kültür ve sanat açısından en
önemli dönemini Timurlu yönetiminde
yaşamış ve bu dönemde ortaya çıkan Herat ekolü Osmanlılar' dan Babürlüler'e kadar bütün İslam sanat merkezlerinde etkisini hissettirmiştir. Bu yıllarda şehir.
başta Şahruh'un hanımı Gevher Şad tarafından yaptırılan külliye olmak üzere
birçok bağ , bahçe. saray, cami ve med-
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rese ile süslendi. 141 O' da tamamlanan
Bağ-ı Sefid adlı sarayın duvarları Çin'den
getirilen yeşim taşları ile kaplanmış ve
bu taşların üzerine nakış ve resimler yapılmıştı. Hüseyin Baykara döneminde
(ı 469- I 506 ) edebiyat ve sanata. özellikle
Türk diline önem verildi: Uygurca ve Çağatayca eserler kaleme alındı. Hüseyin
Baykara. çeşitli ağaç ve çiçeklerle süslü
bir bahçesi olan Cihanara sarayı ile kendi
adını taşıyan bir cami ve medrese inşa ettirdi. Şifaiye adı verilen tıp okulu ve hastahane de onun döneminde hizmete girdi.
Sanatçıları koruyan ve destekleyen Baykara ' nın veziri Ali Şlr Neval'nin. İncil kanalı üzerinde yer alan Bağ-ı Şah adlı sarayı ile külliyesi meşhurdu. XV. yüzyılın sonuna doğru mimari eser ve medreselerle süslenen şehir nüfus bakımından büyük bir gelişme göstermiştir. Türk müziğinde Herat ekolü bu dönemde ortaya
çıktı ve en parlak devrini yaşadı. 13811S1O yılları arasında etkili olan . Abdülkadir-i Meragi ve Gulam Şadl'nin temsil ettiği kabul edilen bu ekolün form . makam
ve usul anlayışı ile Osmanlı müziğini büyük ölçüde tesirinde bıraktığı iddia edilir.

Hera t

eko ı ü n e ba ğ lı

Al i Herevi' nin mail nest a'lik

(İ Ü Ktp., İbn ülem in, nr. 194· 156)

k ı tası

Şehirde

hafif sanayi, halıcı lık, el sanatve yü n. ipek dokumacılığı ileri bir seviyededir. 1979- 1989 yılları arasında Rusya'nın işgali altında kalan Afganistan'da
halkın büyük çoğunluğu bu süre zarfında
istilacılarla çarpıştığı, Ruslar'ın geri çekilmesinden sonra da halen devam eden bir
iç savaş başladığı için şehrin son yıllarda
ki durumu hakkında sağlıklı bilgi bulunmamaktadır. 1987'de Herat Üniversitesi'nin kurulduğu şehir. 1988 yılı tahminlerine göre 177.000 civarında bir nüfusa
sahipti.
Heratlılar Herevi nisbesiyle anılır. Bu
nisbeyle tanınan bazı meşhur simalar
şunlardır: Ebu Ali Hüseyin b. İdrls. Seyfi-i Herevl. Ali b. Ebu Bekir. Ahmed b. Muhammed, Ebu Zer, Abdullah-ı Herevl. Muhammed b. Ataullah ve Mlr Ali. Ayrıca
Ubeydullah Ahrar. Avfı. Yusuf ei-Hemedanl, Abdürrezzak es-Semerkandl. Mlrhand ve Mulnüddln-i İsfizarl gibi şah
siyetler de burada yetişmiştir. Çağatay
edebiyatının en büyük şairi Ali Şlr' Nevarnin "Hilaliyye" kasidesini Sultan Hüseyin
Baykara'ya Herat'ta takdim ettiği bilinmektedir (H e rat bölges i hakkında ya z ıl 
mış tarihierin ve b ura yı ziyaret eden Batılı seyyahl a rın li ste si için bk. İA, V/1. s.
ları

He rat
ekolü ne ait
890 11485)
ta rihli
bir minya t ür
(Ali Şir Nevai ,
Seb'a-i
Seyy are,
Oxford
Bodlein Ktp.,
nr. 3 17, vr. 14 ')

Heratayrıca halıcılık. ciltçilik. hat sanatı.
tezhip. bakır işlemeciliği, ipek mensucat,
seccade dokumacılığı ve minyatür sanatının geliştiği bir yer olarak şöhret buldu.
Sultan Şahruh'un oğlu Baysungur, burada çeşitli sanat dallarında yüzü aşkın sanatkarın çalıştığı büyük bir atölye kurdu .
Böylece Herat. sarayın destek ve himayesiyle kültür ve sanat faaliyetlerine merkez olmuş . tezhip. cilt. minyatür ve hat
sanatlarında yine Herat ekolü diye adlandırılan yeni bir üslup doğmuştur. En olgun ve verimli çağını Sultan Hüseyin Baykara zamanında idrak eden bu ekaiden
nesta'lik hattının en büyük üstadı olarak
bilinen Sultan Ali Meşhedl ile Mlr Ali Herev!. Ca'fer-i Tebriz! ve Sultan Muhammed Nur gibi hattatlar: en ünlüleri Bihzad. Aga Mlrek. Kasım Ali , Mevlana Ali .
Emir Halil. Hace Gıyaseddin olan musavvir- nakkaşlar ve Mevlana Kıvamüddin gibi cilt ustaları yetişmiştir.

442)

Herat ekolüne bağl ı Sultan Ali Meshedi'nin ince nesta 'lik
bir kıtası (İÜ Ktp., FY, nr. 1426)

Timurlular zamanına ait birçok yapı
1885'te, muhtemel bir Rus saldırısına
karşı şehrin savunmasını güçleştireceği

gerekçesiyle Emir Abdurrahman tarafından yıktırılmıştır. Geriye kalanlardan
Gevher Şad Musaila ve Medresesi. Hüseyin Baykara Cami ve Medresesi'nin minareleri. Pul-iMalan Köprüsü . Gazurgah'ta
Pir-i Herat Türbesi, Tum an Ağa Medresesi. Taht-ı Sefer Bahçesi ve bazı hankahlarla Gurlular'ın Herat Cuma Camii ve Kertler'in Kal'a-i İhtiyarüddin'i günümüze ulaşan tarihi yapıların başlıcalarıdır.
Her at ve çevresinde yaşayan ve çoğun
Türkçe konuşan Türkmenler. Türkçe ile karışık Farsça konuşan Çeharlar ve
Peştuca konuşan Peştunlar Sünnl'dirler.
Şehirde çok az sayıda Şii vardır . Nakşi
bendiyye tarikatının yaygın olduğu bölgede Çiştiyye ve Kadiriyye mensupianna
da rastlanır.
luğu
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Bugün Afganistan sınırları içinde bulunan Herat'ın en önemli yapılarından biridir. Çeşitli tamirler geçirerek günümüze
ulaşan caminin ilk inşası Xl. yüzyılın ikinci yarısına kadar iner. Tarihi kayıtlardan
öğrenildiğine göre, Harizmşah Sultanı
Alaeddin Tekiş'in veziri Şemseddin Mes'Od Herevi tarafından daha sonra yeniden inşa ettirilen cami 571 'de (1175-76)
tamamlanmıştı ve şimdikinden daha küçük ölçülerde ahşap çatı lı bir cami idi; fakat yapılmasından kısa süre sonra yanarakyok olmuştur. Halen mevcut bulunan
yapının inşaatı. 597 (1201) yılında Gurlu
Sultanı Gıyaseddin Muhammed b. Sam
tarafından başlatılmıştır. Ek kısımlarla ·
genişletilmiş bir plana göre daha önce yanan yapıyı da içine alacak şekilde tasarlanan bu yeni cami tamamen tuğla malzeme kullanılarak inşa edilmiş. bu sebeple de öncekilerden daha dayanıklı olmuş 
tur. Sultan Gıyasedd i n caminin kuzey tarafına kendisi için bir de türbe yaptırmış
tır. Cami Sultan Gıyaseddin ' in vefatından
( 599/ ı 203) sonra oğlu Gıyaseddin Mahmud zamanında tamamlanmıştır. Cami
yapımından kırk yıl sonra bir depremde
büyük hasar görmüş ve Kertler tarafın 
dan ihya edilmiştir.
Bazı mimari elemanları zaman içinde
değişmiş olmakla birlikte ana çizgilerini
koruyan cami , yalnız Herat'ın değil bütün
Horasan bölgesinin en büyük dini merkezi sayılmaktadır. Yapı, ortadaki dörtgen bir aviuyu çevreleyen dört ana eyvan
ve küçük eyvanlarla revaklardan oluşan
bir plan gösterir. Handmir'in tanımlama
sına göre ilk yapıldığında 403 ku b be ve
otuz revaktan meydana geliyordu ve bu
altı kapılı binanın ölçüleri 200 x 150 zira
idi. Mihrap duvarına bağlanan derin eyvan kalın tuğla ayaklarla desteklenmiş ,
diğer yönlerdeki üç büyük eyvanla simet-
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Herat Cuma Camii' nin

planı

rik ve dengeli bir plan ortaya konmuştur.
Kapalı mekanlar. dörtgen kesitli payelere ve sivri kemeriere oturan bir örtü sistemine sahiptir. Bir sütun ormanı manzarası arzeden payelerin çokluğu sebebiyle kesintisiz ve toplu bir iç mekan elde
etmek mümkün olmamıştır. Plandaki düzensizlikler farklı dönemlerde yapılan müdahalelerin sonucudur. Bilinmeyen bir sebeple tahribe uğrayan caminin güney ve
doğu eyvaniarı 720'de (1320) yeniden inşa edilmiş ve daha sonra şiddetli bir depremde ( 765/ı 364) bazı eyvaniarı yıkılınca
bina tekrar onarılmıştır. 775 (1373-74) yı
lında Herat'ın Kert emlri tarafından cami
için özel olarakyaptırılan şerbet ka z anı
halen avludaki yerinde durmaktadır. Yapı
Timurl u Hükümdan Şahruh (ı 405- ı 44 7)
ve arkasından Ali Şir Nevai (ö . 906/ı 50 ı)
tarafından da tamir ettirilmiştir. Özellikle güneydoğudaki taçkapıda yer alan zengin tuğla tezyinat ve firüze sırlı tuğlalar
la düzenlenmiş olan yazı kuşaklarının büyük kısmı bu döneme aittir. 1500 yılında
onarımı tamamlanan camiye Üstad Şern
seddin imzasını taşıyan somaki mermerden yapılmış yedi basarnakit bir minber
konulmuştur. Vaktiyle caminin do ğu kapısı önünde küçük bir avlu içerisinde taçkapının görünüşünü kapatan seramik fı -

