ALMA ATA
fi'l-meşalib adlı eserinde İbnü'I-Kelbfnin

Cemhere tü '1- ensab ' ındaki sıraya bağlı
kalarak Beni Haşim'den Yemen kabilelerine kadar bütün Arap kabilelerini ele
aldı, onların kötü ve sevilmeyen taraflarını ortaya koydu. Ayrıca acemieri (Arap
olmayanlar) Araplar'a tercih etti. Allan'ın
el-Hilye (İbnü'n-Nedim'e göre el-Halbe)
adlı ancak bir kısmını tamamiayabildiği
bir kitap daha kaleme aldığı rivayet edilirse de İbnü'n-Nedim ve Yaküt el-Hamevi onun bu eserini bulamadıklarını belirtirler. Kaynaklarda ·Anan'ın ayrıca, bazı
Arap kabilerinin faziletlerine ve neseplerine dair Kitabü Feia ' ili Kinane, Kitabü Nesebi'n-Nemr b. Kasıt, Kitabü Nesebi Taglib b. Vd, il,· Kitdbü Feza ' ili
Rebfca ve Kitabü'l-Münafere adlarıy
la beş risale daha kaleme aldığı kaydedilmişse de bunlar da günümüze ulaş
mamıştır. Aynı zamanda şair olan Allan, ŞuO.biyye • hareketini destekleyerek
Araplar'ı yeren. buna karşılık acemierle Me'mQn'u öven bazı şiirler yazmıştır.
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XIX. yüzyılda
İstanbul ile diğer bazı şehir
ve kasabaların resimlerini yapan
bir İngiliz mimar ve ressam.

_j

13 Şubat 1804'te Londra'da dünyaya
geldi. Önceleri manzara ressamı olarak
çalışmalar yaptı: İngiltere. Fransa ve Osmanlı ülkelerinde resimler çizdi. Fransa'da bulunduğu sırada Kral Louis Philippe'in Dreux'deki şatosunun manzara60'

70'
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larını yaptı: mimar olarak da Highburg'ta isa (ı 850), Nottinghill'de Saint Peter
( 1856) kiliselerini inşa etti. 1827-1871
yılları arasında Royal Academy'de projelerini teşhir eden Allom. aynı zamanda
İngiliz Mimarlar Enstitüsü'nün (Institute
of British Architects) kurucularından biridir. 21 Ağustos 1872'de Barnes'de öldü.

Allarn'un İngiltere. Fransa, Belçika gibi Avrupa ülkelerinin dışında Çin'e dair
resimleri de vardır. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin bazı yerlerini dolaşan ve
bu arada istanbul'da uzunca bir süre
kalan ressam pek çok desen yapmış ve
bunlar çelik gravür olarak ünlü İngiliz
hakkakları tarafından işlenip istanbul'da
İngiliz elçiliği rahibi Robert Walsh'ın kaleme aldığı açıklamalı bir metinle birlikte Constantinople and the Scenery of
The Seven Churches of Asia Minor (istanbul ve Küçük Asya'nın yedi kilisesinden
manzaralar) adıyla iki cilt halinde Londra'da yayımlanmıştır (ı 838). Aynı gravürler L. Galibert ile C. Pelh~'nin hazırladık
ları açıklama metniyle üç cilt halinde
Constantinople ancienne et moderne,
comprenant aussi les Sept Eglises de
l'Asie Mineure adı altında Paris'te neş
redilmiş, metinlerde farklar olmakla be-

raber resimler aynı klişeler kullanılarak
basılmıştır. Bu kitaplardaki resimler arasında Allarn'un istanbul'dan başka Bursa.
Manisa. Bergama. Efes. Pamukkale ve
Güzelhisar'la ilgili gravürleri de yer alır.
Allom gördüklerini en güzel, en canlı
ve ayrıntılarına önem vererek tasvir etmeye çalışan bir sanatkardır. Bazı gravürleri arasındaki işieniş ve
üsiOp farkı. ressamın yerinde çizdiği orijinal resimlerin, bu yerleri hiç görmemiş
ve şaşılacak derecede çok sayıda hakkak tarafından işlenmesinden dolayı olmalıdır. Kitabın içindeki resimlerin hepsi Allarn'un değildir: bunlardan tamamen uydurma olduğu hissini veren Silivri Kalesi gravürü F. Herve adlı bir ressama aittir. Aynı şekilde Ruıneli ve bilhassa Arnavutluk'u tasvir eden gravürler de başka ressamlarındır. Fotoğrafın
henüz bulunmadığı bir dönemde, Osmanlı Devleti'nin başşehri istanbul'u ve
buradaki hayatı zarif bir üslupla Batı'ya
· tanıtan Allarn'un gravürlerinin birçoğu
bugün birer belge niteliğindedir.
şekilleriyle
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ALMAATA
Kazak
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin
başşehri ve Alma Ata eyaJetinin
idare merkezi.

_j

Kazakça'da Almatı diye söylenen Alma Ata, Aladağ dizisinin kuzey eteklerinde, 650-950 m. yükseklikte kurulmuş ·
olup nüfusu 1.068.000'dir (ı 985) Şimdi
ki yerleşim merkezi. Almatı denilen eski Kazak yerleşim yeri üzerinde bulunmaktadır. 1854'te Verniy adıyla bir Rus
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ALMA ATA
askeri kalesi olarak inşa edildi. 1867'de
bölgede yeniden teşekkül eden Semireh
askeri bölgesinin idare merkezi oldu.
1908 ·lerde Alma Ata 'yı gezen Kazanlı
Abdürreşid İbrahim buranın Yedi Su vilayetinin merkezi olduğunu, halkının tamamının müslümanlardan oluştuğunu
yazmakta ve Slavlar'ı buraya yerleşme
ye zorlayan Rusya'nın bölgede yaşayan
göçebe Kazaklar'a da yerleşik hayata
geçmeleri için baskı yaptığını belirtmektedir. 1917'ye kadar devam eden iç savaşlar sırasında da eski statüsünü korudu. 1927' de resmen Alma Ata adını
alan şehir, Mayıs 1929'da Kazakistan'ın
başşehri oldu.
1887 ve 1911'deki depremlerde büyük
ölçüde hasar gören Alma Ata sonradan
modern bir şekilde yeniden inşa edilmiş,
1930'da Türkistan-Sibirya demiryolunun
bir istasyonu olduktan sonra endüstri
merkezi haline gelmiştir. Aynı zamanda
Kazakistan'ın kültür merkezi durumundaki Alma Ata'da 1934'te Kirov Devlet
Üniversitesi, 194S'te Kazak İlimler Akademisi kurulmuştur. Kültür kurumları
arasında, 2.600.000 kitap ihtiva eden
Puşkin Devlet Kütüphanesi ile 145 ihtisas kütüphanesi ve altı müze bulunmaktadır. Aynı adı taşıyan Alma Ata eyaleti
ise 1O Mart 1932'de Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlı olarak kurulmuş olup yüzölçümü 104.700 km 2 , nüfusu ise 1982'de 1.866.000 idi. Müslümanlar bu nüfusun yaklaşık % SO'sini
teşkil etmektedir.
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Türkistan'da bugünkü Kulca'nın
kuzeybatısında bulunan
tarihi bir şehir.

Tarihi kaynaklarda Almalık olarak da
geçen şehir XIII. yüzyıl başlarından itibaren bilinmektedir. Araştırmacıların çoğu, şehrin Cungar Aladağ silsilesinin gü-
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ney eteklerinde, karlı zirvelerden inen
Korguz çağlayanının İla ırınağına karış
tığı Mezar adını taşıyan harabelerde bulunduğunu ve adını da Cungar Aladağ'da,
çam ve ak kayınlar arasında biten yabani elma ağaçlarından aldığını kabul
ederler. Surtarla çevrili müstahkem bir
şehir olan Almaiığ. XIII. yüzyıl başlarında
Hakani Türk (Karahan lı ) sütalesine mensup olduğu belirtilen ve Almalığ'ın kuzeyindeki Karluk ilini idare eden Muhammed Arslan Han'a bağlı idi. Bir ara Bozar adlı bir Karluk Türk beyinin idaresine geçen Almalığ daha sonra Moğol devletinin sınırlarına dahil edilmiş, 1227'de
Cengiz'in ölümü üzerine oğulları ülkeyi
paytaşırken Almalığ ikinci oğlu Çağatay' a
ve sütalesine verilmiştir. Almalığ böylece Çağatay soyunun ikinci başşehri oldu. Moğol devrinde çeşitli başşehirler
arasında yeni açılan yol Almalığ'dan da
geçiyordu. Eti! ırmağının denize karıştı
ğı yerde bulunan Altın Orda başşehrin
den ve Yakındoğu'daki ithantı merkezlerinden Uygur iline gidip gelen müslüman. hıristiyan, Çinli tüccar ve yolcular
Almalığ'da konaklıyorlardı. Bunlardan
biri olan Anadotulu Bedreddin-i Rümfnin
coğrafyacı İbn Fazlullah el-Ömerfye verdiği bilgilerden, o tarihte Almalığ'ın çok
gelişmiş, çevresinde kasabalar. köyler,
bağlar. hatta ona bağlı başka şehirler
teşekkül etmiş marnur bir yerleşim merkezi olduğu anlaşılmaktadır.
Çağatay

sütalesinin

başşehri

olarak

Almalığ, Türkistan'da "İslam'ın kalbi"nde

bulunmakta idi. Bu tabiri kullanan Cemaleddin-i Karşi 628'de (1230 -31) Almalığ 'da doğmuş bir tarihçi idi ve Kasan'dan (Fergana) Almalığ'a gelen alim Zahirüddin Eşref b. Necib'in (ö. 659/ 1261)
yanında Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmeye başlamıştı. Bu kayıt, Hakani devrinden beri bilinen satır arası Türkçe tercüıneli mushafların bazılarının Almalığ'da
yazıldığına işaret

etmektedir. Gerek Algerekse bu merkeze
yerleşmiş nice "ta ki. na ki" u lema · adı,
Karşfnin eserinde geçmektedir. Almalığ'ın Türkistan'ın İslami merkezi olması. Çağatay soyunun ihtidasına yol açmış görünmektedir. Müslüman Çağatay
oğullarından Tuğluk Temür'ün (ö 760/
ı 359) mezarı Almalığ abideleri arasın
dadır. Surkan dini tesirleri altında karı
şık mahiyetieki bir tarikat olan Kalenderiyye'nin faaliyetleri yanında Almalığ'da Nestüri piskoposluğu da vardı. Moğol beylerinin kendi aralarındaki savaş
lar ve Timurlenk'in Doğu Türkistan'ı ele
malığ'da doğmuş,

geçirmesiyle sonuçlanan savaşlarda çarpışmaların merkezi olan Almalığ. zamanla tamamen harap olmuştur.
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istimbul'da
Sultanahmet Meydanı'nda
XIX. yüzyıla ait çeşme.

Alman imparatoru Kaiser Il. Wilhelm'in
19 Kasım 1898'de Osmanlı Sultanı Il. Abdülhamid'i ikinci ziyaretinin hatırası olarak Bizans'ın vaktiyle hipodromu olan

Alman Cesmesi - Sultanahmet 1 Ista nbul

