
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 vi
layetinin merkezi olduğunu, halkının ta
mamının müslümanlardan oluştuğunu 
yazmakta ve Slavlar'ı buraya yerleşme
ye zorlayan Rusya'nın bölgede yaşayan 
göçebe Kazaklar'a da yerleşik hayata 
geçmeleri için baskı yaptığını belirtmek
tedir. 1917'ye kadar devam eden iç sa
vaşlar sırasında da eski statüsünü ko
rudu. 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 durumun
daki Alma Ata'da 1934'te Kirov Devlet 
Üniversitesi, 194S'te Kazak İlimler Aka
demisi kurulmuştur. Kültür kurumları 
arasında, 2.600.000 kitap ihtiva eden 
Puşkin Devlet Kütüphanesi ile 145 ihti
sas kütüphanesi ve altı müze bulunmak
tadır. Aynı adı taşıyan Alma Ata eyaleti 
ise 1 O Mart 1932'de Kazak Sovyet Sos
yalist Cumhuriyeti'ne bağlı olarak kurul
muş olup yüzölçümü 104.700 km 2

, nü
fusu ise 1982'de 1.866.000 idi. Müslü
manlar 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 iti
baren bilinmektedir. Araştırmacıların ço
ğu, şehrin Cungar Aladağ silsilesinin gü-
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ney eteklerinde, karlı zirvelerden inen 
Korguz çağlayanının İla ırınağına karış
tığı Mezar adını taşıyan harabelerde bu
lunduğunu ve adını da Cungar Aladağ'da, 
çam ve ak kayınlar arasında biten ya
bani elma ağaçlarından aldığını kabul 
ederler. Surtarla çevrili müstahkem bir 
şehir olan Almaiığ. XIII. yüzyıl başlarında 
Hakani Türk (Karahan lı ) sütalesine men
sup olduğu belirtilen ve Almalığ'ın kuze
yindeki Karluk ilini idare eden Muham
med Arslan Han'a bağlı idi. Bir ara Bo
zar adlı bir Karluk Türk beyinin idaresi
ne geçen Almalığ daha sonra Moğol dev
letinin sınırlarına dahil edilmiş, 1227'de 
Cengiz'in ölümü üzerine oğulları ülkeyi 
paytaşırken Almalığ ikinci oğlu Çağatay'a 

ve sütalesine verilmiştir. Almalığ böyle
ce Çağatay soyunun ikinci başşehri ol
du. 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 merkez
lerinden Uygur iline gidip gelen müslü
man. hıristiyan, Çinli tüccar ve yolcular 
Almalığ'da konaklıyorlardı. Bunlardan 
biri olan Anadotulu Bedreddin-i Rümfnin 
coğrafyacı İbn Fazlullah el-Ömerfye ver
diği bilgilerden, o tarihte Almalığ'ın çok 
gelişmiş, çevresinde kasabalar. köyler, 
bağlar. hatta ona bağlı başka şehirler 

teşekkül etmiş marnur bir yerleşim mer
kezi olduğu anlaşılmaktadır. 

Çağatay sütalesinin başşehri olarak 
Almalığ, Türkistan'da "İslam'ın kalbi"nde 
bulunmakta idi. Bu tabiri kullanan Cema
leddin-i Karşi 628'de (1230 -31) Alma
lığ 'da doğmuş bir tarihçi idi ve Kasan'
dan (Fergana) Almalığ'a gelen alim Zahi
rüddin Eşref b. Necib'in (ö. 659/ 1261) 
yanında Kur'an-ı Kerim'i tercüme etme
ye başlamıştı. Bu kayıt, Hakani devrin
den beri bilinen satır arası Türkçe tercü
ıneli mushafların bazılarının Almalığ'da 

yazıldığına işaret etmektedir. Gerek Al
malığ'da doğmuş, gerekse bu merkeze 
yerleşmiş nice "ta ki. na ki" u lema · adı, 

Karşfnin eserinde geçmektedir. Alma
lığ'ın Türkistan'ın İslami merkezi olma
sı. Çağatay soyunun ihtidasına yol aç
mış 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 Kalen
deriyye'nin faaliyetleri yanında Alma
lığ'da Nestüri piskoposluğu da vardı. Mo
ğol beylerinin kendi aralarındaki savaş
lar ve Timurlenk'in Doğu Türkistan'ı ele 

geçirmesiyle sonuçlanan savaşlarda çar
pışmaların merkezi olan Almalığ. za
manla tamamen harap olmuştur. 
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ALMAN ÇEŞMESİ 

istimbul'da 
Sultanahmet Meydanı'nda 

XIX. yüzyıla ait çeşme. 

Alman imparatoru Kaiser Il. Wilhelm'in 
19 Kasım 1898'de Osmanlı Sultanı Il. Ab
dülhamid'i ikinci ziyaretinin hatırası ola
rak Bizans'ın vaktiyle hipodromu olan 

Alman Cesmesi - Sultanahmet 1 Istanbul 



Alman Çeşmesi ' n in kubbesinde ll. Abdülhamid'in tuğrası 
ile Alman Imparatoru Wi lhelm'in markas ı 

eski Atmeydanı'nda inşa ettirilmiştir. 

Mimarı M. Spitta'dır. Söylentilere göre 
çeşmenin bütün parçaları Almanya' da 
hazırlanmış, daha sonra istanbul"a geti
rilerek burada birleştirilmiştir. Kubbe
yi taşıyan kemerierin iç tarafında Meh
med izzet Efendi'nin sülüs hattıyla zi
yaret yılını ( ı 3 ı 6 ı gösteren, Ahmed 
Muhtar Efendi'nin sekiz beyitlik ·man
zum tarihi yer almaktadır. Çeşmenin açı
lış töreni 27 Ocak 1901 'de yapılmıştır. 
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ALMANYA 

Orta Avrupa' da 
bugün doğu ve batı olmak üzere 

ikiye ayrılmış bulunan ülke. 

1. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

II. TARİH 

III. ÜLKEDE İSlAMIYET 

IV. ALMANYA'DA 

İSlAM ARAŞTIRMAlARI 
_j 

6° -1 So doğu boylamları ile 4T- SSO 
kuzey enlemleri arasında yer alır: yüzöl
çümü 356.000 km 2'dir. Kuzeyden Dani
marka, doğudan Polanya ve Çekoslovak-
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ya, güneyden Avusturya ve İsviçre, batı
dan da Fransa, Lüksemburg, Belçika ve 
Hollanda ile komşudur. ll. Dünya Savaşı 
sonrasında Batı ve Doğu Almanya ola
rak ikiye bölünmüştür. 

Almanya Federal Cumhuriyeti (Bundes
republik Deutschland : BRD, Batı Almanya). 
248.000 km2 yüzölçümüne ve 60.852.000 
nüfusa ( 1986) sahip olan on bir eyaJet
ten kurulu bir federasyondur. Başşehri 
Bonn (nüfusu 285. ı 00), önemli şehirleri 
Hamburg, Münih, Frankfurt, Köln, Düs
seldorf, Essen, Dortmund, Stuttgart, 
Bremen, Hannaver ve Duisburg'dur. Dün
yanın endüstride en ileri gitmiş memle
ketlerinden biridir. Ülkede demir çelik, 
makine, otomotiv, metalurji ve ağır sa
nayi kolları çok gelişmiştir. 

Alman Demokratik Cumhuriyeti (Deuts
che Demokratische Republik: DDR, Doğu Al
manya). 108.000 krri 2 yüzölçümüne ve 
16.640.000 nüfusa ( 1986) sahiptir. Baş
şehri Doğu Berlin (nüfusu 1.196 900). 
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Su haznesinin ortasında bulunan tunç 
bir levha üzerine kabartma harflerle Al
manca olarak. çeşmenin Kaiser ll. Wil
helm'in 1898 yılı sonbaharında Osmanlı- 54° 

lar'ın hükümdarını ziyaretinin ·şükran ~----ı----~:::-il_-?-f-.--+--_..(,~J_~~~~~:J~""7.ç.:::::~~ 
hatırası • olarak yaptınldığı ifade edil
mektedir. 

Alman Çeşmesi çok değerli malzeme 
ile zengin bir biçimde yapılmış olmakla 
beraber Türk çeşme mimarisine aykırı 
bir görünüşte. tamamen Neo-Bizans üs
lübunda inşa edilmiştir. Sekizgen biçi- 52 0 

minde olup sekiz yeşil sütunun taşıdı- ~~~~::--_..:______:~~~__:_~r-1~o---_)~~~~---~-~=+ri 
ğı sekiz kemerin üstüne bakır kaplı bir 
kubbe oturur. Batı tarafından mermer 
merdivenle çıkılan bir dehliz. ortadaki 
mermer haznenin etrafını dolanır. Mer
mer kaidenin her bir yüzünde tunç oy
maları olan musluklarla suların aktığı 

geniş yalaklar bulunmaktadır. Kubbe
nin iç sathı altın mozaiklerle kapla nmış,'"" 
burada ayrıca dört madalyon · içine ll. 
Abdülhamid'in tuğrası, diğer dördünün 
içlerinde taçlı ·w· markası ile "ll" sayısı 
yine mozaikle işlenmiştir. Kemerierin 
dış kenarları ile hazne etrafındaki deh
lizin döşemesinde de yine mozaik süs
leme vardır. 

Çok değişik üslübuna rağmen istan- •so 

bul'un yoğun tarihi eserlerinin arasında 
Sultanahmet Meydanı'na ayrı bir renk 
katan Alman Çeşmesi, aynı zamanda ya
kın tarihin bir hatırasını yaşatması ba
kımından da ilgi çekici bir anıttır. 

D ~~~rtr~lmanya lf---j:"---t=?~:..._-~-.....:...~;r:.--+----=-d,...---:--::-l--1::-----l D Orta Almanya 
Engebeleri 

D Güney Almanya 

D Bavyera Alpleri 
ve Platolar 100 150km 
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