
Cami müslümanlara geri verilince tahrip 
edilmiş olan revakları bugünkü haliyle ye
niden yaptırılmıştır. 1878'den sonra Kar
lova nüfusu Bulgar göçmenlerin akını ve 
müslümanların nüfusunun yavaş yavaş 
azalması sebebiyle tekrar değişmiştir. 
1934'te Bulgarlar tarafından yapılan nü
fus sayımına göre 5835 Bulgar nüfusuna 
karşı 1 615 Türk mevcuttu. İki hane dışın
da yahudilerin tamamı göç etmişti. Os
manlı döneminde Karlova'nın geçim kay
nakları büyük oranda gülyağı üretimiyle 
bazı tekstil ürünleri, altın işlemeciliği 
(ı 806'da kırk altı kuyumcu) ve deri imala
tından oluşmaktaydı. Günümüzde bunla
ra bazı hafif sanayi kolları eklenmiştir. Ah
şap ve kerpiçten yapılmış. bugüne ulaşan 
kitabesine göre 1881-1882'de yeniden in
şa edilmiş küçük bir camisi de bulunan 
müslüman bir toplulukla birlikte 1981 'de 
Karlova'nın nüfusu 30.000'i aşmıştı. Kar
lızade Ali Bey Camii 1966 -1967'de resto
re edilmiş ve bir müddet sanat galerisi 
olarak hizmet vermiş, günümüzde ise ko
ruma altına alınmış olup harap durumda 
bulunmaktadır. Ali Bey'in hamarnı ile tür
besi 1 960'ların başında ortadan kalkmış
tır. Bugünkü bilgilere göre 35.000 dola
yında nüfusu olan Karlova'daki müslü
man cemaatin çoğu Türkçe konuşan Çin
geneler'den oluşmaktadır. 
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KARLUKLAR 

Orta Asya tarihinde 
önemli roller oynayan 

bir Türk boyu. 
_j 

Çinliler'in Ko-lo-lu, Ka-la-luk; müslü
manların Halluh. Harluh. Harlıg; Tibetli
ler'in Garlog; Soğdlar'ın Grr-wgt ve Mo
ğollar'ın Har-lu-ut şeklinde kaydettikleri 
karluk kelimesinin "kar yığını" veya "ka
rışmış" anlamında olduğu ileri sürülmek
tedir (İA, Xll/2, s. ı 86) . Karluklar Çin kay
naklarına göre Göktürk Federasyonu'nun 
önemli gruplarından birini oluşturuyor 
ve Beşbalık'ın kuzeybatısında, daha yo
ğun biçimde de Altay dağlarının batısın
daki Kara irtiş nehriyle Tarbagatay yöre
sinde yaşıyorlardı. 

627 yılı dolaylarında Batı Göktürk Ka
ğanlığı'na isyan ederek isimlerini duyu
ran Karluklar. Çin İmparatorluğu'nun 
656'da üç koldan başlattığı büyük taar
ruzda ise Batı Göktürk Kağanı A-shih-na 
Holu'yu desteklediler; ancak onunla bir
likte mücadeleyi kaybettiler. 665 yılından 
itibaren tekrar toparlanan Karluklar. Çin 
imparatorluğu'na tabi Doğu ve Batı Gök
Türkler'e bağlı olmaksızın bağımsız ya
şamaya başladılar; ewelce "kül erkin" un
vanını taşıyan şefleri bundan sonra "yab
gu" unvanını aldı. Bir ara Asya'daki bütün 
Türkler'i birleştirmeye çalışan İkinci Gök
türk Devleti Hükümdan Kapgan Kağan'ın 
yönetimine giren Karluklar 711 ve 714 
yıllarında isyan ettiler. Fakat Çinliler'in 
tahrikleriyle meydana gelen olaylarda çok 
zarar gördüler ve geçici olarak Çin impa
ratorluğu'nun Beşbalık eyaletine bağlan
dılar. Bilge Kağan döneminde ise (716-
734) tekrar Göktürk hakimiyetini benim
sediler. Bunda. akrabalık tesisi yoluyla 
boyları devlete kazanma politikası takip 
eden Bilge Kağan'ın çabalarının büyük ro
lü olmuştur. Bilge Kağan ' ın ölümünden 
sonra Karluklar. Basmıllar'la birlikte İkin
ci Göktürk Devleti'nin yıkilmasında (745) 
ve Uygur Devleti'nin kurulmasında etkili 
oldular. Karluk şefi Uygur Kağanlığı'nın 
kurucusu Kutluğ Bilge Kül'ün emrine gir
di ve ondan "doğu yabgusu" (sol yabgu) 
unvanını aldı. 

Beşbalık civarında oturan bir grup Kar
luk ise başlarına Tun Pi-chia (Tu n Bilge) 
adlı bir yabgu seçerek bağımsız hareket 
etmeye başladılar. Ancak Moyençor Ka
ğan'la başa çıkamayarak batıya doğru 
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rın tarafını tutarak zafer kazanmalarına 
yardımcı oldular. Daha sonra da yıkılma 
sürecine giren Kara Türgiş Kağanlığı'nın 
iki büyük idare merkezi Tokmak ve Talas'ı 
zaptederek 766 yılında burada başşehri 
Balasagun yakınlarındaki Kara -ordu olan 
bir devlet kurdular. Arslan İl Tirgüg'ün 
kurduğu bu devlet başlangıçta !sık Göl'
den Taraz'a kadar uzanan bir sahayı kap
sıyordu; IX. yüzyılda ise büyük bir gelişme 
gösterdi ve Taşkent Fergana ve Kaşgar'ı 
ilhak ederek sınırlarını Siriderya nehrine 
kadar genişletti. 840'ta Uygur Kağanlı
ğı'nın yıkilması üzerine kendini Göktürk
ler'in halefi kabul eden Karluk Hükümdan 
Bilge Kül Kadır Kağan "Kara Han" unva
nını aldı. Böylece Karluk Devleti değişik
lik geçirerek aynı zamanda ilk Türk- İslam 
devleti olan Karahanlılar'a dönüştü. Ta
rihte Karahanlılar'ın temelini oluşturmak 
gibi önemli bir rol oynayan Karluklar, Gaz
neli Mahmud'un babası Sebük Tegin'in 
doğduğu Barsgan (Barshan) şehrinin o 
çağdaki hakimleri olmaları sebebiyle Gaz
neliler'in kuruluşunda da büyük rol oyna
dılar. 

Karluk Devleti kurulduğu sıralarda 
Amuderya'nın dirseğindeki Yukarı Taha
ristan bölgesinde bir de bağımsız Karluk 
yabguluğu bulunuyordu. İlk İslam akın
ları sebebiyle kaynaklarda önemli bir yer 
tutan bu yabguluğun ne zaman sona er
diği tesbit edilememektedir. Ancak daha 
sonraki asırlarda onların bir kol halinde 
Hindistan'a ve yine ayrı bir kol halinde Sis
tan bölgesine göçtükleri bilinmektedir. 

1141 'de Selçuklular'la Karahıtaylar ara
sında cereyan eden ve Selçuklular'ın yı
kılmasına zemin hazırlayan Katvan sava
şı. Sultan Sencer'den kaçan ve Karahıtay 
Gürham Ye-lü Ta-şi'ye sığınarak onu sa
vaşa kışkırtan Karluklar sebebiyle meyda
na gelmiştir. Yine Karluklar. Harizmşah
lar'la Karahıtaylar arasında da birçok an
laşmazlığa sebep olmuşlardır. Karluklar 
M oğal hakimiyeti döneminde de kendile
rini gösterdiler. Altay dağlarının batısın
da yaşayan Karluklar'dan 756-757 yılla
rında göç etmeyip kalanlar zamanla nü
fuslarının artması sonucu Karahıtaylar 
döneminde I. Arslan Han'ın liderliğinde 
Kayalık Karluk beyliğini kurdular. Moğol 
istilası başladığı yıllarda bu beyliğin başın
da Karahanlılar'a tabi Il. Arslan Han var
dı. Beylik daha sonra Cengiz Han'a itaat 
arzetti ve onun zamanında bazı Karluk
lar M oğal devlet yönetiminde görev aldı
lar. 1259 yılına kadar yarı bağımsız olarak 
adı anılan bu beylikten daha sonraları hiç 
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bahsedilmemektedir. Yaklaşık aynı tarih
lerde, şimdiki Kulca şehrinin kuzeybatı
sında bulunan Almalık şehrinde ikinci bir 
Karluk beyliği daha kurulmuştur. Beyliği 
kuran Bozar, Naymanlar tarafından öldü
rülünce yerine oğlu Sığnak Tegin geçti. 
Cengiz Han'ın 1220'deki batı seferine or
dusuyla birlikte katılan Sığnak Tegin'den 
sonra beyliğin idaresini oğlu Danişmend 
Tegin ele almışsa da onun icraatı hakkın
da yeterli bilgi yoktur. Celaleddin Harizm
şah 1225 yılında lrak'a gitme kararını 
verdiği zaman daha önce Moğollar'dan 
temizlediği Gazne ve civarını, yaptığı sa
vaşlarda kendisine büyük yardımları do
kunan Seyfeddin Hasan Karluk'a bıraktı. 
Bamiyan'ı da alarak topraklarını genişle
ten Seyfeddin, burada bölgeye izateten 
Hazara Karluk Beyliği adıyla anılan bir 
beylik kurdu . Sonra doğudaki mahalli 
Hint beyleriyle mücadele etmeye başla
yıp Mültan ve Pencap bölgesinde başarı
lar kazandı . Bu beyliğin ne zaman sona 
erdiği bilinmemektedir; ancak oradaki 
Karluk boyları 1846'daki İngiliz işgaline 
kadar varlıklarını sürdürdüler. Yukarı To
haristan'dan geldikleri kabul edilen bir 
grup Karluk da bugün Afganistan ve ku
zeyinde bulunan Rustak, Feyzabad, Ta
lekan ve Bedehşan şehirlerinin kırsal ke
siminde yaşayışma devam etmektedir. 
Moğol kumandanlarından Curmagon No
yan, Ögedey Han'ın emriyle 30.000 kişilik 
ordusunun başında İran taraflarına yö
neldiğinde dört tümenden oluşan ordu
sunun bir tümenini Uygur, Karluk ve 
Türkmen grupları teşkil ediyordu. 1265'
ten sonra dağılan bu tümenden bazı bir
liklerle daha önce vuku bulan Oğuz göç
lerine karışmış bazı Karluk grupları da 
Anadolu'ya geldiler. Bugün Anadolu'da 
Karluk adını taşıyan yedi köy vardır. 
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Aşırı Şii ismailiyye 
mezhebine mensup bir zümre. 

_j 

Karmatller (Karamita). Küfe'deki İsmaili 
daisi Hamdan b. Eş'as Karmat'a (ö. 293/ 

906) nisbetle bu adı almışlardır. İbn Man
zOr onları ayrı bir kavim olarak tanıtır 
(Lisanü'l-'Arab, "15rmt" md.). Taberi, 255 
(869) yılı olaylarını anlatırken Karmatiy
yOn diye anılan Zenc isyanının destekçisi 
bir gruptan bahseder (Tarif) , IX. 4 ı 9) . 
Mes'Odi ile Makdisi ise Karmatiler'in bir 
Sudan halkı olduğunu belirtirler (Müru

cü'?·?eheb, II, 20; A/:ısenü't-tekaslm, s. 
242) . Bu özellikleri dikkate alan bazı çağ
daş araştırmacılar Karmatiler'in, söz ko
nusu halkın Herodotos'un da zikrettiği 
(Tarih, IV, 174, 183, 184) Libya'dan getiri
len Garamalılar yahut Garamantlar oldu
ğunu ve adlarının Arap diline Karamita 
yahut KarmatiyyOn şeklinde geçtiğini ileri 
sürmektedirler (Shaban, ll, I 02, I 30; Ab
dülmecid Abidtn,XI 1 1963]. s. 167-169) . 

Karmat isminin Sevad bölgesindeki Beni 
Ukayl'in kolu Beni Karmat'tan geldiği, 
Karmatiler'in ve liderleri Hamdan'ın Arap 
asıllı olduğu da rivayet edilmektedir (İbn 
Miskeveyh, ll , 129; Ma krizi, İtti'~ü '1-J:ıune
fa' , ı . ı 56) . Louis Massignon ismin Vasıt'
taki mahall1 Arami lehçesinde "gizleyen, 
hileci" .anlamındaki kurmatadan (İA, VI, 
3 5 3). Wladimir ıvanow ise Aşağı Mezopo
tamya'da "köylü ve çiftçi" yerine kullanı
Ian karmita yahut karmutadan geldiğini 

düşünmektedir (lsmaili Tradition, s. 68-

69). 

Genel kabule göre Karmatiter 255 (869) 
yılında Abbasiler'e karşı düzenlenen Zenc 
isyanı sırasında ortaya çıkrnışlardır. Hare
ketin kurucusu olarak kabul edilen Ham
dan, Sabiiliğe mensup olup KOfe yakınla
rındaki OOr köyündendir ve büyük ihti
malle 264'te (877-78) Abdullah b. Mey
mOn 'un yahut oğlu Ahmed'in dililerinden 
Hüseyin el-Ahvazi'nin telkinleriyle İsmai
liyye hareketine katılmış, onun ölümün
den ya da Sevad bölgesini terketmesin
den sonra İsmailiyye'nin o bölgedeki daisi 
olmuştur. Ancak Karmati hareketi onunla 
sınırlı tutulmamış, döneminde veya daha 
sonra çıkarılan bütün ayaklanmalar Kar
matiler'e mal edilmiş, bazan da Fatımi
İsmaili hareketi Karmatilik olarak nite
len dirilmiştir. Hamdan'ın asıl destekçile
ri Küfe'ye yerleşen Beni Şeytan ve Bekir 
b. Vail'e mensup Arap kabileleriydi. Bu 
kabileterin yardımı ile güçlü bir duruma 
gelen Hamdan, hareketin devamını sağ
lamak için mensuplarından çeşitli adlar 
altında para topladı. Arkasından kendisi
ne bağlı olan her köye bir dai tayin etti 
ve ahalinin mal ve emlakinin idaresini bu 
dalye verdi. Hamdan'ın faaliyetleri, Ab
basiler'in Zenc isyanıyla meşgul olmala
rından dolayı 278 (891) yılında bir grup 
KOfeli'nin Bağdat'a gidip durumu haber 
vermesiyle farkedilebilmiştir (Tabert, X, 
25) . Onun faaliyetlerinde en büyükyar
dımcısı kayınbiraderi Abdan olmuştur. 

Hamdan Karmat ve Abdan, Ubeydullah 
el-Mehdl'nin· 286'da (899) Selemiye'de 
imametin kendisine ve dedelerine ait bir 
hak olduğunu ileri sürmesi üzerine yeni 
İsmailiyye doktrininden desteklerini kes
m işlerdir. Karmatiler'in 287-289 (900-
902) yılları arasında üç ayaklanma teşeb
büsü Halife Mu'tazıd-Billah tarafından 
bastırılmıştır. 

Irak ve Suriye'de Karmati isyanlarını 
düzenleyen dililerden Zikreveyh b. Mih
reveyh 289'da (902) Sahibüşşame diye 
bilinen oğlu Hüseyin'i (yahut Hasan) Beni 
Kelb'i kendi mezheplerine kazanmak için 
Suriye çölüne gönderdi. Hüseyin, Beni 
Uleys ve Beni Asbağ'ın kollarının deste
ğini kazandı. Zikreveyh'in oğullarından 
Sahibünnaka diye tanınan Yahya 290 Şa
banında (Temmuz 903) Dımaşk kuşatması 
sırasında öldürülünce yerini kardeşi Sa
hibüşşame aldı. Muhammed b. İsmail'in 
neslinden olduğu iddiasıyla em1rü'l-mü'
minin ve mehdi unvaniarını kullanan yeni 
Karmatilideri Halep'e yaptığı başarısız 


