KARMATlLER
bü'n-Nuşre'sini

de anmak gerekir (son
üç eser hakkında bk. Poonawala, BiobibLiography of lsma'ili Literature, s. 38, 42.
86). AyrıcaKadi Nu'man. Hamidüddin elKirmani. Ali b. Muhammed b. Velid, İb
rahim b. Hüseyin el-Hamidi gibi Karmati
müelliflerinin büyük çoğunluğu günümüze ulaşmamış eserleri vardır (Karmatl
müellifleri veeserleri hakkında geniş bilgi
için bk. Taha el-Veli. s. 159-222).
Karmatiler'in gelişmesiyle birlikte İs
lam alimleri onların inanç ve düşünce
sistemlerine dair ya belli eserlerinde bölüm açarak yahut müstakil kitaplar yazarak reddiyeler kaleme almışlardır. İçle
rinde Sabit b. Eslem en-Nahvi, İbn Şazan
en-NisabOri, Kadi Abdülcebbar, Gazzali,
Takıyyüddin İbn Teymiyye gibi alimierin
de bulunduğu birçok müellif bu konuda
eser telif etmiştir. Taha el-Veli bu müelliflerden yirmi beş kadarını eserleriyle
birlikte tanıtmaktadır (a.g.e., s. 225-272).
Burada, Karmatiler'i yakından tanımak
maksadıyla onların mezheplerine girip
kendileriyle ilgili tarihi malOmatın yanı
sıra gözlemlerine dayalı bilgiler de veren
İbn Malik ei-Hammadi'nin Keşfü esrari'l-Batmiyye ve al]barü'l-Karamita ile
(nşr. İ. Attar el-Haseni. Kah i re 1939) Muhammed b. Hasan ed-Deylemi'nin Beyanü me~hebi'l-Batıniyye (nşr. R. Strothmann, istanbul 1938) adlı eserlerini de
zikretmek gerekir.
Konuyla ilgili olarak gerçekleştirilen
modern çalışmalardan. Karmatiler'in tarihiyle onların temel kaynakları ve haklarında yazılan reddiyeleri ele alan Taha elVeli' nin el-Karamita adlı eseri önemli
sayı lmaktadır (Beyrut 198 ı). Ayrıca Mustafa Galib'in el-Karamita beyne'l-meddi
ve'l-cezr (Beyrut, ts .). İsmail ei-Mir Ali'nin el-Karamita (Beyrut 1403/1983) ve
Hasan BezzOz'unel-Karamita beyne'ddin ve 'ş-şevre (Beyrut ı 997) adlı eserleri
de sayılabilir. Batılı müelliflerin çalışma
larına gelince Louis Massignon, Karmatller hakkında eser yazan yahut ilgili eserlerinde konuya genişçe yer veren otuza
yakın şarkiyatçının çalışmasından söz
eder(A Volumeo{OrientalStudies, s. 337338). Bu hususta onun kaydetmediği
Samuel Miklos Stern, Wilfred Madelung,
George T. Seanlan ve Wiladimir ıvanow
gibi araştırmacıların çalışmaları da dikkate alınmalıdır (müelliflerin eserleri hakkında bk. EFI İng.]. lV. 665).
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35Z'de (963) Herafta doğdu. Muhtemelen ailesinde cam eşya yapımı ile uğra
şan biri sebebiyle Karrab veya İbnü'I-Kar
rab lakabıyla meşhur oldu. Babası ile, Şa
fii fakihi olarak tanınan ve pek çok eserin
müellifı olan (Zeheb!, A'Uimü'n-nübela',
xvıı. 380) ağabeyi EbO Muhammed İsma
il de ilimle meşgul olmuşlardır. Karrab
kısa bir süre için Nlşabur'a gidip geldi ve
bir daha Heraftan ayrılmadı. Hadis öğre
nimine büyük önem verdi, birçok hocadan istifade etti ve Herat muhaddisi unvanıyla anıldı. Başta anne tarafından dedesi Muhammed b. Ömer b. HafsOye olmak üzere Serahs hatibi Abdullah b. Ahmed b. HammOye es-Serahsi, Ahmed b.
Abdullah en-Nuaymi, Semerkant kadısı
Halil b. Ahmed es-Siczl, Ebü'l-Fazl Muhammed b. Abdullah İbn HamirOye gibi
alimlerden faydalandı. Ahmed b. EbO
Asım es-Saydalani, Hüseyin b. Muhammed b. Mette ve Hace Abdullah el-Herevi onun talebelerinden bazılarıdır. Aynı zamanda bir zahid olarak da tanıtılan Karrab, Şaban 429'da (Mayıs 1038) Herafta
vefat etti.
Eserleri. 1. Feza'ilü (Fazlü) 'r-remy ii
se bililiahi te'ala. Ok atmanın fazileti, yarış düzenlemenin önemi , silah kullanmayı öğrenmenin teşvik edilmesi gibi konulara dair otuz beş hadisi ihtiva eden bir
risale olup bibliyografik kaynaklarda yer
almayan bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Fatih, nr. 3520; diğer nüshalar için bk. Kettan i, s. 50; üsame Nasır
en-Nakşibend!, Xll 119831. s. 305-306). Avvad'ın bu eseri hem Karrab'a hem ağabe
yi İsmail' e ait iki ayrı risaleymiş gibi göstermesi ve her ikisi için de Köprülü Kütüphanesi'ndeki kayıt numarasını (Fazı!
Ahmed Paşa. nr. 384) vermesi (Meşadirü 'ttüraşi'l-'askeri'inde'l-'Arab, ll, 219) doğru

değildir.

Risale, önce Fazlurrahman Baki'nin genişçe bir inceleme yazısıyla birlikte lslamic Culture'de (XXXIV 119601.
s. 195-218). ardından üsame Nasır enNakşibendi tarafından tah ki k edilerek elMevrid'de (bk. bibl.) neşredilmiş. daha
sonra Meşhur Hasan Mahmud Selman'ın
tahkikiyle yayımlanmıştır (Zerka 1409/
I 989). z. Taril)u's-sinin (sünen). Hz. Pey-
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gamber döneminden itibaren müellifin
vefatma kadar yaşamış alimierin ölüm tarihlerini tesbit etmek üzere kaleme alın
mış iki ciltlik bir eser olup İbn Hacer'in
Teh?,ibü 't- Teh?,ib'inin kaynakları arasın
dadır (ll, 14 7; IV, 142; V, 288; IX, 243). 3.
Şemô.'ilü '1-'ulemô.' ('ubbad). Eserin adı
nın Keşfü'z;-z;unıln'da Şemô.'ilü'l-et]fı

yô.' ve vefeyô.tü'l-'ulemô.' şeklinde verilmesi ikinci sıradaki kitapla aynı eser
olabileceği ihtimalini akla getirmekte. Zirikll'nin el-A'lô.m'da (1, 293) müellifın en
meşhur eserinin adını Tô.ri{ıu vefeyô.ti'l'ulemô.' diye zikredip muhteva olarakTô.ri{ıu 's-sinin için verilen bilgileri kaydetmesi de bu ihtimali güçlendirmektedir.
4. Nesimü'l-mühec. Fazlurrahman Baki , Zehebl'nin A'lô.mü'n-nübelô.' (XVII,
57 ı) ve Sübki'nin Taba]fiitü 'ş-Şô.ti'iyye
(IV. 264) adlı eserleri başta olmak üzere
birçok kaynakta bu şekilde harekelenen
kitabın adındaki ikinci kelimenin "menhec" olması gerektiğini söylemektedir
(/C, XXXIV/3 119601. s. 197) Müellifin ayrıca el-Üns ve's-selve (sülvan) adlı bir
eserinin bulunduğu zikredilmiştir.
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maktadır. Kars adının Gürcüce kari (kapı)
kelimesinden geldiği, buranın Ermenistan ile Gürcistan arasında bulunması sebebiyle "kapıdaki şehir" anlamında Kariskalaki şeklinde anıldığı ileri sürülür.
Ayrıca bu adın Türkçe Karsak kelimesine
dayandığı ve Bulgar Türkleri'nin Karsak
boyunun bölgedeki hakimiyetinin (m .ö.
11 . y ü zy ıl) bir hatırası olduğu da öne sürülmüştür (iA, vı. 36 ı) . Kars adına Bizans literatüründe ilk defa Konstantinos
Porphyrogennetos'un eserinde rastlanır.
Ortaçağ mahalli kroniklerinde burası için
Karuts veya Karuc adının kullanıldığı belirtilir. Bizans kaynaklarında kullanılan
Kars adı Arap kaynaklarında da aynı şe
kilde yer alır. Şehri İbnü'l-Eslr ve Yaküt elHam evi Kars. Fariki ise Gars adıyla zikreder. Osmanlı kaynaklarında da Kars imlasıyla geçer. Osmanlı coğrafyacılarının eserlerinin pek çoğunda burası "Türkmen ülkesi" nde muhkem bir kaleye sahip şehir
olarak gösterilmiştir.
Paleolitik çağiara ait izlere de rastlanan
Kars çevresi İlkçağ'larda Hititler, Urartular ve Sasanller'in hakimiyetinde kaldı.
İlk İslam fetihleri esnasında Kars yöresinin bir bölümü Arap hakimiyetine geçmişse de bölgede Bizans'la girişilen rekabet sonucu Araplar'ın kesin hakimiyeti
ancak VIII. yüzyılda gerçekleşebildi. Bu
dönemde Araplar'ın da desteğiyle Kars'a
Bagratlılar hakim oldu. Bagratlılar soyundan lll. Aşot, 962'de beyliğinin merkezini
Ani'ye taşıdıktan sonra kardeşi Muşeg'e
merkezi Kars olmak üzere Vanand bölgesini verdi.
Arslan b. Selçuk'un oğlu Kutalmış 1049
ve 1053 yıllarında düzenlediği iki seferde
de Kars'ı ele geçiremedi. 450'de (1058)
Çağrı Bey'in oğlu Yakütl'nin emrindeki
Selçuklu kuwetleri Kars'ın kenar mahallelerini ele geçirip yağmaladı, ancak şehri
zaptedemeden Ani üzerine yürüdü . 456'da (1064) Alparslan ' ın Ani üzerine hare-

keti esnada Kars'ta hüküm süren Vanand
Prensi Gagik, Alparslan'a ve Selçuklu ailesine itaatini bildirdi. Bu suretle Kars herhangi bir askeri harekat olmadan Selçuklu topraklarına katıldı . Gagik ise Alparslan 'ın bölgeden çekilmesinden sonra Bizans imparatoru ile anlaşarak Kayseri yakınlarındaki Zamantı suyu çevresinde bazı kasabaların kendisine verilmesi karşı
lığında ülkesini Bizans Devleti'ne dahil etti (Yinanç, s. 5 ı) . 1074'te Gürcü Krallığı'na
bağlı olan şehir Sultan M elikşah zamanın
da kesin olarak Selçuklu hakimiyeti altına
alınmıştır (4 72/ 1080).
Selçuklular'ın zayıflamasından sonra
Kars ve .çevresi Gürcüler ile Türk beylikleri arasında rekabet sahası durumuna
geldi. Bu dönemde şehrin bir müddet
Saltuklular'ın hakimiyetinde kaldığı ve İz
zeddin Saltuk'un veziri FlrQz tarafından
kalesinin tamir etiirildiği Kars Kalesi'nde
bulunan 548 (1153) tarihli bir kitabeden
anlaşılmaktadır. İbnü'l-Ezrak İzzeddin için
Kars hakimi tabirini kullanmaktadır (Meyya{arikTn ve Amid Tarihi, s. 127) Şehir,
VI. (XII.) yüzyıl ortalarında Ani emirleri
olan Şeddadller'in hakimiyet alanına dahil oldu. Ancak bu durum uzun sürmedi
ve Kars. Ahlatşahlar'ın elinde bulunduğu
sıralarda yine Gürcüler tarafından istila
edildi (Ebü'l-Ferec. ll , 487). Celaleddin Harizmşah, Moğollar karşısında dayanamayarakAzerbaycan'a çekildiği esnada bölge Gürcüler'in elinde bulunuyordu . Onun
Kars ve çevresini yeniden fethetmesi
(623/1 226) İslam dünyasında sevinç uyandırdı. Ancak ölümünden sonra şehir yeniden Gürcüler'in eline geçti. 636' da ( 1239)
Curmagan Noyan kumandasındaki Moğol
ordusu Gürcistan seferi sırasında Kars'ı
alarak tahrip etti. Şehir 1336 yılına kadar
İlhanlılar' ın , ardından da mahalli hanedanların idaresinde kaldı. 1356'da kısa
bir süre Altın Ordu hakimiyetine girdiyse
de 759'da (1358) Celayirliler tarafından
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Kars çayı vadisiyle yüksek platodan aybir tepenin üzerinde ve bu tepenin
eteklerindeki düzlükte yer alır. Birbirinden farklı iki kısımdan oluşan şehrin eski
bölümü Kars çayının açtığı derin vadinin
kenarında bulunmakta olup buranın ana
merkezini Kars Kalesi o luşturur. Başlıca
tarihi yapılar bu kısım dadır. Yeni mahalleler eski kısım la istasyon arasında yer alrılmış
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