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li] FERiDUN EMECEN 

K üSTANTINE 
(~) 

Cezayir'in 
üçüncü büyük şehri. 

_j 

Başşehir Cezayir'in doğusunda yer alan 
Kastantine (Kosantlne; Constantine, Kons
tantin). Kartacalılar tarafından Rummel 
vadisinde ve savunmaya elverişli bir mev
ki de Cirta adıyla kurulmuştur; bugünkü 
adı, 311 yılında geçirdiği büyükyıkımdan 
sonra burayı tekrar imar eden Roma im
paratoru Büyük Constantinus'tan gel
mektedir. 

442-533 yılları arasında Vandallar'ın ve 
ardından Bizanslılar'ın hakimiyetinde bu
lunan Constantine, VII. yüzyılın sonların
da müslümanlar tarafından fethedilerek 
Kayrevan'da oturan İfrlkıye valisine bağ
landı. 182-396 (798-1 006) yılları arasında 
Ağlebiler'in ve arkasından Fatımller'in 
idaresi altına giren şehir 462 ( 1 070) yılı 
civarında Hilalller'in , kısa bir süre sonra 
Hammadller'in ve S47'de (1152) Muvah
hidler'in eline geçti. Coğrafyacı Ebu Ubeyd 
el-Bekrl ( ö . 487/1094). Kostantlne'nin bu 
dönemlerde çok iyi korunan büyük ve ka
labalık bir şehir olduğundan, Şerif el-İd-
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rlsl de ( ö. 56011 I 65) çarşı ve pazarların
daki mal bolluğundan, halkının zenginli
ğinden ve buradaki imar faaliyetlerinden 
bahseder. 

Vezir Ebü Zekeriyya Yahya el-Hafsl'nin 
627 yılı başında (Aralık 1229) Muvahhid
ler'e karşı bağımsızlığını ilan etmesinin 
ardından Hafsller'e geçen Kostantlne'
nin idaresi hanedandan bir emlre verildi. 
Ancak zaman zaman burada valilik yapan 
kimselerin bağımsızlık ilan etmesiyle ve
ya başka bir sultana bağlanmasıyla ha
kimiyetin kaybedildiği görülür. 709-711 
( 1309-1311) yıllarında Bicaye Sultanı 
Ebü'l-Beka döneminde ve 712-719 (1312-
1319) yılları arasındaVezir İbnü'l-Gamr'ın 
yönetiminde iken yarı bağımsız durumda 
idi. 72S'te (1325) bir diğer vezir İbn Ka
Iün'un başlattığı isyan hareketi Abdülva
dller'in sürekli hücumlarına sebep olduy
sa da bu hücumların hiçbiri sonuç ver
medi. Daha sonra Merlnl Sultanı Ebü'l
Hasan doğuya doğru başlattığı fetih ha
reketi sırasında Kostantlne'yi işgal etti; 
fakat arkasından Kayrevan'da yenik dü
şünce (Muharrem 7491 Nisan 1348) şehir 
tekrar Hafsl sülalesinden I. Ebü'l-Abbas 
Ahmed el-Fazl'ın eline geçti. XIV. yüzyılın 
sonuna kadar Hafsller'le Merlnller arasın
da birkaç defa el değiştiren Kostantlne, 
Hafsller hakimiyetinin şekilde kaldığı XV. 
yüzyılı Zevavlde Arap kabilesine mensup 
Savleoğulları ile Beni Abdülmü'min, Be
ni'l-Lefgün ve Beni Bad is gibi diğer bazı 
ailelerin yönetiminde geçirdi. 

Osmanlılar'ın Kuzey Afrika'ya ulaşma
sıyla Kastantine şehri için yeni bir dönem 
başladı. Vayssettes'e göre Osmanlılar'ın 
şehri almaya yönelik ilk teşebbüsü 923'ün 
(1517) başlarında oldu. E. Mercief'yegö
re Kostantin e, 1 S 19 veya 1 520 yılında Os
manlılar'ın Cezayir beyi Barbaros Hayred
din Paşa'nın adamlarından Hasan Ağa 

Kostantine'den 
bir görünüş 

tarafından zaptedildi; fakat Hafsller'in 
1 S26'da geri aldığı şehir bir yıl soiıra tek
rar Osmanlılar'ın eline geçtiyse de ancak 
940'ta (1533-34) Osmanlılar bir garni
zon kurarak tam hakimiyet sağladılar. 
Hasan el-Vezzan, XVI. yüzyılın başlarında 
8000 haneli Kostantlne'de gelir düzeyi
nin yüksek olduğunu ve burada bir uluca
m i, iki medrese, üç- dört zaviye ile güzel 
evlerin ve çok sayıda çarşı pazarın bulun
duğunu, daha ziyade yünlü kumaş satan 
tüccarlardan bir kısmının üretilen yağ ve 
ipeği Numidya'ya göndererek hurma ve 
köle ile değiştirdiklerini yazmaktadır 
(Vaşfü f{rlktyye, ll, 55-60). 

Osmanlılar döneminde Kostantlne, Veh
ran'ın İspanyollar'ın elinde kalması ve 11-
limsan'ın önemini kaybetmesisebebiyle 
başşehir Cezayir'den sonra ikinci önemli 
şehir durumundaydı. Kostantlne'nin öne
mini arttıran başlıca hususlar iç kesimde 
yer aldığı için deniz saldırılarından korun
ması. müstahkem olması, başşehirden 
uzaklığı dolayısıyla merkezi yönetime 
karşı yarı bağımsız bir konumda bulun
ması ve Tunus'a olan yakınlığıdır. Şehir 

halkının sosyal durumu hemen hemen 
başşehirden farksızdı. N üfusu n büyük bir 
kısmını asırlar önce buraya yerleşen böl
genin insanları, bir kısmını da Endülüs, 
Bicaye, Tunus ve diğer şehirlerden gelen
ler oluşturuyordu. Bunlara daha sonra 
İspanya'dan sürülen yahudiler. Osmanlı 
halkı ve ticaret yoluyla Sahra'dan gelen 
zenciler de katıldı. 

Kastantine ve çevresinde Osmanlı yö
netimine girmesinden XVII. yüzyılın orta
larına kadar, başlıcaları 979'daki (1 571) 
Murabıt asıllı Beni Abdülmü'min isyanı ile 
1 OS2'deki ( 1642) Kabiliye bölgesi isyanı 
olan çeşitli ayaklanmaların meydana gel
diği ve bunların güçlü yöneticiler tarafın
dan şiddetle bastırıldığı görülür. 1792'-



de Salih Bey'in öldürülmesine kadar şe
hirdeki güçlü yönetim devam etti. Bu 
olaydan sonra karışıklık, ticari bakımdan 
gerileme ve imar faaliyetlerinde durgun
luk yaşanan bir dönem başladı. 1804'te 
Türkler'e karşı isyan eden Kablliyeli Mu
rabıtlar'dan İbnü'I-A'reş'e bağlı güçlerin 
saldırmasıyla durum daha da kötüleşti. 
Bundan üç yıl sonra da bir Tl!nus ordusu
nun başında hücuma kalkan Süleyman 
Kahya bir süre şehri kuşatarak topa tut
tu. Nihayet Cezayir'den bir Osmanlı tak
viye kuwetinin gelmesi üzerine kuşat
mayı kaldırmak zorunda kaldı. 

Kostant!ne'nin yönetimini elinde tutan 
son Osmanlı idarecisi yetenekli bir kişi 
olan Kuloğlu Ahmed Bey'di. Ahmed Bey, 
1830'da Fransızlar'ın Cezayir'i işgalinin 
ardından Garp ocaklarının ortadan kalk
masından yararlanarak burada bağımsız 
bir beylik kurmaya çalıştı ve Babıali'den 
paşa unvanı aldı. 1836 yılında Fransız
lar'ın Cezayir genel valisi Mareşal Klauzel 
Kostant!ne'yi işgal etmeye kalkıştıysa da 
Ahmed Bey tarafından geri püskürtüldü. 
Fakat daha sonra şehir tekrar kuşatıldı ve 
13 Ekim 1837'de General Valee kuman
dasındaki Fransız ordusunun kanlı bir hü
cumuyla işgal edildi. İşgalin ardından Ah
med Bey Sahra'ya çekilip on bir yıl süreyle 
Fransızlar'a karşı savaştı, ancak sonun
da esir düştü ve esarette iken öldü. Kos
tant!ne, Fransız işgali altında 1837'den 
1848' e kadar asker! ve ardından sivil yö
netim le idare edildi ve bu tarihten itiba
ren büyük gelişme gösterdi. Osmanlı dev
rinde bir beylik merkezi olan şehir sö
mürge döneminde üç yönetim birimin
den birinin merkeziydi. Cezayir'in bağım
sızlığa kavuşmasından ( 1962) sonra aynı 
adla kurulan vilayetin merkezi yapıldı. 
Bugün Doğu Cezayir'in en kalabalık şehri 
olarak bir tarım, ticaret, sanayi, eğitim 
ve kültür merkezi durumundadır. 1969'
da kurulan Kostanüne Üniversitesi'nde 
20.000 civarında öğrenci okumaktadır. 

Şehirde bir de milletlerarası hava alanı 
. bulunmaktadır. 

Kostanüne şehrinin nüfusu 1948'de 
117.000 iken daha sonra düzenli biçim
de artarak 1965'te 235.000'e, 1987'de 
470.000'e ve 2002'de de515.000'e (tah.) 
ulaşmıştır. 

Kostant!ne, Batı İslam dünyasında ilm! 
şöhrete sahip önemli şehirlerden biridir. 
Siyasi karışıklıklara rağmen burada hiçbir 
zaman ilm! ve fikri faaliyetler eksik olma
mış, özellikle Hafsller zamanında çok sa
yıda ilim adamı yetişmiştir. Bunlar arasın
da kadılık, müftülük, hitabet görevlerin-

Kostantine'de yeni inşa edilen bir cami 

de bulunan ve tarih, biyografi, düşünce, 
tıp, matematik, mantık, aruz, nahiv ve 
fıkıh konularında çok sayıda kitap telif 
eden İbn Kunfüz başta gelir. SGku'I-Ga
zal, S! d! Lahdar ve S! d! ei-Kettan! camileri 
gibi XVIII. yüzyıla ait eserlerin bulundu
ğu şehrin en meşhur mimari yapısı , gü
nümüzde de en güzel tarih! eser sayılan 
Ahmed Bey'in yaptırdığı Kasrü'l-bay'dır; 
ayrıca çok sayıda çarşısı, dükkanı, harna
mı ve güzel evleri bulunmaktadır. Kos
tant!ne'niQ sosyal ve ekonomik durumu 
üzerine bazı eserler yazılmıştır. Bunlar
dan Salih ei-Anterl'nin el-A{ıbô.rü'l-meb
niyye ii tô.ri{ıi Kostantine'siyle 1804-
1870 yılları arasındaki sosyal ve ekono
mik buhranlara yol açan kıtlık olaylarını 
ele aldığı Mecô.'ô.tü Kostantine 'si en 
ünlü olanlardır. 
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KOSAY, Ham it Zübeyr 

KOSTANTİNİYE 

(bk. İSTANBUL). 

KOŞAY, Harnit Zübeyr 
(1897- ı 984) 

Türk dilcisi ve etnograf. 
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İ dil- Ural bölgesinde Başkırdistan Cum
huriyeti'nin merkezi olan Ufa ilinin Tilençi 
Tomrek köyünde doğdu. Babası ilmiye sı
nıfından Ubeydullah Efendi, annesi Nuri
zade Hanım'dır. Eniştesi müftü ve Şılrô. 
dergisi sahibi Rızaeddin Fahreddin'in 
yardımı ile öğrenim için Türkiye'ye geldi 
( 1909) Darülmuallim'den mezun olduk
tan ( 1916) sonra Kadıköy Sultanisi'nde 
öğretmenliğe başladı. Ertesi yıl Macaris
tan'a giderek Budapeşte'de ortaokullara 
öğretmen yetiştiren "pedegogium"a kay
doldu, 1921 'de buradan da mezun oldu. 
Aynı yıl yüksek öğretmen oku lu karşılığı 
olan Eötvöş Collegium'a girdi. Ünlü Tür
kolog Gyula Nemeth'in yanında hazırladı
ğı "Türk Silah Adları" konulu tezini 1923'
te tamamlayıp Berlin Üniversitesi'nde 
Willy Bang Kaup'un verdiği derslere de
vam etti. Ayrıca m üze ve kütüphanelerde 
incelemelerde bulundu . 1925'te Türki
ye'ye döndü ve Maarif Vekilieti'nde me
muriyete başladı. Sırasıyla Hars Dairesi 
Kütüphaneler Um um müfettişliği ( 1925-

1926). Asar-ı At!ka ve Kütüphaneler mü
dürlüğü ( 1926-1927). Ankara Etnografya 
Müzesi müdürlüğü ( 1927-1931 ), Müzeler 
Dairesi müdürlüğü ( 1931-1945). Eski 
Eserler ve Müzeler Genel müdürlüğü 
( 1945-1950) ve ikinci defa Ankara Etnog
rafya Müzesi müdürlüğü ( 1 950c 1962) gö
revlerinde bulundu. Bu görevde iken yaş 
haddinden emekliye ayrıldığı halde iki yıl 
daha görevini vekaleten sürdürdü. Daha 
sonra Eski Eserler ve M üzeler Genel Mü
dürlüğü müşavirliği yaptı ( 1964-1969). 1 
Ekim 1984'te Ankara'da öldü. 

Harnit Zübeyr Koşay Türk Tarih Kuru
mu ( 1931 ), Türk Dil Kurumu ( 1932). Al
man Arkeoloji Enstitüsü ( 1952). Falklor 
Araştırmaları Kurumu ( 1955). Güneydo
ğu Avrupa Araştırmaları Birliği (AİESSE). 
Uluslararası Müzeler Konseyi (!COM) ve 
Uluslararası Anıtlar Konseyi (ICOMOS) 
Türkiye Milli Komitesi asil üyeliklerinde 
bulundu. Ayrıca Fin Arkeoloji Cemiyeti, İs
veç Krallığı Tarih, Antikite Akademisi. Vi
yana Antropoloji Derneği, Macar- Buda
peşte Köröşi Csoma İlim Derneği ve Prag 
Şark Enstitüsü muhabir üyesiydi. Ulusla-
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