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Malezya'nın başşehri. · 
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Batı Malezya'da ( Malakka 1 Mal ay yarı
madasının güney kesimi) Kelang ve Oorn
bak nehirlerinin birleştiği noktadadır; adı 
"çam.urlu kavşak" anlamına gelir. Malak
ka Bağazı kıyısındaki Kelang Limanı'nın 40 
km. uzağında ve Singapur- Penang de
miryolu hattı üzerinde bulunan Kuala 
Lumpur. Malezya'nın en büyük şehri ve 
aynı zamanda kültür, ticaret, ulaşım 
merkezidir; Güneydoğu Asya'daki en 
uzun pistlerden birine sahip olan Subang 
Uluslararası Havaalanı şehrin hemen dı
şındadır. 

Şehir, kalay madenierinde çalışan Çin
liler'in 1857'de bugünkü Ampang barili
yösünde kurdukları bir yerleşim merke
zinin etrafında gelişmiştir. Demir yatak
larının denetimini ele geçirmek için Ma
lay reisierinin arasında cereyan eden Se
Jang or savaşına (1866-1873) Çinli işçilerin 
de katılması sonucunda küçük bir kasa
ba görünümündeki Kuala Lumpur hara
beye döndü. Savaş sırasında Kapitan Chi
na deriilen Çinliler'in lideri Yap Ah Loy ma
den anlaşmazlıklarında hakem rolü oyna
dı ve vergileri toplayarak şehrin alt yapı
sını kurmaya çalıştı. 1870'li yılların orta
larından itibaren yeni göçmenlerin gel
mesiyle büyüme başladı. 1880'de eyaJet 
merkezini Kelang'dan Kuala Lumpur'a 
taşıyan İngiliz sömürge valisi Blomfield 
Douglas. Kelang nehrinin batısında yeni 
hükümet binaları inşa ettirdi. Ancak 
1881 yılı başında çıkan büyük bir yangın 
şehrin önemli bir kısmını harabe haline 
sokarken aynı yılın sonunda baş gösteren 
sel felaketi de çevredeki maden ocaklarını 
tahrip etti. 1882' de Sir Frank SWettham 'ın 
valiliğe tayininden sonra Kelang- Kuala 
Luinpur demiryolunun yapımına başlan
dı . Binalarda ateşe dayanıklı ve sağlığa 
daha uygun olan tuğla ve kiramit kulla- · 
nımı özendirildL Yeni gelen Çinli ve Hint-
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liler'le müslüman Malaylar'ın oturmaları 
için yeni semtler kuruldu. 1884'te 4000 
olan şehrin nüfusu 1891'de 19.000'e 
ulaştı. 1890'da çeşitli etnik grupların 
temsilcilerinden meydana gelen ve bir 
nevi belediye meclisi görevi yapan bir ku
rul oluşturuldu; daha sonra da Kapitan 
China sistemi kaldıi"ıldı. 1896 yılında mer
kezi konumu sebebiyle İngiliz yönetimin
deki Federal Malay eyaletlerinin idare 
merkezi seçildi ve İngilizler'le Malay reis
Ierinden meydana gelen bir federal kon
sey kuruldu; 1927'de şehre belediye sta
tüsü verildi. ll. Dünya Savaşı sırasında Ja
pon işgaline uğrayan Kuala Lumpur, sa
vaş sonrasında birkaç hafta Japonlar'a 
karşı mücadele eden Malay komünistle
rinin denetiminde kaldı. Komünist geril
laların uzun süren ayaklanması sırasında 
( ı 948-1960) civarda yeni banliyölerin ku
rulması ve sanayi alanlarının genişle
mesiyle nüfus hızla artarak 1957'de 
316.230'a (%62 Çinli.% 15 Malay). 1970'
te 452.000'e (% 55 Çin li .% 25 Ma lay, %19 
Hintli). 1989'da 1.209.800'e ve 2000 yı
lında 1.297.526'ya ulaştı. 1957'de yarıma
dadaki eyaletlerden meydana gelen Ba
ğımsız Malay Federasyonu'nun ve 1963'
te Borneo adasındaki eyaletlerin de ka
tılmasıyla kurulan bugünkü Malezya'nın 
başşehri oldu; 1974 yılında ise Selangor 
eyalatinden ayrılarak 243 km2 'lik bir ala
nı içine alan federal bir bölge statüsüne 
kavuştu. 

Kuala Lumpur İslam mimarisinin etki
lerini taşıyan resmi binaları, Çin tarzı dük
kanları, gecekonduları ve "kampong" adı . 

verilen geleneksel mahalleleriyle ilginç 
bir görünüme sahiptir. Kelang nehri bo
yunca uzanan eski kesimin sıkışıklığına 
karşılık modern şehireilik anlayışına uy
gun biçimde planlanan yeni kesimlerle 
banliyöler rahat ve düzenlidir. Kelang 
nehrinin doğu yakasında yoğunlaşan tica
ret merkezinde bankalar, sigorta şirket
leri ve oteller yer alır. Resmi binalar ve de
miryolu istasyonu nehrin batı yakasında-

Kuala Lumpur'dan 
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dır; milli mimarinin hakim olduğu en gü
zel binalar ise Kenney Hill kesimindedir. 
Ticari hayata Çinliler hakimdir; Hintliler 
çevredeki kauçuk işletmelerinde, yoğun 
olarak 1899'da kurulan Kampong Baha
ru'da yaşayan müslüman Malaylar ise ge
nellikle resmi dairelerde çalışırlar. Şehrin 
sanayi bölgelerinde demir döküm. maki
ne ve sabun fabrikaları, gıda işleme te
sisleriyle demiryolu montaj-yapım ve mo
tor atölyeleri bulunur. 

Yüksek öğrenim alanında çeşitli yük
sek okulların ve teknik kolejterin dışında 
Malay Üniversitesi ( 1962). Malay dilinde 
eğitim veren Milli Üniversite ( 1970) ve 
Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi 
( 198 3) faaliyet göstermektedir. Bunlar
dan Malezya Uluslararasıislam Üniversi
tesi (International lslamic University Malay
sia). Malezya'dan başka aralannda Türki
ye'nin de bulunduğu yedi İslam ülkesiyle 
İslam Konferansı Teşkilatı tarafından ku
rulmuştur: kurucu üye statüsündaki dev
letler büyükelçileri aracılığıyla üniversite 
meclisi ve mütevelli heyetinde temsil edil
mektedir. Eğitim dili bazı özel bölümler 
hariç İngilizce olan üniversite halen on fa
külte ile (hukuk. işletme ve ekonomi. mü
hendislik. islami ilimler ve beşeri bilimler. 
tıp, eczacı lık . fen. iletişim. mimarlık ve 
çevre düzenlemesi. eğitim) yedi araştırma 
ve eğitim merkezine sahiptir; bunlarda 
otuz dört lisans ve yedi lisans üstü prog
ram uygulanmaktadır. Uluslararası Üni
versiteler Birliği (International Association 
of Universities). İngiliz Milletler 1bpluluğu _ 
Üniversiteler Birliği (Association of Com
monwealtlı Universities) ve İslam Üniversite
ler Birliği'nin (Rabıtatü'l-dlmiati'l-İslamiyye) 
üyesi olan Malezya Uluslararası İslam Üni
versitesi ile Marmara Üniversitesi arasın
da da karşılıklı akademik yardımlaşma. 
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öğretim üyesi ve öğrenci değişimi öngö
ren 3 Aralık 1992 tarihli bir anlaşma bu
lunmaktadır. Bu üniversitenin dışında 
başbakanlığa bağlı İslam İşleri Dairesi'nin 
de içinde hizmet verdiği Malezya İslam 
Merkezi (lslamic Centre of Malaysia) şehirde
ki en önemli İslami kuruluştur. 1986'da 
yapımı tamamlanan Sultan Selahaddin 
Mescidi ise (Masjid Sultan Salahuddin) Gü
neydoğu Asya'nın en geniş kubbeli cami
sidir. 
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KUBA 

Kuzey Azerbaycan' da 
XVIII. yüzyılda hanlık merkezi olan 

ta rihi bir şehir. 
_j 

Azerbaycan'da Bakü'nün kuzeybatısın
da, Başkafkas dağlarının kuzeydoğu etek
lerinde Hazar denizine 45 km. mesafede 
yer alır. Şehrin adı, "türbe" anlamına ge
len ve Ortaçağ İslam ülkelerinde yer adı 
olarak sık rastlanari "Kubbe"den bozma
dır. Bu adın Sasani şahlarından Kuvat'ın 
(Kubad) adıyla bağlantılı olduğu faraziyesi 
inandırıcı değildir. Kuba civarındaki Beş-

parmak dağının önünde aynı zamanda 
bir ziyaretgah olan. Evliya Çelebi 'nin Hı
zır-ı Zende denilen birinin büyük bir kub
be altında bozulmamış cesedini gördüğü 
yerde yarı yıkılmış bir kervansarayın da 
mevcut bulunduğu göz önüne alınırsa 
Kubbe adının bu ziyaretgahla ilgisi oldu
ğu ihtimali ortaya çıkar. Ayrıca Kuba han
larının fermanlarında şehrin adı Kubbe 
şeklinde yazılmıştır. Seyyah Hacı Zeyne
labidin-i Şirvani (XVIII. yüzyıl) Kubbe yer 
adının "Kubah" gibi de telaffuz edildiğini 
yazmaktadır (Busttinü 's-sey a /:ta, s. 445 ). 
Yine Kuba kazasının Şah Süleyman Safevi 
devrinde (ı 664- ı 694) teşkil edildiği gö
rüşü de doğru değildir. Nitekim Osmanlı 
belgelerinden Kuba'nın XVI. yüzyılda Der
bend eyaJetine bağlı sancaklardan biri ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Kuba'nın bir şehir haline gelişi etrafının 
surla çevrilmesinin ardından olmuştur. 

İlk surun XVI. yüzyılın sonunda yapıldığı 
tahmin edilmektedir. Babası Karakay
tak hakimleri (usmi) neslinden , anne
si Kaçar Türkleri'nden olan ve Safevi sa
rayına yakın çevrelerde yetişen Hüseyin 
Han adlı bir toprak ağası XVII. yüzyılın 
sonlarına doğru Salyan, Kuba ve Kulhan 
dahil bölgenin idaresini eline aldı. Onun 
kurduğu hanlık Safevi Devleti'ne bağlıydı . 

Fakat Kuba şehri ve ona bağlı mahallerin 
sakinlerinin çoğunun Hanefi mezhebi 
yanlısı olduğu, han ailesinin ise İmamiyye 
Şiası'nı benimsernesi ve nihayet komşu 
Dağıstan'ın ahalisi arasında Şafiiler'in ço
ğunluğu oluşturması . Safevi Devleti'nin 
parçalanmaya başladığı bir devirde böl
gedeki silahlı ·çatışmaların artmasının te
mel sebeplerini oluşturdu. Öte yandan 
Kuba Hanlığı 'nın oluşması devri, Çarlık 

. Rusyası ile Osmanlı Devleti'nin Dağıstan 
ve Kuzey Azerbaycan'ı kendi topraklarına 
katmak için giriştikleri faaliyetlerin yo
ğunlaştığı döneme rastlar. 1. Petro'nun 
1722- 1723 İran sefer i, ll l. Ahmed ve 1. 
Mahmud zamanlarında Osmanlılar'ın Do
ğu Kafkasya'da gerçekleştirdiği askeri 
harekat, Sünni cemaati adına Hacı Davud 
ve Lezgi Surhay önderliğinde Safeviler'e 
karşı başlayan isyanlar Kuba Hanlığı'nın 
arazisinin tahribatma yol açtı. 1734'te 
Nadir Şah tarafından tahrip edilerek yağ
malanan Kuba 1735'te yeniden yıkıma 
uğradı . Lezgi hareketlerinden olan 1 735 
olayları sırasında Kuba hanının ikametga
hı Hudad Kalesi tamamıyla yıkıldığından 
hanlık merkezi Kuba'ya nakledildL Hu
dad'da isyancı Lezgiler'in öldürdüğü Sul
tan Ahmed Han' ın oğlu Hüseyin Ali Han, 
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Kuba hakimi olarak hem İran Şahlığ ı hem 
de Rus Çariiğı tarafından resmen tanın
mıştı. 

Bölgedeki huzursuzluğun sürmesine 
rağmen Hüseyin Ali Han ve özellikle 1758'
de onun yerine geçen oğlu FethAli Han 'ın 

hakimiyeti yıllarında Kuba Hanlığı , Kaf
kasya ve Azerbaycan 'ın gelişmekte olan 
en önemli yarı müstakil devletlerinden 
biri haline geldi. Adı geçen hanların Ku
ba Hanlığı kazalarma ( De rbend"le Bakü 
a ras ında ki arazi) Mugan ve Erdebil civa
rından birtakım yarı göçebe Türk boyları
nı getirip yerleştirmesi ekonomik bakım
dan olumlu sonuç veren bir tedbir oldu. 
Hazar denizi yolu ile yapılan ticareti can
landırma çabaları da Kuba Hanlığı'na ta
bi topraklarda çiftçilik ve zanaatın geliş
mesini sağladı. Feth Ali Han on yıllık bir 
süre içinde Kuba, Salyan , Bakü, Derbend 
ve Şemahı haniıkiarını doğrudan doğruya 
veya dalaylı olarak kendi kontrolü altına 
aldı. Ancak Güney Dağıstan 'a yönelik siya
seti başarısız oldu. 

FethAli Han'ın ölümünden ( ı 789 ) son
ra Kuba Hanlığı kısa bir sürede siyasi öne
mini kaybetti. Oğulları Ahmed Han ve 
Şeyh Ali Han, Kuba Hanlığı'nı babaları dev
r inde mevcut olan sınırlar içinde tutmayı 
başaramadılar. Çariçe ll. Katerina' nın Kaf
kasya'nın işgali için gönderdiği kalabalık 
ordu 1796 Mayısında Derbend'i, az sonra 
da Kuba'yı işgal etti. Savaş sırasında esir 
alınan Şeyh Ali Han daha sonra kaçtı ve 
Ruslar'ın bölgeden çekilmesinin ardından 
Kuba ve Derbend 'de yeniden idareyi ele 
geçirdi. Rusya'nın İran'a karşı1805 'te ilan 
ettiği savaşlar döneminde Derbend ve 
Kuba bir daha istila edildi ( 1806) . 1813'te 
imzalanan Gülistan Antiaşması ile Kuba 
ve Derben d hanlıkları ilga edilerek arazi
leri Rus Çarlığı 'na bırakıldı. 

Kuba ahalisi , XIX. yüzyılda iki defa Rus 
Çarlığı yönetimine karşı silahlı ayaklan
maya katıld ı. 1837'de vuku bulan Kuba 
ayaklanması Azerbaycan'da Rus müstem
lekeciliğine karşı ilk kitlesel çıkış oldu. Bu 
olayın Şeyh Şamil hareketiyle ~oğrudan 
doğruya ilişkisi vardı. 1877'de Kuba'da ve 
ona komşu kazalarda yeni bir isyan başla
dı. Ayaklanma aslında, Rusya'nın Osmanlı 
Devleti'ne karşı başlattığı savaş dolayısıy
la Azerbaycan Türkleri ve· Lezgiler'in bir 
nevi dayanışma hareketiydi. Her iki ayak
lanmayı Rus silahlı kuwetleri vahşice bas
tırdı. 1877 ayaklanması Osmanlılar'la da
yanışma karakteri taşıdığından Azerbay
can Sovyet tarihçileri bu ayaklanmayı "ge
r ici" bir çıkış gibi nitelendirmeye çalıştı 

lar. 
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