
r 
KUMANlAR 

--, 

Bizanslılar ve Latinler tarafından 
Kıpçaklar'a verilen ad 

(bk. KIPÇAKIAR). 
L _j 

r 
KUMANOVA 

--, 

Makedonya Cumhuriyeti'nde 

L 
tarihi bir şehir. 

_j 

Makedonya'nın kuzeyinde önemli bir 
kısmını Arnavutça konuşan müslüman
ların oluşturduğu, günümüzde 60.000'in 
üzerinde nüfusa sahip bulunan Kumano
va, Vardar nehrine karışan Kriva suyunun 
küçük bir kolu üzerinde, Üsküp'ün 35 
km. kadar kuzeydoğusunda engebeli bir · 
düzlükte kurulmuştur. Makedonya ile Sır
histan arasındaki ana karayolu ve Sela
nik- Üsküp- N iş - Belgrad demiryolu üze
rinde yer alır. Osmanlı döneminde (ı 395-
19 ı 2) Edirne ve Filibe'den Köstendil, Eğri 
Palanka (Kriva Pa lanka) yoluyla Üsküp'e ve 
daha ileride Arnavutluk içlerine uzanan 
ve buradan geçen yol bugünkünden daha 
önemliydi. Kökeni Ortaçağ 'a kadar uza
nan Kumanova. XIV. yüzyılda tarihi Zeg
ligovo bölgesinde bir köy olarak Velbuzd 

. (Köstendil) Prensliği'nin bir parçası idi. XVI. 
yüzyıl boyunca gelişerek müslümanların 
hakim olduğu bir yerleşim yeri haline dö
nüştü. Şehrin adı, XII. yüzyıldan XIII. yüz
yıla kadar bu bölgeye yerleşen Kuman
lar'dan (Kıpça k Türkleri) gelir. 

Kumanova'nın adına. yazılı kaynaklar
da ilk olarak 923-925 ( 1517 -1519) yılları 
arasında tutulmuş bir tahrir defterinde 
on dokuz Türk ve otuz üç hıristiyan hane
den oluşan bir köy şeklinde rastlanır (BA, 
MAD, nr. ı 70 , s. 202) . Kumanova'nın bir 
kasaba haline gelişi , XVI. yüzyıl başların
da Tatar Sinan Bey tarafından kubbeli bü
yük bir caminin inşa edilmesiyle gerçek
leşti. Yeni Nögeriç Kilisesi gibi aynı karışık 
üslupla yapılan ve inşa kitabesi bulunma
yan cami, Makedonya bölgesindeki Os
manlı mimarisinin en önemli örneklerin
den birini oluşturur. 977 ( 1570) tarihli 
tahrir kayıtlarına göre Kumanova'da bir 
kısmının sonradan İslamiyet'i kabul ettiği 
anlaşılan elli iki müslüman, on dokuz hı
ristiyan hanesi vardı. Bazı yörük topluluk
ları da yöreye gelerek Aşağı Bektaşlı, Asıl
cılar, Baraklı, Çeltikçi, Kutlu Bey ve Yukarı 
Bektaşlı köylerini kurup yerleşmişlerdi 
(ı 570'te toplam 200 hane, yaklaşık ı 000 
kişi) . Bölge, büyükoranda Bulgarca - Ma
kedonca ve Sırpça konuşan hıristiyanlarla 
iskan edilmiş. Kumanicevo, T\.ırkovce ve 

Vragoturci köylerine yerleşen ilk Türkler 
olan Kumanlar ise bu nüfus içinde asimi
le olmuştur. 

Evliya Çelebi 1665'te Kumanova'yı şe
matik ve eksik bir şekilde tasvir etmiştir. 
Ona göre Kumanova, Üsküp sancağına 
bağlı bir vayvedalık ve kadılık merkeziydi 
ve birtekke. han ve hamamla birlikte600 
kiremitti ev mevcuttu. Hoş bir iklimi ve 
çarşıda güzel bir camisi vardı. 

Osmanlılar' ın hıristiyan müttefik güç
lerle yaptığı savaşlar sırasında 1689-
1690'da Kumanova ve civarı. Piccolamini 
ve Valerio Zips kumandasındaki Avustur
ya birliklerinin işgali ve hıristiyan nüfusun 
Avusturyalılar tarafından kışkırtılan Voy
voda Karpas liderliğindeki isyanını Os
manlılar'ın şiddetli bir şekilde bastırması 
sırasında önemli ölçüde zarar gördü. Kar
pas Kumanova kralı olarak adlandırılmış 
ve Avusturya imparatorundan resmi bir 
belge dahi almıştı. 1 570 tahririnde zikre
dilen köylerden bazıları bu hadiselerden 
sonra tamamen ortadan kalkmıştır. XVII. 
yüzyılın son yıllarında Kumanova çok kü
çük bir kasaba olarak İtalyan haritacısı 
Giacomo Cantelli da Vignola tarafından 
1689'da Roma'da yayımlanan haritada 
görülmektedir. 

Bölge, Türkler'in yerleştiği köylerin 
müslüman nüfusunu kaybettiği XIX. yüz
yılın başındaki Sırp isyanı esnasında ye
niden zarar gördü. Boşalan yerlere daha 
sonra hıristiyan Bulgarlar- Makedenlar ve 
Sırplar yerleştirildi. Aynı problemler sebe
biyle, XVI. yüzyılda yavaş yavaş İslamtaş
mış olan Kumanova'nın batısındaki köy
lerin nüfusu da yarı yarıya azalmış ve bu
ralara batı bölgelerinden göç eden Arna
vut müslümanlar yerleştirilmiştir. Kuma
nova aynı şekilde karışıklıklardan da etki
lenmiş olmalıdır. Pouqueville 1805'te Ku
manova'da sadece 300 hane tesbit et
miştir. 1860'larda Osmanlılar Kumanova 
etrafındaki bazı yeni köylere Kafkaslar'
dan göç eden Çerkez göçmen gruplarını 
yerleştirdi. Aynı yıllarda Tanzimat döne
minin vilayet reformları esnasında Ku
manova, merkezi Üsküp olan Kosova vi
layetinin bir kaza merkezi oldu. 

XIX. yüzyıl boyunca Kumanova hızlı bir 
şekilde gelişti. A. Boue, 1836'da 3000 ki
şilik nüfus ve 1858'de Avusturya konso
losu Georg J. von Hahn Kumanova'yı680 
hane (300 müslüman, 350 hıristiyan Bulgar 
ve otuz Çingene). 3500 kişilik nüfusuyla 
hızla gelişen bir kasaba olarak tasvir eder
ler. Kasaba, ticaret ve başta yü n olmak 
üzere üretimin canlı olduğu geniş bir pa
zar alanına sahiptir. Büyük bir saat kulesi, 
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minareli iki camisi ve inşa halinde büyük 
bir kilisesi bulunmaktadır. J. von Hahn'a 
göre hıristiyan ahali halinden memnun
dur ve şikayet edecek bir şey yoktur. Ku
manova bölgesi , doksan kadarında Bul
gar hıristiyanların ve diğerlerinde kısmen 
Türkçe konuşan müslümanların yaşadi ğı 
1 34 köyü içine alır. 

Özellikle 1888'de Selanik'ten Belgrad'a 
demiryolu inşası kasabanın hızlı bir şekil
de gelişmesine yol açtı. KamCısü 'l-a'ldm'

da verilen bilgilere göre 1896'da Kuma
nova'nın nüfusu 4500 idi ve kasabada iki 
cami, bir rüşdiye ile bir ibtidaiyenin yanın

da bir medrese, iki tekke ve birkaç mek
tep bulunmaktaydı. Kancov'un oldukça 
güvenilir istatistiklerinde 1 900 yılında ka
saba nüfusu. çoğu Türkçe konuşan 6750'
si müslüman ve 7780'i hıristiyan olmak 
üzere 14.530 kişiden oluşmaktaydı. 

ı. Balkan Savaşı esnasında 23 ve 24 
Ekim 1912'de, Sırp veliaht prensi Alek
sandar kumandasındaki üç Sırp ordu bir
liğiyle Osmanlılar'ın nizarn ve red if asker
leri arasında gerçekleşen Kumanova mu
harebesi Makedonya'nın siyasi kaderini 
belirledi (Enciklopediya Jugoslauije, V. 
450-45 ı) . Bölge sonradan Yugoslavya olan 
Sırp Krallığı sınırlarında kaldı. ll. Dünya 
Savaşı'ndaki Bulgar işgali ve Tito idare
sinde sosyalist Yugoslavya ' nın kurulu
şunun ardından kasaba yerel bir sanayi 
merkezi olarak gelişti. Türk ahalinin çoğu 
1950'lerde Türkiye'ye göç etti. Bunların 
yerleri hemen Arnavut müslümanlarla 
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dolduruldu. 1990'dan sonra Makedonya 
Cumhuriyeti bağımsızlığını kazanmış ve 
1996'dan itibaren bölgedeki yerel idare 
Kumanova, Lipkova ve Staro Nagoricane 
olmak üzere üç ayrı belediyeye ayrılmış
tır. 1994'teki nüfus sayımında 89.626 
nüfuslu (23.579 hane) Kumanova Beledi
yesi'nin şehir nüfusu 64.191, köy nüfusu 
2S.431 'dir (Popovski, s. 232). 2001 yılında 
bölgede cereyan eden savaştan sonra, 
özellikle Lipkova Belediyesi'ne ait çoğu 
müslüman köyler tahrip edilmiş, camiie
rin büyük bir kısmı hasara uğramıştır. Gü
nümüzde Kumanova'daki tek cami olan 
ve İslami hayatın merkezini teşkil eden 
Tatar Sinan Bey Camii, XVI. yüzyılın son
larına ait ve büyük bir kısmı yıkılmış olan 
Kaçanikli Mehmed Paşa'nın Kumanova'
nın hemen kuzeyindeki Tabanavee köyün
deki kubbeli camisiyle civarındaki Yeni 
Nögeriç'te yer alan büyük kiliseye ilaveten 
tamamı XV. yüzyılda Osmanlı ve Bizans
Slav üsluplarının karışımı olarak inşa edil
miş bir grup köy kilisesi bölgenin geç
mişle olan bağını oluşturur. 
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Kumar kelimesi Türkçe'ye Arapça'daki 
kımardan (aş . bk.) geçmiştir. "Şans ve 
becerinin birlikte veya tek başına söz ko
nusu olduğu bir olay yahut yarışmanın ya 
da belirsiz bir olayın sonucu üzerine bah
se tutuşma ve bu yolla kazanç elde etme" 
şeklinde tanımlanabilen kumar, türü ve 
şekli toplurnlara ve dönemlere göre de
ğişiklik gösterse de esas itibariyle haksız 
kazanç. mal ve zaman israfı, irade zafiye
ti ve toplumsal çözülme gibi bir dizi olum
suzluğa yol açtığı için dinler ve temel ah
lak öğretileri tarafından yasaklanmış ve 
kınanmıştır. İslam dininin temel yasakla
rından biri de kumar yasağıdır. 

Hemen her toplumda farklı şekillerde 
de olsa yaygınlığı bulunan ve insanlık ta
rihinde kökü hayli eskilere kadar uzanan 
kumar Kuzey Afrika, Mısır ve İran gibi 
bölgelerin yanı sıra İslamiyet öncesi Hi
caz-Ar·ap toplumunda da hem eğlence 
hem kazanç aracı olarakyaygındı. Cahili
ye döneminde kumar yoluyla kazanç sağ
lamaktan utanan soylu Araplar onu eğ
lence için oynar ve kazandığını fakiriere 
dağttırken çoğunluk kumarı mal kazan
ma amacıyla oynar, hatta kumara olan 
düşkünlükleri sebebiyle bütün mal varlı
ğını ve aile fertlerini tehlikeye attıkları 
olurdu . En yaygın usul :·meysir" adıyla 
anılan, üzerinde pay ve risk değerleri ya
zılı, her birinin ayrı ismi olan belirli sayıda
ki ağaç çubukların çekilmesi şeklindeydi 
ve adeta kurumsallaşmıştı (hayli karma
şık görünen bu usul hakkında geniş bilgi 
için bk. Mahmud Şükrl el-AIOsl, lll , 53-
65). AncakAraplar arasında Akra' b. Ha
bis gibi meysiri kınayan ve yol açtığı 
olumsuz sonuçlara dikkat çekenler de 
vardı. 

İslam dininde inanç ve ibadet esasları
nın yanı sıra ferdin beşeri ilişkilerinin ve 
sosyal hayatının belli ölçüler ve düzen 
içinde olması. kötülüklerden korunması 
da önemlidir. Bunu sağlamak için de 
Kur'an'da ve hadislerdedavranışlarda M
kim olması gereken temel hukuk ilkele
rine ve ahlaki değerlere sıkça atıfta bu
lunulmuş, kötü davranışlardan belirli ör
nekler yasaklanmıştır. Bu amaca yönelik 
olarak getirilen düzenlemenin dini me
tinler kadar insanlığın ortak sağduyusuna 
ve kolektif şuuruna uzanan kökleri vardır. 
Kazançta karşılıklı rızanın esas alınması, 
kötü alışkanlıkların kınanınası ve irade 
eğitimine ağırlık verilmesi, haksız yollarla 

mal kazanmanın ve zamanı boşa harca
manın, bunun uygulama örneklerinden 
biri olarak da kumarın yasaklanması böy
ledir. 

Kur'an- ı Kerim'de, "Sana şarap ve ku
mar hakkında soru sorarlar. De ki: Her 
ikisinde de büyük bir günah ve insanlar 
için birtakım faydalar vardır. Ancak her 
ikisinin de günahı faydasından büyüktür" 
açıklaması ile kumar kınanmış (el-Baka
ra 2/219). daha sonra inen bir ayette de 
kesin bir yasaklama getirilmiştir: "Ey 
iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar 
(putlar) ve şans okiarı birer şeytan işi pis
liktir. Onlardan uzak durun ki kurtuluşa 
eresiniz. Şeytan, şarap ve kumar yoluyla 
aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi 
Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak 
istiyor. Artık -bunlardan- vazgeçtiniz de
ğil mi?" (el-Maide 5/90-91 ). Ayettegeçen 
"meysir" kelimesi, ilk planda Cahiliye'de 
yaygınlığı bulunan kumar adetine atıf 
şeklinde görünürse de şarap yasağında 
olduğu gibi burada örnek üzerinden bir 
davranış türünün ve ortak iliete sahip 
benzer çeşitlerin yasaklanması kastedil
diğinden İslam alimlerinin büyük çoğun
luğu ayetteki meysiri kumar olarak açık
lamıştır. öte yandan Kur'an'da kumarın 
şarapla birlikte zikredilmesi , içki ve ku
marın insanlığın yakasım kurtarmakta 
zorlandığı iki temel kötü alışkanlık oldu
ğuna da işaret eder. Dinin arneli hayata 
ilişkin hükümleri konulurken insan dav
ranışlarında mubah oluş esas alındığın
dan hangi tür davranışların serbest ve 
helal olduğunun sayımı yapılmayarak sa
dece sınırlı yasaklamalar getirilmekle ve
ya davranışların sakinealı yönlerine işaret 
edilmekle yetinilmiştir. İslam'da oyun ve 
eğlencenin ilke olarak helal görülüp diğer 
bazı yasaklamalarla birlikte kumar yasa
ğının getirilmesi böyledir. Bunun için de 
kumar genel serbestlikten istisna edil
miş bir yasaklamadır. Günah ve yasak olu
şu Allah'ı zikretmekten ve namazdan alı
koyması, insanlar arasında düşmanlık do
ğurması, zulüm ve haksızlığa sebebiyet 
vermesi gibi gerekçelerle açıklanmıştır. 

Abdullah b. Ömer ve bir grup tabiin ali
mi, ayette geçen meysir lafzının içeriğini 
oldukça geniş tutarak kazanma ve kay
betme riski taşıyan her oyunun, çocukla
rın oynadığı ceviz oyununun bile kumar 
olduğunu söylemiştir (Acurrl, s. 75-82) . 
Hanefıler'den Cessas, ayetteki meysirin 
satranç ve tavla ile veya her türlü kumar
la açıklandığını kaydettikten sonra onu, 
bilinmez bir sonuca yahut kur' aya bağla-


