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1902 Nisanında Kazan'ın Berkete kö
yünde doğdu. Babası Tahir Şahmurad. 
annesi Şakire İrfan'dır. 1920'de Bügülme 
Lisesi'nden mezun oldu. Öğrenimini Al
manya'da sürdürmek amacıyla 1922'de 
Rusya'dan ayrıldı. ancak 1924 Kasımında 
İstanbul'a giderek Türk tabiiyetine geçti. 
İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakülte
si'nde felsefe ve tarih eğitimine başladı. 
Ağustos 1925'te M. Fuad Köprülü tara
fından Türkiyat Enstitüsü'ne asistan ola
rak alındı. Burada enstitünün kütüpha
nesini tanzim etmek, Rusça. Lehçe ve 
Türk lehçelerindeki Türkoloji ile ilgili ya
yımları takip ederek bunların tercüme
lerini sağlamakla görevlendirildi. Mayıs 
1928'de tarih bölümünden mezun olan 
Kurat 1929'da Almanya'ya gönderildi . 
Breslau ve Hamburg üniversitelerinde 
Doğu Avrupa. Bizans tarihi. felsefe ve 
ekonomi tahsil etti. Dönüşünde orta za
manlar tarihi doçent adaylığına getirildi 
( 1933). 

Kurat. Uppsala Üniversitesi'nde ders 
vermek ve ardından Stockholm Devlet 
Arşivi'nde araştırmalarda bulunmak üze
re İsveç'e gitti (ı 937}. Orada kaldığı bir 
yıl boyunca bu arşivdeki Türkçe belgeleri 
ve hazırlamakta olduğu "Prut Seferi ve 
Barışı" adlı büyük eseri için gerekli mal
zemeleri açığa çıkardı. Yine aynı amaçla 
Berlin. Viyana. Paris ve Londra gibi mer
kezlerin arşiv ve kütüphanelerinde çalış
tı. Yurda dönünce bir müddet Denizli Li
sesi. Gazi Terbiye Enstitüsü gibi kurum
larda tarih öğretmenliği yaptı. 1941 Eylü
lünde Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi'n
de yeni açılan Rus Dili ve Edebiyatı Bölü
mü'ne doçent olarak tayin edildi. 1944'
te profesörlüğe yükseltildi. 1954'te Or
taçağlar tarihi profesörlüğüne getiril
di. 1946-1947'de İngiltere'de ve 1961-
1962'de Amerika Birleşik Devletleri 'n
de bulunarak araştırmalarını sürdürdü. 
1954-195S'te Dil ve Tarih- Coğrafya Fa
kültesi'nde dekanlık yaptı. 28 Ağustos'ta 
Ankara'dan İstanbul'a giderken içinde 
bulunduğu otobüsün geçirdiği kaza so
nucunda ağır yaralandı ve az sonra öldü 
(8Eylül 1971} 

Akdes Nimet Ku rat Türk lehçelerinden 
başka Rus. Leh. Alman. Fransız. İngiliz ve 
İsveç dillerine vakıftı . Sağlam metodu, 
meslek disiplini ve üstün gayreti yanında 
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bu donanımı kendisine, kaleme aldığı 
eserleri için kaynak ve belgelere ulaşma 
ve onları kullanma imkanını diğer mes
lektaşlarından çok daha fazla vermiştir. 
Bu sebeple Türk Tarih Kurumu'nun Os
manlı tarihi yazımını İsmail Hakkı Uzun
çarşılı 'ya ~avale etmesini ve Enver Ziya 
Karai tarafından yazılan kısmı tenkit et
miş. ancak kendisi de bu yüzden çeşitli 
tarizlere uğramıştır. Bununla beraber si
yasi görüş farklılıklarının da bu gibi çekiş
melerde payı olduğu anlaşılmaktadır. 

Kurat. Rus idaresinde kalan Türk top
raklarından gelmiş bir ilim adamı olarak 
Rus ve Türk tarihine özel ilgi duymuş. bu 
arada Türkiye'deki siyasi gelişmeleri ve 
ideolojik seyri de yakından takip etmiş, 
bu anlamda güncel polemiklere katılmak
tan kaçınmamıştır. Ancak bunların ilmi 
mesaisine yön vermesine müsaade etme
miş , çeşitli dergi ve gazetelerde bazan 
takma adla yayımladığı bu tür yazılarını 
mesleki kimliği dışında tutmaya çalışmış
tır. 

Eserleri. Değişik konularda pek çok 
eseri olan Kurat. çeşitli dergi ve gazete
lerdeki yazıları dışında yirmi kitap ve yet
miş kadar ilmi makale kaleme almıştır. 
Ağırlıklı olarak Rusya tarihi. Orta Asya'da 
Rus-Türk ilişkileri ve Rus-Osmanlı mü
nasebetleri üzerinde durmuştur. Türk
Rus ilişkileri içinde önemli bir yer işgal 
eden İsveç Kralı XII. Karl'ın Büyük Petro 
ile mücadelesi ve Osmanlı Devleti'ne sı
ğınmasıyla gelişen olaylar ve Prut savaşı . 

Ku rat'ın uzun yıllar süren bir çalışmasının 
mahsulü olan abidevi eserine konu ol
muştur. 

Başlıca eserleri şunlardır: Die tür
kische prosographie bei Leonikas 
Chalcocondilas (Hamburg 1933); Çaka 
Bey, İzmirve Civarındaki Adaların İlk 
Türk Beyi MS. 1081-1096 (İstanbul 1936, 
I 945. I 966): Peçenek Tarihi (İstanbul 
I 937}; Kazan Hanlığını Kuran Uluğ 
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Muhammed H anın Yarlığı (İstanbul 
I 937); Topkapı Sarayı Müzesi Arşivin
deki Altınord u, Kırım ve Türkistan 
Haniarına Ait Yarlık ve Bitikler(İstan
bul I 940): İsveç Kralı Karl XII ın Ha
yatı ve Faaliyeti (İstanbul 1940}; İsveç 
Kralı Karl XII ın Türkiye 'de Kalışı ve 
Bu Sıralarda Osmanlı İmparatorluğu 
(istanbul I 943); Rusya Tarihi. Başlan
gıcından 1917'ye Kadar (Ankara 1948, 
I 999}; Prut Seteri ve Barışı, I-II (Ankara 
1951, 195 3}: Türk-İngilizMünasebetle
rinin Başlangıcı ve Gelişmesi (1553-
1610) (Ankara 1953}; The Despatches 
ot Sir Robert Sutton. Arnbassadar in 
Constantinople 1710-1714 (London 
I 953); Türk-Amerikan Münasebetle
rine Kısa Bir Bakış (1800-1959) (Anka
ra 1959); Başkan Lyndon B. Janson ve 
Amerika Birleşik Devletleri Cumhur
başkanlığı (Ankara I 964 }; Türkiye ve 
İ dil Boyu . 1569 Astarhan Seteri, Ten
İdil Kanalı ve XVI-XVIII. Yüzyıl Os
manlı-Rus Münasebetleri (Ankara 
I 966}; Türkiye ve Rusya: XVIII. Yüzyıl 
Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar 
Türk-Rus İlişkileri (1798-1919) (Anka
ra I 970}; IV-XVIII. Yüzyıllarda Kara 
deniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve 
Devletleri (Ankara I 972). 

Makalelerinden bazıları da şunlardır: 
"İngiliz Devlet Arşivinde ve Kütüphane
lerinde Türkiye Tarihine Ait Bazı Malze
rneye Dair" (DTCFD, VII/I ı I 949]. s. I -24); 
"Churchill'in Harp Hatıraları" (DTCFD, 

VII/I ı I 949 ]. s. 237-246): "Panislavizm" 
(DTCFD, XI/2-4 ı ı 953]. s. 241-278): "Kazan 
Hanlığı" (DTCFD, Xll/3-4 ı ı 9541. s. 227-
24 7); "Berberi Ocakları ile Amerika Birle
şik Devletleri Münasebetleri (ı 774- 1816)" 
( TAD, 11/2-3 ı ı 964 ı. s. ı 75-2 ı 4 }; "Osmanlı 
Tarihinin İlk Devrine Ait Bulgar ve Sırp 
Kronikleri" ( TAD, 111/4-5 ı ı 965 ı. s. ı 83 -
196}; "Hazine-i Birun Katibi Ahmed bin 
Mahmud'un 1123/1711 Prut Seferine Ait 
Defteri" (TAD, IV/6-7 ı 1966]. s. 261-476); 
"Türk Diplomasisi ve Polanya Merkez Ar
şivinde Türkçe Vesikalara Ait Lehçe İki 
Eser" (TTK Belleten, XXX/ I ı 9 ı ı 9661. s. 
439-457). Ayrıca Ülkü, Yeni Türk, Çığır, 
Fikirler gibi dergilerde bazı yazıları çık
mıştır. 

Ku rat arşiv belgeleri üzerinde özel ola
rak durmuş. 1937'de İsveç'te bulunduğu 
kısa zamandaki araştırmalarının bir so
nucu olarak İsveç Devlet Arşivi'nden se
çilmiş olan Türkçe belgelerin bir kısmını 
Karl Wilhelm Zettersteen ile birlikte ya
yımlamıştır (Türkische Urkunden, Upp-



sa la- Leipzig I 938). Ayrıca İngiltere. Po
lanya ve genelde Avrupa arşivlerindeki 
belge ve kaynakların tanıtılmasına hiz
met etmek üzere çeşitli makaleler kale
me almıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Şerif Baştav, "Kazan Türklerinden Prof. Ak
des Nimet Ku rat " , Türkiy e Cumhuriyeti Dev
letinin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Ge
çen Türk Dünyas ı Aydınla rı Sempozyumu 
Bildirileri(h az. Abd ulka dir Yuva l ı v.dğ r. ) , Kay
seri 1996, s. 119-126; Ali Sevim, " Prof. Dr. Ak
des Nimet Kurat ", BTTD, sy. 48 ( 197 1). s. 5-9 ; 
Osman Turan , "Bir A lim ve idealistin Kaybı ", 
a.e., sy. 48 ( 1971 ). s. 30- 33; İhsan llgar, "Prof. 
Dr. Akdes Nimet Kurat'ın Arkasından " , a.e., sy. 
48 (197 1) . s. 51 -52 ; Necati Akder, "Profesör 
Akdes Nimet Kurat' ın Ardından Hatıralar ve 
Düşüncele r" , TK, sy. 108 ( 1971) . s. 9 13-927; 
"Prof. Dr. A kde s Nimet Ku rat" , a.e., sy. 108 
(197 1}, s. 945-949. 

li] MAHMUT H. ŞAKİROGLU 

ı 
KURATA SERİYYESİ 

ı 

( "Ib yAli ~.r' ) 

Hz_ Peygamber'in 
Beni Kurata üzerine gönderdiği 

iki seriyye 

L 
(6/ 627, 9/ 630)_ 
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Kurata, Kilab b. Rebla'nın Kurt, Kurayt, 
Karlt adlı oğullarından gelen ve Necid'de 
Dariye ile Rebeze koruluklarının Medine 
tarafındaki Fedek ve Avall çevrelerinde 
yaşayan alt kollarının ortak adıdır. Hz. 
Peygamber 6 yılının Muharrem ayında 
(Haziran 627), bu kabilenin Basra-Mekke 
yolu üzerinde ve Medine'ye yedi gecelik 
mesafedeki Bekerat suyunun başında 
oturan Kurata Şerebbe koluna ilk seriy
yesini gönderdi. Ensardan Muhammed 
b. Mesleme kumandasında otuz kişiden 
oluşan birlikte Abbad b. Bişr, Selerne b. 
Selame b. Vakş, Haris b. Hazerne gibi sa
habiler de vardı. Bir kısmı atlara, bir kısmı 
develere binmiş olan savaşçılar, Resul-i 
Ekrem'den aldıkları t alimata uyarak gün
düzleri gizlenip geceleri ilerliyorlardı. Şe
rebbe'ye vardıklarında hevdeçli bir deve 
kafilesi gördüler ve bunun müslümanla
ra düşman olan Beni Muharib'e ait oldu
ğunu öğrendiler. Bunun üzerine Muham
med b. Mesleme onların yakınlarında ko
nakladı ve tam hareket edecekleri zaman 
saldırı emri verdi. Bazıları öldürüldü, ba
zıları kaçtı ; kaçanlar takip edilmedi. Ka
dın ve çocuklara dokunulmadı ; davar ve 
develere ise el konuldu. Arkasından Ku
rata topraklarında düşmanı iyice göre
bilecekleri bir noktaya kadar ilerlediler. 
Çevreden haber toplamakla görevlendi-

rilen Ab bad b. Bişr, Kuratalılar' ın koyunla
rını sağıp dinlendirmekte, develerini su
varıp çöktürmekte oldukları haberini ge
tirdi. Bunun üzerine Muhammed b. Mes
leme, mücahidleri Hz. Peygamber'in tem
bih ettiği gibi aynı anda dört bir yandan 
hücuma geçirdi. On kişi öldürüldü ve on 
dokuz gün sonra muharrem ayının sonu
na doğru Medine'ye dönüldü . Bu seriy
yede iki saldırıdan 1 SO deve, 3000 davar 
elde edilmişti. Muhammed b. Mesleme, 
ganimetin beşte birini beytülmal hakkı 
olarak ayırıp geri kalanını savaşçılarına 
bölüştürdü . Dönüş sırasında Beni Hanife 
kabilesinin ileri gelenlerinden Sümame 
b. Üsal esir alınıp Medine'ye getirildi. 

Bu seriyyeden üç yıl sonra Resul-i Ek
rem. ashaptan Abdullah b. Avsece el-Be
cell ile Kurata'ya İslam'a davet mektubu 
gönderdi. Ancak Kurata reisierinden Ri'ye 
es-Sühayml. İslam'ı reddettiği gibi Hz. 
Peygamber'in deri üzerine yazılı mektu
bunu sildirip bir su kovasının deliğine ya
ma yaptı ; bundan dolayı kendilerine Beni 
Rakı ' (yamacıoğulla rı ) denildi. Ri'ye es-Sü
hayml'nin kızı ile Üm mü Hablb bi nt Amir 
b. Halid'in, yapılan bu çirkin hareket üze
rine Kurata'nın başına bir felaket gelece
ğine dair şiirler söyledikleri rivayet edilir. 
Hz_ Peygamber. elçisine ve mektubuna 
karşı yapı lan saygısızlığı cezalandırmak 

için Reblülewel 9 (Haziran 630) tarihinde 
Kurata üzerine Dahhak b. Süfyan kuman
dasında bir askeri birlik yolladı. Mücahid
ler, Kurata 'yı Dariye'nin Samman-Züccü
lave mevkiinde bulup İslam 'a davet etti
ler; teklif kabul edilmeyince de saldırıp 
onları bozguna uğrattılar. Bu seferde ya
şanmış ilginç bir olay. İslam askerlerin
den Asyed b. Selerne'nin düşman tarafın
da olan babası Selerne b. Kurt b. Abd ' i 
İslam'a davet etmesi. Selerne'nin bu da
vete karşı oğluna ve İslam'a söverek ce
vap vermesi üzerine de onu atından dü
şü rüp bir başka mücahid öldürüneeye 
kadar bir su çukurunun içinde tutması
dır. Çarpışma sırasında Resul-i Ekrem'in 
mektubunu kova yaması yapan Ri 'ye es
Sühayml'nin develeri ve ailesi ele geçiril
di; kendisi ise perişan bir vaziyette Beni 
Hilal'den biriyle evli ve müslüman olan 
kızının evine kaçtı. Daha sonra damadı 
ona Hz. Peygamber' e gitmesini ve müs
lüman olup af dilernesini tavsiye etti. Bu
nun üzerine Ri 'ye Medine'ye gitti ve bir 
sabah namazının ardından Resul-i Ek
rem'e biat etti. Resuluilah da vaktiyle 
mektubunu yama yapan kişinin bu şahıs 
olduğunu, şimdi ise İslam'a girerek hane 
halkını ve develerini geri istediğini asha-

KURAVZA (Beni Kurayzal 

bına bildirdi. Malları dağıtıldığı için geri 
verilemediyse de ev halkı iade edildi. 
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KURAVZA (Beni Kurayza) 

( ~j ~ ) 

Hz_ Peygamber ile savaşan 
Medineli yahudi kabilesi. 

_j 

İslam ' ın doğuşunda Medine'de yaşa
yan üç yahudi kabilesinden biridir. Diğer 
ikisi gibi (Ben! Kaynuka', Ben! Nadir) Beni 
Kurayza da İbranice yazıyor, Arapça ko
nuşuyor ve çocuklarına kendi isimlerinin 
yanında Arap isimleri de veriyordu. Şeh

rin güneydoğusundaki ovalık bölgede 
oturan kabile mensupları "utum" deni
len çok katlı müstahkem evlerde yaşıyor 
ve geçimlerini tarım ve ticaretle sağlı
yorlardı . 

Hz. Peygamber'in hicretten sonra Me
dine'deki Arap ve yahudi kabileleriyle yap
tığı Medine Sözleşmesi denilen antlaşma
ya Beni Kurayza yahudileri Evs kabilesinin 
müttefiki olarak katılmışlardı. Bu antiaş
ınada yahudilerin can, mal ve din hürri
yetleri garanti altına alınmakta , öte yan
dan Medine'ye herhangi bir saldırı söz 
konusu olduğunda onların şehrin savun
masına katılmaları , Kureyş ile ve müslü
manların diğer düşmanlarıyla ittifaka gir
memeleri öngörülmekteydi. Antlaşmaia

rına sadık kalmadıkları ve Resul-i Ekrem'e 
ihanet ettikleri için Zilkade 2'de (Mayıs 
624) Beni Kaynuka'. Reblülewel 4'te de 
(Ağustos 625) Beni Nadir'in sürgün edil
mesinin ardından Medine'de yalnız Beni 
Kurayza kalmıştı. Sürgünden sonra Hay
ber'e yerleşen Beni Nadir, Hz. Peygam
ber'den intikam almak amacıyla Hendek 
Gazvesi öncesinde Kureyş ve yandaşlarıy

la ittifakyaparken Beni Kurayza 'yı da ya
nına çekrnek istedi. Başlangıçta bu ittifa
ka yanaşmayan Beni Kurayza nihayet on
lara katıldı. Bu gelişmeyle en tehlikeli za
manda ihanete uğrayan Hz. Peygamber, 
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