
te bi, Sünni ve Şiiler için birer cami, bir 
havra. iki han, çok sayıda iş yeri, mağaza 
ve dükkanla iki hamam bulunuyordu . 
1329 (1911) yılı Bağdat salnamesinde 
1 SOO ev. 1 so dükkan ve on h anın kayıtlı 
olduğu görülmektedir. 

ı. Dünya Savaşı sırasında KGtül'amare 
çok hareketli günler yaşadı. 191 S yılı Eylül 
sonlarına doğru ingiliz Generali Townsh
end Dicle nehri boyunda harekete geçti; 
Osmanlı Devleti'nin Türk ve Araplar'dan 
oluşan kuwetleri Albay Yusuf NCıreddin 
Bey'in kumandasında bulunuyordu. He
defleri Bağdat'ı almak olan ingilizler yol 
üzerindeki KGtül'amare'yi işgal ettiler 
(26 Eylül 191 5) . Bunun üzerine bölgedeki _ 
Altıncı Ordu'nun başına Birinci Ordu ku
mandanı Alman M areşali Goltz Paşa geti
rildi (22 Ekim 1915). 22-26 Kasım 191S'te 
General Townshend. Bağdat ' a 30 km. 
uzaklıktaki Selmanıpak denilen bölgede 
taarruza başladı. Meydana gelen çarpış
malar. Bağdat'ı ele geçirmeye çalışan in
gilizler'le onları durdurmaya çalışan Türk
ler arasında büyük bir mücadeleye dö
nüştü. Çok sayıda kayıp veren ingilizler 
KGtül'amare'ye çekilirken Osmanlı kuv
vetleri kaleyi kuşatma altına aldılar ( 5 
Aralık 1915). Halil Paşa kumandasındaki 
bu kuşatma ve ingilizler'in verdikleri kar
şı mücadele I. Dünya Savaşı'nın en önemli 
çarpışmaları arasında yer alır. 191 6 yılının 
başlarında ingilizler'in Irak cephesi ku
mandanlığında bulunan General Nixon'un 
yerine General Percy Lake tayin edildi. Ge
neral Percy Lake'in emriyle Basra tara
fındaki ingiliz kuwetlerinin kuşatma al
tındaki General Townshend'e yardım te
şebbüsleri sonuç vermedi ve ingilizler, 
Hindistan'dan Basra'ya gönderilen yeni 
tugayların desteğinde S Nisan 1916'da 
Felahiye'de başlattıkları dört gün süren 
taarruza rağmen kuşatmayı yaramadılar. 
Kaledeki yiyecek stoklarının tükenmesi 
üzerine uçaklarla atılan yiyecek paketle
rinin çoğu nehre düştüğünden yapılan 
yardımlar yerine ulaşmadı. ingilizler, 21-
22 Nisan 1916'da IV. Felahiye Muharebesi 
denilen bir saldırı daha gerçekleştirdiler
se de geri püskürtüldüler. Başka çaresi 
kalmayan General Percy Lake, 26 Nisan 
1916'da kuşatma altındaki General Town
shend'e Türkler'le teslim müzakerelerini 
başlatmasını bildirdi. Yaklaşık beş ay sü~ 
ren kuşatmanın kaldırılması karşılığında 
ingilizler bütün silahlarını ve 1 milyon 
sterlin tazminat vermeyi teklif ettiler ve 
karşılığında Arnare yolu ile Hindistan'a 
gitmek için müsaade istediler; Türk tarafı 
ise ingilizler'in kayıtsız şartsız teslim ol-

masında direndi. Nihayet27 Nisan 1916'
da KGtül'amare'nin 4 km. kuzeybatısın
da nehir üzerinde Halil Paşa ile General 
Townshend arasında yapılan görüşmede 
ingilizler tazminatı 2 milyon sterline çı
kardılar. 29 Nisan 1916 günü protokol 
imzalanmasının ardından halkın coşkulu 

gösterileri arasında Türk kuwetleri KG
tül'amare'ye girdi ve 13.309 kişilik ingiliz 
ordusunu teslim aldı. 

KGtül'amare zaferi genelde ı. Dünya 
Savaşı'nı etkilemiş ve Bağdat'ı ele geçir
meye yönelik planlar yapan ingilizler'e bü
yük bir darbe vurmuştur. Ancak bu askeri 
başarı. Haziran 1916'da Hicaz'da ortaya 
çıkacak olan ingilizler'in planladığı Şerif 
Hüseyin ayaklanmasını engelleyemedi. 
1 916 ve 191 7 yıllarındaki savaşlar Os
manlı Devleti'nin bağlı bulunduğu tarafın 
başarısızlığı ile sonuçlandığından Ortado
ğu tamamen kaybedildi; Şubat 1917'de 
Kütül'amare ve Mart ayında Bağdat in
gilizler'in eline geçti. Bölgeye gelen ingi
liz manda idaresinin yaptığı idari taksi
mata göre Kfıtül'amare yeni kurulan on 
dört livanın (muhafaza) ana şehirlerinden 
biri. daha sonra da Irak Devleti'nin kurul
masıyla (Ağustos ı 92 ı) bu on dört liva
dan birinin merkezi oldu. Günümüzde on 
sekiz muhafazadan Vasıt'ın merkezi olup 
muhafazanın nüfusu860.000 (2002) KG
tül'amare'nin nüfusu 380.000'dir (2002). 
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li! MUSTAFA L. BiLGE 

KOTVAL 

L 

KÜTVAL 
(Jf~~ 

Hindistan' da hüküm süren 
İslam devletlerinde 

şehir veya kasabalardaki 
asayişten sorumlu 
yarı askeri memur. 

_j 

Hintçe kôt-vala birleşik isminden gel
mekte olup kôt "kale". vala "bekçi, muha
fız. kumandan" demektir ( etimalajik tar
tışmalar için bk. Doerfer, lll , 6 18-62 I) . Ke
lime Ortaçağ boyunca müslüman Hindis
tan, Orta Asya ve iran'da kullanılmış. za
manla batıya doğru geçerek iran körfezi 
ve Irak bölgelerinde de yaygınlık kazan
mıştır. ilhanlılar, Timurlular ve Safevller'
de "bir şehir veya kasabanın mahalli ida
recisi" anlamında kullanıldığı görülür. 

Babürlüler'de bazı yerlere asayişi sağ
lamak ve isyanları bastırmak üzere tayin 
edilen valilere "fevcdar". kal el erin kont
rolü altında bulunan uzak bölgelere kale 
kumandanı olarak gönderBeniere de "kıl

' adar, kal'adar" deniliyordu. Büyük ikta
larda ikta sahibi bir vali yetkisine sahipti. 
Şehirlerde ise hakim, polis müdürü. be
lediye başkanı ve ahlak zabıtasının yetki 
ve sorumluluklarını bir arada uhdesinde 
taşıyan kGtvaller valilik yapardı. Kfıtvalle
rin emrinde düzenli bir polis kuweti bu
lunmuyordu; yalnız onlardan rütbeleri 
gereği tuttukları askerleri bu iş için kul
lanmaları bekleniyordu; ancak kuwetleri 
yeterli görülmediği takdirde kendilerine 
yardım gönderilirdi. Babür hatıralarında. 
Kabil'de iken cesareti dolayısıyla kGtval 
olarak orada bırakılmış bir dostundan 

· bahsetmektedir (Vekayi', s. 219). 

KGtvaı terimi. özellikle Babürlüler'in 
hakimiyeti altındaki müslüman Hindis
tan'ında bu imparatorluk çöktükten son
ra da yaklaşık bir yüzyıl daha ingilizler za
manında kullanıldı. Fakat daha ewel de 
halk düzeninden sorumlu memur olarak 
Delhi Sultanlığı topraklarında, Tuğluklu
lar öncesi devir boyunca Güney ve Doğu 
Hindistan'da hüküm süren taşra sultan
lıklarında mevcuttu. Vasco da Gama'dan 
sonra Portekizliler'in Hindistan'a yaptık
ları seferleri anlatan kaynaklarda Porte
kizliler'in "catual" lle savaştıklarından 
bahsedilmektedir. 

Ebü'I-Fazl ei-AIIaml'nin eserinde (bk. 
bi bl.) kfıtvalin görevleri arasında şunlar 
sayılmaktadır: Cani ve haydutları takip 
etmek, asayiş ve nizarnı sağlamak, evle
rin ve çarşıların kaydını tutmak. şehirde 
bir istihbarat sistemi oluşturmak (halkın 
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KÜTVAL 

gelirini ve yaşama tarzını araştıran bu sis
tem elde ettiği sonuçları hükümet merke
zine bildirir). gerektiğinde gece sokağa 
çıkma yasağı uygulamak, ağırlık ölçüleri
ni, çarşı pazarlarda hile yapılıp yapılma
dığını kontrol etmek, standart paraları 
tasdik edip sahte paraları yeniden basıl
mak üzere toplamak. halka su sağlamak, 
vasiyet bırakmadan ölenlerin mallarıyla 
ilgilenilmesi için tahsisat ayırmak. ölü yı
kayıcılara ve çöpçüler gibi kirli işlerde ça
lışanlara yer sağlamak ... 

Kutvalin görevlerinin çoğu muhtesibin
kiyle benzerlik göstermektedir. Ancak 
kutvaı. muhtesibin görevlerinden başka 
Em evi ve Abbas1 dönemlerindeki sahi
bü'ş-şurtanın sorumluluklarını da yüklen
miştir. Her ne kadar kutvalin yetki ve so
rumlu lukları muhtesibinkine benziyorsa 
da aslında birçok bakımdan Nagaraka ve 
Mauryan devirlerindeki şehir polisininki
nin bir aksidir, Ebü'I-Fazl'ın açıklamaları 
da bunu göstermektedir. Ebü'I-Fazl, kut
valin diğer vazifelerini de Ekber Şah'ın 
Din-i İlahi merasimlerini anlatırken açık
lamıştır ('A'in-i Akbari, ll. 43-45; ayrıca 
bk. Mirza Muhammed Hasan. ı . 163) . Ev
rengz1b devrinde Hindistan'a giden Fran
sız seyyahı F. Bernier, seyahat raporun
da ucotoual" ya da "grand prevôt de la 
campagne" diye bahsettiği kutvalin ah
lak denetimi, istihbarat ve belediye faali
yetleriyle ilgili gördüğü bazı işlerini anlat
maktadır. Kutval terimi bugün de Hin
distan'ın kuzeybatı taraflarında büyük 
şehir ve kışialardaki polis şefleri için kul
lanılmaktadır. 
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KUÜD 

(bk. KA'DE). 

li! CEVAT İzGi 

_j 

r 

L 

L 

KUV A-yi MiLLiYE 
(~..si,.S) 

istiklal Harbi esnasında işgal 
ve ilhaka karşı koymak üzere oluşan 

milli direniş örgütlenmesi 
(bk. MiLLi MÜCADELE). 

KUVEYRI 
( ..sy.,._ıf) 

Ebü İshak İbrahim ei-Kuveyrl 
(ö. 328/940'tan sonra) 

Hıristiyan mantıkçısı. 

ı 

_j 

Mes'udl'nin felsefe öğretiminin İslam 
dünyasına intikaliyle ilgili verdiği bilgiden. 
Abbas! Halifesi Mu'tazıd-Billah zamanın
da (892-902) yaşadığı ve bu dönemin ön
de gelen felsefe üstatlarından biri olduğu 
anlaşılmaktadır ( et-Tenbih, s. ı 22) . Yine 
aynı kaynaktan, devrin diğer bir mantık
çısı ve Farabi'nin mantık hacası olan Yu
hanna b. Haylan'ın çağdaşı olduğu öğre
nilen Kuveyrl mantıkçı Ebu Bişr Matta b. 
Yunus'un da hocasıdır. İbnü'n-Nedlm onu 
başlıca felsefe literatürünü Arap diline 
aktaranlar arasında zikreder: ayrıca Aris
to'ya aitPeri Hermeneias, BirinciAna
litikler ve Sofistika'yı yorumlayanlardan 
olduğunu belirtir (el-Fihrist, s. 305-309. 
310). Ebu Hayyanet-Tevhldl'nin, Ya'küb 
b. İshakei-Kindl'nin öğrencisi İbnü't-Thy
yib es-Serahsl'den naklen bildirdiğine gö
re Abbas] Devleti'nin katiplerinden İbn 
Sevabe, yakın dostu Ebu Ubeyde'nin tav
siyesi üzerine Öklid geometrisine vukufu 
ile tanınan Kuveyrl'den ders almak iste
miş, ancak Kuveyrl'nin kendisine geo
metri öğretme bahanesiyle itikadını boz
maya kalkıştığını farkedince onu yanın
dan uzaklaştırmıştır (Af)La~u'L-vezireyn, 
S . 235-241 ). 

ifadelerinin muğlak olması ve bol mik
tarda yabancı kelime kullanması yüzün
den kitaplarının ilgi görmediği belirtilen 
Kuveyrl'nin kaynaklarda adı geçen eserle
ri şunlardır: Kitfıbü Tefsiri Kateguriyfıs, 
Kitfıbü Bariyerminiyfıs, Kitfıbü Analıl

tiM el-Ula, Kitfıbü AnalıltiM. eş-şfıni. 
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~ KASIM ThRHAN 

ı 
KUVVET 
(ö~f) 

Maddi ve manevi, 
psikolojik, fikri, ahlaki vb. yönlerden 

etkide bulunma, bir tesire karşı 
direnme gücü ve yeteneği anlamında 

felsefe terimi. 
L _j 

Sözlükte "bir iş yapabilmek, bir şeye gü
cü yetmek" anlamında masdar ve "güç, 
kudret, takat; yetenek, meleke" manala
rında isim olan kuvvet. felsefe kaynakla
rında genellikle "canlı varlığın zor fiilieri 
yapma, başarma kapasitesi ve yeteneği" 

şeklinde tanımlanır ve zaafın karşıtı ola
rakgösterilir(et-Ta'rifat, "el-~vve" md.). 
Kur'an'da da bu iki kavram birbirinin kar
şıtı olarak aynı ayette geçmektedir (er
ROm 30/54). Tehanev1 kuwet teriminin 
muhtelif manalarda kullanıldığını. bun
lardan birinin çeşitli yapıda veya tek tip, 
iradeli yahut iradesiz. şuurlu yahut şuur
suz olarak yapılan her türlü fiili n ilkesi an
lamına geldiğini , bu manada kuwetin fe
lekl, tabii, hayvani ve nebat! nefse ait ol
mak üzere dört kısma ayrıldığını belirtir 
(Keşşaf, ıı. ı 230). İbn Sina, caniıda bulu
nan ve ondan hareket cinsinden iradeli 
ya da iradesiz çeşitli fiilierin meydana 
gelmesine imkan sağlayan mananın kuv
vet diye adlandırıldığını söyler. Bu anlam
da kuwet her türlü fiilin ilkesi olmakta ve 
"iradeye bağlı olarak dilediğinde yapma, 
dilemediğinde yapınama imkanı" mana
sındaki kudreti de içermektedir; böylece 
kudrete nisbetle bir ziyadelik ifade et
mektedir. Zira kudrette sadece iradeye 
bağlı bir hareket söz konusudur. Ayrıca 
kuwet. canlının çeşitli fiilieri yaparken fi
iline engel mahiyetindeki şeylerden etki
lenmemesini ve fiilini kolaylıkla yapabil
mesini de belirtmektedir; çünkü etkilen
me zaafı, yani kuwetin yokluğunu gös
terir. Nitekim ancak engelleri aşabilene 
güçlü denir (eş-Şifa' el-İlahiyyat [1], s. 
170-171) . 

Kur'an-ı Kerim'de yirmi dokuz yerde 
kuwet, bir yerde bunun çağulu olan ku
va, on bir yerdedekavi şeklindeki sıfat-ı 
müşebbehesi geçmektedir. Kuwet keli
mesi üç ayette Allah'a , diğerlerinde ge
nellikle "fiil yapma, dövüşme, kazanma 
yeteneği" anlamında hem fertlere hem 
toplurnlara nisbet edilmektedir. Kavl is
mi iki yerde "şedidü'l-ikab" terkibi, yedi 
yerde de "aziz" kelimesiyle birlikte Allah 

. için, iki yerde uemln" kelimesiyle birlikte 
cin ve insan için, kuva ise Cebrail için (en-


