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TÝNBÜKTÜ

ikinci önemli kaynaðý sayýlan TârîÅu’s-Sû-
dân’ýn müellifi Abdurrahman b. Abdul-
lah es-Sa‘dî Tinbüktülü âlimlerin en meþ-
hurlarýdýr.
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Meysûr sultaný
(1782-1799).
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1163 (1750) yýlýnda günümüzde Ban-
galur (Bangalore) bölgesindeki Devanahal-
li’de doðdu. Asýl adý Feth Ali olup Hindis-
tan’ýn güneybatýsýnda kurulan müslüman

Meysûr Sultanlýðý’nýn kurucusu Haydar Ali
Han’ýn oðludur. Bir Hindu racalýðý olan Mey-
sûr’u ele geçirip (1760) burada hâkimiyet
tesis eden, XVIII. yüzyýlýn sonlarýna doðru
Bâbürlü Sultaný Evrengzîb’in Güneybatý Hin-
distan’ý egemenliði altýna almasý üzerine
onunla anlaþan ve bölgedeki en büyük ra-
kibi Maratalar’a karþý ittifak oluþturan Hay-
dar Ali, ayný zamanda Fransýzlar’la anlaþa-
rak bölgede ilerleyiþine devam etmek iste-
yen Ýngilizler’e karþý direniyordu. Gençlik yýl-
larý bu mücadeleler içinde geçen Feth Ali
iyi bir eðitim aldý. Arapça, Farsça, Urduca
öðrendi; âlim, þair ve asker olarak yetiþti.
Daha on beþ yaþýnda iken babasýnýn yanýn-
da ilk Meysûr-Ýngiliz savaþýna katýldý (1776).
Þubat 1782’de cereyan eden Ýkinci Mey-
sûr savaþýnda Ýngilizler’i maðlûp edince bü-
yük ün kazandý. Ayný yýlýn sonunda baba-
sýnýn vefatý üzerine tahta geçti. Ardýndan
bölgedeki küçük krallýklarý ilhak etti, Ma-
ratalar ve Nizamlar üzerine üstünlük sað-
ladý.

Tîpû Sultan bir taraftan Ýngilizler’e kar-
þý Fransýzlar’la iþ birliðini devam ettirirken
diðer taraftan Osmanlý Devleti ve Afgan
Hanlýðý ile ittifak giriþiminde bulundu. Bu
çerçevede 1786’da 700 kiþilik bir elçilik he-
yetini Ýstanbul’a gönderdi. Heyet Muskat,
Buþira, Basra ve Baðdat yoluyla bir buçuk
yýlda Ýstanbul’a ulaþtý. Ýngilizler’e karþý as-
kerî yardým, ayrýca ticarî iliþkilerin geliþti-
rilmesini isteyen Tîpû Sultan’ýn Osmanlý
halifesinden bir hilâfet beratý talep ettiði
kaynaklarda belirtilir. Osmanlýlar’dan bu þe-
kilde berat istenmesinin ilk ve tek örneði
olan bu hadise Osmanlý hilâfetinin baþka
ülkelerdeki algýlanýþý bakýmýndan önemli-
dir. Tîpû Sultan, I. Abdülhamid’e yazdýðý
mektupta Ýngilizler’in bölgede büyük tah-
ribat yaptýklarýný, insanlarý zorla hýristiyan-
laþtýrdýklarýný, bunlara karþý cihada devam
edebilmesi için desteðe ihtiyacý bulundu-
ðunu bildiriyor, ticarî iþ birliðinin yaný sýra

dation, 1419/1998). Tinbüktü ve civarýnda
sayýlarý altmýþla seksen arasýnda olduðu
belirtilen özel yazma eser kütüphanele-
rinde toplam 300.000 civarýnda eser bu-
lunduðu tahmin edilmektedir. Zor þartla-
rýn yaþandýðý çöl ikliminde böylesine önem-
li tarihî dokusundan dolayý “çöl incisi” di-
ye anýlan Tinbüktü 1988’de UNESCO tara-
fýndan insanlýðýn ortak mirasý sayýlan yerler
arasýna alýnmýþtýr. 333 velînin kabrini ba-
rýndýrdýðý söylenen þehir, 2006 yýlýnda mer-
kezi Fas’ýn Rabat þehrinde olan Ýslâm Kon-
feransý’na baðlý Ýslâm Eðitimi, Bilimi ve Kül-
türü Teþkilâtý (Organisation Islamique Pour
l’Education, les Sciences et la Culture [ISESCO])
tarafýndan Afrika kýtasýndaki Ýslâm kültür
baþþehri ilân edilmiþtir. Þehir, eski kervan
yollarý üzerindeki ulaþým merkezi olma özel-
liðini yitirmiþ olsa da nehir ulaþýmý (iskele-
si olan Kabara þehri vasýtasýyla) açýsýndan
önemini sürdürmektedir.

1824-1828 yýllarý arasýnda Mýsýr asýllý bir
müslüman kýlýðýnda baþta Tinbüktü ve Cen-
ne Batý Afrika’nýn önemli merkezlerini ge-
zen René Caillié 1828’de buranýn nüfusu-
nu 12.000 olarak verir ve þehirdeki bütün
siyahîlerin Kur’ân-ý Kerîm’i ezbere okudu-
ðunu söyler. 1853 yýlýnda þehre gelen Al-
man seyyahý Heinrich Barth ise 13.000 ki-
þinin yaþadýðýný kaydeder. 1894’te Fransýz
sömürgesine giren Tinbüktü’nün nüfusun-
da azalma baþladý ve 1926’da 5500 kiþi-
ye kadar indi. Þehrin nüfusu 2009 yýlýnda
54.779 olarak tesbit edilmiþtir. Tinbüktü
idarî bölümünün sýnýrlarý içinde Diré, Go-
undam, Gourma-Rharous, Niafunké þehir-
leriyle Tinbüktü þehrinin yakýn çevresin-
de Alafia, Ber, Bourem-Inaly, Lafia, Sa-
lam beldeleri bulunmaktadýr. Mali Cum-
huriyeti’nin ortalarýndan kuzeydoðusuna
doðru geniþ bir alaný kaplayan Tinbüktü
idarî bölümü 1990’lý yýllarda Tevârik direni-
þi yüzünden zor günler yaþamýþ, ancak 27
Mart 1996 tarihinde devletle direniþçiler
arasýnda barýþ antlaþmasý imzalanmýþ-
týr. Bu önemli günün hâtýrasýna þehirde
la Flamme de la Paix adýný taþýyan bir anýt
inþa edilmiþtir. Tinbüktü’de yetiþen âlim-
ler Ýslâm kültürünün bölgede yayýlmasýn-
da önemli rol oynamýþtýr. Songay Ýmpara-
torluðu devrinde büyük kadýlýk görevinde
bulunan ve mezarý günümüzde Tinbüktü’-
deki önemli ziyaretgâhlardan biri olan Mah-
mûd b. Ömer et-Tinbüktî, Muhammed
Bâgyu‘, Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî ve ba-
basý Ahmed b. Hâc Ahmed, baþlangýçtan
1666 yýlýna kadar Bilâdüssûdan’ýn içtimaî,
dinî ve kültürel tarihini ihtiva eden Târî-
Åu’l-Fettâþ adlý eserin müellifi Mahmûd
b. Mütevekkil Kâ‘t, Bilâdüssûdan tarihinin
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bulunduðu
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Arnavutluk’un baþþehri.
˜ ™

Heybetli Dajti daðýnýn (1610 m.) etekle-
rindeki tepelik alanla verimli ovalarýn bir-
leþtiði kesimde deniz seviyesinden 110 m.
yükseklikte yer almaktadýr. Tiran adý et-
rafýnda birçok faraziye ileri sürülürse de
bunlardan hiçbiri ikna edici görünmez. Ti-
ran 1614 yýlýndan itibaren ortaya çýkan bir
Osmanlý þehridir, ancak yöresinde tarih
öncesi dönemden kalan yerleþme yerleri
olduðu bilinmektedir. Tiran ovasýnda bu-
lunan Ýlirler’e ait pek çok sayýdaki yer ad-
larý burada en azýndan 3000 yýldýr Arna-
vutlar’ýn yaþadýðýný ortaya koyar. Küçük bir
kasaba þeklinde Tiran’dan ilk defa, Marin
Barletius’un Tarih’inden nakledilen 1418
tarihli Venedik belgesinde söz edilir. Bölge-
nin 835 (1431-32) tarihli ilk Osmanlý tah-
ririnden anlaþýldýðýna göre bu kesimde ba-
zýlarý elli hâne, çoðunluðu beþ ve yirmi hâ-
ne nüfusa sahip köyler vardýr, bu durum
yörenin nisbeten sýk nüfuslu bir iskân ala-
ný olduðunu gösterir. Bunlarýn arasýnda gü-
nümüzde Tiran’ýn bir banliyösü durumun-
daki Kamza köyü de bulunmaktadýr. Os-
manlý öncesi dönemde yerleþmeler daha
çok korunaklý yerlerde, tepelerde iken ova-
lýk kýsýmda herhangi bir iskân izi görülmez.

Tirana ovasý ve ayný adý taþýyan mezra-
asý, Ýskender Bey ile Osmanlýlar arasýndaki
uzun mücadelelerde (1450-1478) Büyük

Tiran ve Küçük Tiran diye zikredilir. XV. yüz-
yýlýn sona ermesiyle birlikte bölgede artan
nüfusun etkisiyle ekonomik canlanma gö-
rülür. 991 (1583) tarihli Ohri (Ohrid) San-
caðý Defteri’nde tepelerdeki 110 köy ve
kýsmen verimli hale getirilen ovadaki 2900
hâne kaydedilir. 1591’de Makedonya’da-
ki Ohri’ye giden Venedikli seyyah Lorenzo
Bernado’nun Tiran ovasýný geçen yol üze-
rinde Makedonya’daki Struga’dan gelen ve
Lezhë (Leþ) Limaný’na hareket eden 500
atlýk bir kervan gördüðünü söylemesi Ti-
ran bölgesinden geçen ticaretin önemini
ortaya koyar. 1614 yýlýnda Petrela Kalesi
yakýnýndaki Mulleti köyünde Osmanlý asil-
zadesi Sulejman Bargjini (Berkinzâde) bir
cami, hamam, han ve Tiran’da bir imaret
yaptýrdý; ayrýca pazar yeri ilâve ederek kö-
yün kasabaya dönüþmesine katkýda bu-
lundu. Bu kasaba, Balkanlar’ýn içlerine doð-
ru giden büyük ticaret yollarýyla baðlantýlý
olan ovada bir ticaret merkezi olarak siv-
rildi; daha verimli bir ekonominin ve da-
ha büyük bir nüfusun temel ihtiyaçlarýna
cevap verebilecek þekilde ortaya çýktý.

1072’de (1661-62) Evliya Çelebi tarafýn-
dan Tiran’ýn bu anlamda canlý bir tasviri
yapýlýr. Zahmetli Kërraba geçidinden ge-
lerek kasabaya ulaþan Evliya Çelebi bura-
nýn Ohri sancaðýna baðlý olduðunu, bir voy-
voda ile bir kadýnýn görev yaptýðýný, bir-
çok camisi, hanlarý, hamamlarý, alýþveriþ
yapýlan sokaklarý ve meyve bahçeleri bu-
lunduðunu yazar. Kasaba geniþ bir düz-
lükte kurulmuþtur ve bütün binalarý kire-
mitle kaplanmýþtýr (Seyahatnâme, VI, 106).
Bu kýsa tasvir bir kliþe de olsa Tiran’ýn köy-
den kasaba haline geldiðine ve önem ka-
zandýðýna iþaret eder. XVII ve XVIII. yüz-
yýllarda Tiran tarým ürünlerinin ticaretinin
yapýldýðý nisbeten küçük bir merkez halin-
de kaldý. 1769 yýlýnda buradan Venedik’e
2600 varil zeytinyaðý ihracatý yapýldýðý, pa-
muklu ve ipekli üretiminin bulunduðu, se-
ramik ve kuyumculuk dahil metal iþler ve
dericilikle uðraþýldýðý dikkati çeker. XVII.
yüzyýl resmî Osmanlý kaynaklarý o dönem-
de Tiran’ýn bir kadýlýk merkezi olmadýðýný
gösterir. XVIII. yüzyýlýn sonuna doðru þe-
hir, daha önceden önemli yerleþim birim-
leri olan Petrela ve Akçahisar’ýn (Kruya) öne-
mini kaybedip nüfusun Tiran’a taþýnmasý
sebebiyle büyük deðer kazandý.

1703’te Tiran’da 400 hâne ve 3000 ki-
þilik nüfusun bulunduðu zikredilir. 1820’-
de bu rakam iki katýndan daha fazladýr.
1793’te Molla Bey Bargjini (Berkinzâdeler)
tarafýndan büyük bir caminin yapýmýna
baþlanmasý da þehrin önemini gösterir.

asker ve mühimmat istiyordu. Ancak Os-
manlý Devleti bu sýrada Rusya ile savaþ
halinde olduðundan Ýngiltere’yi karþýsýna
almak istemiyordu. Tîpû Sultan’a gönderi-
len cevabî mektupta her þeye raðmen ba-
rýþýn korunmasý tavsiye edilmiþti. Ýstanbul’-
dan bekledikleri desteði alamayan heyet
mensuplarý benzer taleplerle Paris’e, ar-
dýndan Ýngilizler’i krala þikâyet için Londra’-
ya gitmek üzere ayrýldýlar. Bu arada Ýn-
giliz, Marata ve Haydarâbâd Nizamlýðý as-
kerlerinden oluþan müttefik güçlere kar-
þý yenilgiye uðrayan Tîpû Sultan (1792) bu
defa Fransýzlar’la bir ittifak giriþiminde
bulununca Ýngilizler, III. Selim’e baþvurup
müslümanlarýn önderi sýfatýyla düþmanlý-
ðý sona erdirmesi için Tîpû Sultan’a tavsi-
yede bulunmasýný istediler. Bunun üzeri-
ne III. Selim, Tîpû Sultan’a Rebîülâhir 1213
(Eylül 1798) tarihinde bir mektup gönde-
rerek Fransýzlar’ýn Mýsýr’ý iþgallerinden söz
etti; asýl Ýslâm düþmanýn Fransýzlar olup
amaçlarýnýn Ýslâm âlemini iþgal etmek ol-
duðunu, kesinlikle Fransýzlar’a inanýlma-
masý gerektiðini söyledi ve ihtiyaç halinde
ara buluculuk yapabileceðini bildirdi. Bu
mektuba cevaben Tîpû Sultan, III. Selim’e
Fransýzlar’a karþý tedbirli davranacaðýný,
ancak Ýngilizler’e de güvenilemeyeceðini
belirten iki mektup daha gönderdiyse de
bunlar Ýstanbul’a ulaþmadan Tîpû Sultan,
Srirangapatam savaþýnda yenilerek haya-
týný kaybetti (29 Zilkade 1213 / 4 Mayýs
1799). Türbesi Srirangapatam’dadýr; bu-
rada ayrýca Mescid-i Âlî ve büyük sarayý ile
Derya Devlet adlý yazlýk kasrý dikkat çeker.
Onun ölümünden sonra Ýngilizler’in Güney
Hindistan’da yayýlýþýnýn önündeki en bü-
yük engel olan Meysûr Sultanlýðý toprak-
larý Ýngiliz hâkimiyetine girdi.

Tîpû Sultan saltanatý sýrasýnda tarýmýn
geliþmesine büyük önem vermiþ, imar fa-
aliyetlerinde bulunmuþ, barajlar, yollar ve
limanlar yaptýrmýþtýr. Sri Lanka, Afganis-
tan, Fransa, Osmanlý ve Ýran gibi ülkelerle
ticareti geliþtirmiþ, tüccar, âlim ve sanat-
kârlarýn Meysûr’a gelmesini saðlamýþtýr.
Kendi adýna para bastýrmýþ, yeni takvim,
yeni ölçü tartý birimleri ve malî sistem oluþ-
turmuþtur. Tîpû Sultan ayrýca Hindistan
askerî tarihinde roketin mûcidi olarak bili-
nir; bu roketlerden ikisi Londra’da bulun-
maktadýr (Royal Artillery Museum). Ýlme ve
kitaplara meraklý olan Tîpû Sultan’ýn kur-
duðu zengin kütüphanenin bir bölümü
1806’da Ýngilizler tarafýndan Londra’ya, bir
bölümü de 1808’de Kalküta’daki Asiatic So-
ciety of Bengal’e nakledilmiþtir.
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