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Ceyhun nehrinin
yukarý havzasýnda

tarihî bölge.
˜ ™

Kaynaklarda Tokaristan, Tuharistan, To-
hayristan, Tu-ho-lo gibi farklý þekillerde ge-
çen bölge, ismini Tohar adý verilen bir ka-
vimden almýþtýr. Toharîler, Eskiçað’larda
Greko-Baktrian Ýmparatorluðu’nu yýkan
kabileler arasýnda zikredilmiþtir. Dar an-
lamda Tohâristan sýnýrlarýný en doðru bi-
çimde IV. (X.) yüzyýl Ýslâm coðrafyacýlarýn-
dan Ýstahrî verir. Buna göre Tohâristan,
Belh’in doðusunda ve Bedehþan’ýn batýsýn-
da, Ceyhun’un (Amuderya) güneyinde, Hin-
dukuþ daðlarýnýn kuzeyinde yer alan böl-
gedir. Ýslâm döneminde Tohâristan, ge-
niþ mânada Ceyhun’un yukarý mecrasý-
nýn saðýnda ve solunda bulunan, Belh’e
baðlý olan bütün daðlýk bölgeleri kapsýyor-
du. Eski kaynaklarda Tohâristan Yukarý
Tohâristan ve Aþaðý Tohâristan olmak üze-
re iki bölgeye ayrýlýyordu. Yukarý Tohâris-
tan, Belh’in doðusu ile Ceyhun nehrinin
güneyinde idi. Aþaðý Tohâristan, Yukarý To-
hâristan’dan daha doðuda ve Ceyhun neh-
rinin batýsýnda yer alýyordu. Ýstahrî’ye gö-
re Tohâristan’ýn þehirleri þunlardý: Simin-
cân, Hulm, Baðlân, Seklekend, Vervâlîz,
Arman, Revan, Tâlekan, Sekîmþet, Rûb,
Saray, Âsam, Enderâb, Mezr, Kâh (Mesâ-
lik, s. 275-276). IV. (X.) yüzyýl müelliflerin-
den Kudâme b. Ca‘fer’e göre Merv’den ay-
rýlan iki büyük yoldan birincisi Þâþ’a ve
Türk ülkelerine giderken ikincisi Tohâris-
tan’a doðru uzanýyordu.

Taberî’de Sâsânîler tarihine ait bölüm-
de II. Yezdicerd’in ölümünden (457) son-
ra Ýran tahtýný ele geçirmek amacýyla ya-
pýlan savaþlar sýrasýnda ilk defa Haytal ad-
lý bir topluluktan bahsedilir ve Haytallar’ýn
(Heyâtýle-Akhunlar / Eftalitler) Tohâristan’ý
zaptettiði belirtilir (TârîÅ, II, 82). 557’de
Akhun Devleti, Göktürk ve Sâsânî impa-
ratorluklarýnýn askerî harekâtý sonucu yý-
kýlýnca bölgede ortaya çýkan otorite boþ-
luðunu Batý Göktürk Devleti’nin doldur-
mak istediði anlaþýlmaktadýr. 558 yýlýndan
sonra karýþýklýklarýn baþ gösterdiði Tohâ-
ristan bölgesine Batý Göktürk Devleti yö-
neticileri otoriteyi saðlamak üzere Tong
Þad Tse-ki’yi gönderdi. Böylece Tohâris-
tan’da Batý Göktürk Devleti idaresi baþla-
dý. Çin kaynaklarýnda Tohâristan’da Gök-
türk hâkimiyetine dair haberler arasýnda
Hiuen-Tsang’ýn hâtýratý önemli yer tutar.
630’da bölgeye gelen Budist hacý, Tohâ-

ristan hâkimi Tong Yabgu Kaðan’ýn aðabe-
yi Tardu’yu ziyaret etti. Tohâristan Yabgu-
luðu, Batý Göktürk Devleti’nin hâkimiye-
tinde iken 630’dan sonra karýþýklýk döne-
mine giren bu devlette cereyan eden olay-
lardan dolaylý biçimde etkilendi. 641 yýlý
sonunda Batý Göktürk Hakaný Tu-lu Ka-
ðan, rakibi Yabgu Kaðan’ý Taþkent beyi va-
sýtasýyla ortadan kaldýrýnca Yabgu’nun ta-
raftarý olan Nou-she-pi Türk boylarý yeni
Göktürk kaðanýný tanýmadý ve çoðu To-
hâristan bölgesindeki Türk boylarýnýn ya-
nýna kaçtý. Bu olaya öfkelenen Tu-lu Ka-
ðan düzenlediði seferde Tohâristan’ý aðýr
þekilde cezalandýrdý.

Batý Göktürk Devleti’nin hâkimiyeti dö-
neminde Tohâristan yabgularý Çin Ýmpa-
ratorluðu ile de temaslarda bulundu. Çin
kaynaklarýna göre bunlar, Ou-té devrinde
(618-626) bir defa, Tchen-koan devrinde
(627-649) iki defa Çin sarayýna elçi gön-
derdiler. Tchen-koan döneminde yollanan
elçilerden ilki 635 yýlýnýn beþinci ayýnda,
ikincisi 645 yýlýnýn birinci ayýnda Çin’e git-
ti. Ýkinci elçilik münasebetiyle Çin kaynak-
larý Tohâristan yabgusunun ismini kayde-
der. Cha-po-lo adýný taþýyan bu kiþi muh-
temelen Tardu Yabgu’dan sonra Tohâris-
tan’ýn üçüncü Türk hâkimiydi. Batý Gök-
türk Devleti zamanýnda Tohâristan’dan Çin
Ýmparatorluðu’na 650 yýlýnda bir elçi da-
ha gönderildi. Yine Çin kaynaðýna göre bu
elçi Çin sarayýna günde 150 km. koþabi-
len deve kuþlarý hediye etti. 656-660 yýlla-
rýnda Tohâristan Yabguluðu’nun idarî mer-
kezi bugünkü Kunduz þehrinin güneyinde
yer alan Vervâlîz idi. Yabguluðun 100.000
askerden oluþan bir ordusu mevcuttu. Yer-
leþik hayata geçmeye baþlayan ülke sakin-
leri büyük çapta hayvancýlýk yapmaktaydý.
Ýnanç bakýmýndan Budizm’in ülkede bü-
yük etkisi vardý. 659’dan sonra ülkenin bir
kýsmý Çin Yüe-çi hükümetinin idaresi altý-
na girdi.

Ýslâm ordularýnýn Tohâristan’a I. (VII.)
yüzyýlýn ortalarýndan itibaren geldikleri an-
laþýlmaktadýr. Belâzürî, Basra Valisi Ab-
dullah b. Âmir’in Ahnef b. Kays’ý Tohâris-
tan yöresine gönderdiðini ve Ahnef’in böl-
gede bazý yerleri fethettiðini kaydeder (Fü-
tûh, s. 589). Ahnef b. Kays’ýn bölgeye ge-
liþi, Hz. Osman döneminde 650 yýlý civarýn-
da son Sâsânî Hükümdarý III. Yezdicerd’in
son direniþini kýrmasýnýn ardýndan gerçek-
leþti. Emevîler devrinde Ziyâd b. Ebîh’in
emriyle sahâbî Hakem b. Amr el-Gýfârî ku-
mandasýndaki Ýslâm ordusu Aþaðý Tohâ-
ristan ve Garcistan’a geldi; Ceyhun nehri-
ni geçip Çaganiyân’a kadar ilerledi ve III.
Yezdicerd’den sonra taht iddiasýnda bu-

verilmeyen Natchaba, Benin’e sýðýnmak
zorunda kaldý. Eyadéma’nýn oðlu Faure
Gnassingbé babasýnýn makamýna oturabil-
mek için kendisini meclis baþkaný seçtir-
diyse de muhalefetin karþý çýkmasý üzeri-
ne meclis baþkanlýðýna Natchaba’nýn yar-
dýmcýsý el-Hâc Abbas Bonfoh getirildi. Al-
man sömürgeciliði döneminde Togo’nun
en etkileyici simalarýndan biri Ýmam Ýmo-
ru denilen el-Hâc Ömer b. Ebû Bekir idi ve
bu dönemde ülkede mevcut dört caminin
baþimamý kabul ediliyordu. Modjolobo adýy-
la tanýnan el-Hâc Bukari’nin teblið faali-
yetleri de etkili oldu. Ancak 1946 yýlýnda
bir misyonere karþý yapýlan taþkýnlýk se-
bebiyle tutuklandý ve 1961’de hapishane-
de öldü.

Togo Müslümanlarý Birliði tarafýndan Lo-
mé, Kara, Sokodé, Tchamba, Bafilo, Man-
go, Kpalimé ve Dapaong’da inþa edilen se-
kiz medresenin yaný sýra Arapça ve Fran-
sýzca eðitim veren okullar bulunmaktadýr.
Ayrýca Libya ve Birleþik Arap Emirlikleri’-
nin katkýlarýyla Lomé Ýslâm Kültür Merke-
zi, Ýslâm Kalkýnma Bankasý tarafýndan da
bir Ýslâmî eðitim kompleksi inþa edildi. Ýs-
lâm Konferansý Teþkilâtý’nýn 1974 yýlý Þu-
bat ayýnda Lahor’da, ayný yýlýn haziran ayýn-
da Kuala Lumpur’da yapýlan toplantýlarýn-
da temsil edilen Togo 1997’de Ýslâm Kon-
feransý Teþkilâtý’na resmen üye oldu.
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luk, 730 yýlýnýn beþ veya altýncý ayýnda Nan-
to adlý bir din adamýný imparatorluk sara-
yýna elçi gönderdi. Bu elçi de hediye ola-
rak Çin sarayýna ilâçlar sundu. 735’te Çin
sarayýna yeni bir elçi yollandý. Kutluk To-
en Tardu devrinde Tohâristan’da Emevî-
ler’le Kara Türgiþ Hakaný Sou-lou (Su-lu)
arasýnda yoðun savaþlar meydana geldi.
737’de Su-lu Kaðan, daha sonra Türk ta-
rafýna geçen Hâris b. Süreyc ve Huttel hâ-
kimiyle beraber Emevîler’in Horasan Vali-
si Esed b. Abdullah el-Kasrî’ye hücum et-
ti. Baþlangýçta müttefikler üstünlük sað-
ladýlarsa da Su-lu Kaðan kumandanlarýn-
dan Külçur (Kürsül) tarafýndan öldürülün-
ce zaferi Esed kazandý. Kutluk Toen Tar-
du’nun bu savaþta yer alýp almadýðý bilin-
memekte, ancak onun 738’de Çin sarayý-
na bir elçi gönderdiði kaydedilmektedir.

Kutluk Toen Tardu’nun yerine Che-li
Mang-kia-lo geçti. Onun döneminde ül-
keye Tibet baskýsý gerçekleþti. Tohâris-
tan’ýn komþusu Kie-che ülkesi 749’da Ti-
betliler’i Tohâristan’a saldýrmaya teþvik et-
ti. Tohâristan yabgusu, Çin Ýmparatorlu-
ðu’ndan Kuça’daki askerî birliklerini kendi-
sine yardým için göndermesini istedi. Çin
imparatorunun yolladýðý askerlerle birleþen
Tohâristan ordusu Tibet ordusunu yen-
di. Tohâristan bu tarihten sonra da Çin’in
dostluðuna önem verdi. 753 ve 754 yýl-
larýnda Çin Ýmparatorluðu’na elçiler gön-
derilmeye devam edildi. 755’te Çin Ým-
paratorluðu, Ngan-lou-chan isyaný ile bü-
yük sýkýntý içine girmiþti. Ýmparator Hiuen-
Tsong, merkez Tchang-ngan’ý terkedip
Se-tchan’a kaçýnca oðlu Su-tsung yöne-
timi ele aldý ve komþu ülkelerden âsilere
karþý yardým istedi. 757 yýlýnýn ilk aylarýn-
da Uygur ve Emevîler’den gelen yardýmcý
güçler yanýnda Tohâristan yabgusu da as-
kerî birlikler gönderdi. Neticede Çin or-
dusu müttefik kuvvetlerle beraber isyaný
bastýrdý. Tohâristan Yabguluðu 759’da Çin
sarayýna yine bir elçi yolladý. Çin kaynak-
larý Çin merkezine gelen bu son elçinin
adýný Ou-li-to þeklinde verir. Tohâristan
Yabguluðu 759 yýlýndan sonra da varlýðý-
ný sürdürdü. Çin yýllýklarýnda yer alan ha-
berlere Tibet ve Ýslâm kaynaklarýnda rast-
lanmamaktadýr. Ýslâm kaynaklarýnda on-
larýn adýndan 871’de söz edilir. Bu tarihte
Saffârîler’den Ya‘kub b. Leys, Abbâsî Ha-
lifesi Mu‘temid-Alellah tarafýndan Belh,
Sîstan, Sind ve Tohâristan valiliðine tayin
edildi (Taberî, IX, 476).

Abbâsîler devrinde Belh ve Tohâristan,
Baðdat’tan gönderilen kumandanlar ta-
rafýndan yönetildi. Bununla birlikte uygu-

lamada yönetimi genellikle mahallî hâne-
danlar ellerinde tuttu. 286 (899) yýlýna ka-
dar Belh’te hüküm süren Ebû Dâvûd Mu-
hammed’e nisbet edilen Ebû Dâvûdîler
(Bânîcûrîler) hânedaný buna örnek verilebi-
lir. Ardýndan Tohâristan Sâmânîler, Gaz-
neliler ve Selçuklular gibi büyük güçlerin
mücadele alanlarýndan biri haline geldi.
VI. (XII.) yüzyýlýn ilk yarýsýnýn sonlarý ile VII.
(XIII.) yüzyýlýn baþlarýnda bölgede hüküm
süren Gurlular’ýn Bâmiyân ve Tohâristan
kolu 1215’te Hârizmþahlar tarafýndan or-
tadan kaldýrýldý. Bu tarihten sonra Tohâ-
ristan ülke adý olarak kaynaklarda geçme-
mektedir.
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Halvetî þeyhi.˜ ™

Hayatýna dair yeterli bilgi yoktur. Kendi-
sinden söz eden ilk müelliflerden Nev‘îzâ-
de Atâî ile (Zeyl-i Þekåik, s. 62) Þeyhî Meh-
med Efendi (Vekåyiu’l-fuzalâ, s. 51) ve Ýb-
râhim Hâs (Þabâniyye Silsilesi, s. 65) onun
Konrapalý (Düzce ile Bolu arasýnda bir yer)
olduðunu belirtmiþ, Atâî’nin çaðdaþý Halve-
tî-Þâbânî þeyhi Ömer Fuâdî ise doðum ye-
riyle ilgili herhangi bir bilgi vermeden Bolu’-
da faaliyet gösterdiðini kaydetmiþtir (Me-
nâkýb-ý Þerîf-i Pîr-i Halvetî, s. 39). Tomar-
Halvetiyye (s. 57, 62-63) ve Sefîne-i Ev-
liyâ (III, 512-513) gibi sonraki kaynaklarla
bunlara dayanan çalýþmalarda Hayreddin

lunan oðlu Fîrûz’u Çin topraklarýna sürdü
(47/667). 51’de (671) Rebî‘ b. Ziyâd el-Hâ-
risî, Belh’i fethedip Çaganiyân’a kadar git-
ti. Bir süre sonra bölgede yabgunun des-
teðini alarak Ýslâm ordularýný zorlayan Ef-
talit Prensi Tarhan Nîzek Belh’i aldýysa da
Kuteybe b. Müslim tarafýndan ortadan kal-
dýrýldý (91/710). Böylece müslüman Arap-
lar, Belh’i merkez edinerek Aþaðý Tohâris-
tan’da egemenlik kurdular.

657-658 yýllarýnda Batý Göktürk Devle-
ti’nin hakaný Aþena Ho-lou, Çin Ýmpara-
torluðu ordularýna karþý peþ peþe yenilgi-
ye uðrayýnca ülkede doðrudan Çin’e bað-
lý mahallî hükümetler kuruldu. Benzer bir
durum Tohâristan Yabguluðu’nda da gö-
rüldü; 661’de Tohâristan arazisinde yirmi
beþ mahallî hükümet teþkil edildi. Yabgu-
ya vali unvaný verildi. Ýki yýl sonra Tohâris-
tan yabgusu Aþena Ou-she-po, Çin sarayý-
na elçi olarak oðlunu gönderdi. Doðu To-
hâristan’da Çin Ýmparatorluðu hâkimiye-
tinin VII. yüzyýlýn sonlarýna kadar sürdü-
ðü tahmin edilmektedir. Doðu Tohâristan
Yabguluðu en parlak dönemini VIII. yüz-
yýl baþlarýnda yaþadý. Bu sýrada Doðu To-
hâristan yabgusunun emrinde 212 yerle-
þim yeri bulunuyordu. Bu dönemin orta-
ya çýkmasýnda 690’da Batý Göktürk Dev-
leti’nin yerine kurulan Sarý Türgiþ Devleti’-
nin etkisinin olduðunu düþünmek müm-
kündür. 705’te iþ baþýna geçtiði anlaþýlan
Yabgu Na-tu-ni-li Emevîler’e, Tibetliler’e
ve Çin Ýmparatorluðu’na komþu olan ül-
kesini iyi þekilde idare etmeye çalýþtý ve
kardeþi Pou-lu’yu Çin sarayýna elçi sýfatýy-
la yolladý (718). Onun saltanatýnýn son yýl-
larýnda ülkenin batýsýndaki Emevî kuvvet-
lerinin akýnlarý baþladý. Ýslâm kaynaklarýn-
da, Esed b. Abdullah el-Kasrî’nin Hora-
san valiliði zamanýnda Tohâristan’ýn batý
ve güney taraflarýna 726’da akýnlar yapýl-
dýðý kaydedilmektedir. Na-tu-ni-li’nin bu
akýnlar sýrasýnda Emevîler’e esir düþmüþ
olmasý muhtemeldir. Zira 727’de Çin’e gön-
derilen Tohâristan yabgusunun mektubun-
da onun ismi geçmemektedir. Mektupta
Emevîler’e karþý Çin’den askerî yardým ta-
lep edilmektedir.

726 yýlýndan sonra Doðu Tohâristan’da
Na-tu-ni-li Yabgu’nun yerine oðlu Kutluk
Toen Tardu geçti. Onun döneminde Tohâ-
ristan, Çin Ýmparatorluðu’na hediye ola-
rak atlar, katýrlar, 200 çeþit ilâç, kýymet-
li taþlar ve cam eþya gönderiyordu. Buna
karþýlýk Çin imparatoru 729’da Kutluk’a
“Eftalit kralý ve Tohâristan yabgusu” unva-
nýný verdi. Kutluk Toen Tardu zamanýnda
Çin Ýmparatorluðu’yla iyi iliþkiler sürdü.
Çin kaynaklarýnda belirtildiðine göre Kut-
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