
14' 

12' 

BANJUL 

16' 14' 

50 1 100 km. 

S E. N E. G A Ll 
·~-~--------~-

! 

Banjul 

fusunun öteki yarısını tamamlar. Bun
lardan ingiliz geleneklerini ve Protestan
lığı benimsemiş eski sömürge dönemi 
kölelerinin soyundan gelen Akular. sayı
la rının azlığına rağmen (ülke nüfusunun 
% 1 kadarı) , halkının % 8S'i müslüman 
olan ülkede en önemli mevkileri ellerin
de tutmakta ve her alanda etkili olmak
tadırlar; devletin resmi dili de ingiliz
ce'dir. 

Gambia'nın en kalabalık şehri olan Ban
jul, aynı zamanda ülkenin en önemli en
düstri ve ticaret merkezi, en i şlek lima
nı ve en büyük eğitim- öğretim merke
zidir. Nüfusu da yavaş olmakla beraber 
kazandığı öneme paralel biçimde gide
rek artmıştır (XX yüzy ıl başlarında ı O 000. 
1946'da 21000, 1963'te 28000, 197 1'de 
37.000, 1983'te 44 500) Şehir taşıdığı öne
mi her şeyden önce Gambia nehrinin ağ
zındaki deniz, nehir, kara ve hava yolla
rı bakımından çok elverişli olan konu
muna borçludur. Her ne kadar Gambia 
nehri halidnin girişinde bir kum topuğu 
(sığ lı k) varsa da bu topuğun bulunduğu 
yerde bile nehrin derinliği 8 m. kadar
dır. Bu sebeple 2000-3000 tonluk açık 
deniz gemileri kıyıdan 240 km. içeri
deki Kuntaur'a, daha küçük gemiler ise 
280 km. içerideki Georgetown'a kadar 
sokulabilirler. Bu sayede Banjul, ülkede 
üretilen yer fıstığı ve yağ palmiyesi to
humu gibi tarım ürünlerinin ihraç edil
mek üzere işlendiği endüstri tesisleri 
nin merkezi olmuştur. Şehrin gelişme

sinde diğer bir faktör de ekonomik öne
mi giderek artan ve aynı zamanda çe
şitli yerli el sanatlarının gelişmesine de 
yol açan dış turizmdir. Şehirde bir cami, 
hıristiyan mezheplerine ait kiliseler ve 
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çeşitli seviyede okullar vardır. En çok ti
caret yaptığı ülke ingiltere' dir. 
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Hindistan'da Patna şehrinin 
kütüphanesiyle ünlü batı kesimi. 

_j 

Bihar eyaletinde, Ganj nehrinin sağ 
kıyısında kuru lmuş bulunan Patna şeh
r inin batı kesimlerini içine alır. islam ta
rihçilerinin Azimabad dedikleri SankipOr 
yöresi, Delhi sultanlarından FfrOz Şah 

Tuğluk' un (ı 351 - 1388) Bihar'ı fethetme
siyle önem kazandı. Eğitime değer veren 
ve burada medreseler kuran FfrOz Şah. 
300 civarında Sanskritçe kitabı Arapça 
ve Farsça'ya tercüme ettirdi. Bölge Ba
bür Şah'ın burayı ele geçirmesinden son
ra ingiliz hakimiyetine kadar Babürlü
ler'in idaresinde kaldı. 

BankipOr. bir kısmı çok nadir olan Arap
ça, Farsça ve Urduca yazma koleksiyan
larına sahip bulunan kütüphanesi sebe
biyle meşhur olmuştur. Kütüphane The 
Patna Oriental Public Library veya Khu
da Bakhsh Oriental Public Library adla
rıyla bilinmektedir. Kurucusu Mevlana 
Muhammed Bahş Han (ö 1876), buraya 
1400 eserden oluşan ilk koleksiyonu ba
ğışlamış, daha sonra kütüphane hizmete 
açıldığında (ı 89 ı ı kitap sayısı 4000'e ulaş
mıştır. Muhammed Bahş'ı n oğlu Mevla
na Hudabahş Han'ın (ö . 1908) gayretleri 
sayesinde kitap sayısı 6000'i bulan San
kipOr Kütüphanesi, İslami literatür açı
sından değerli birçok eser ihtiva etmek
tedir. ingiltere'nin son Hindistan genel 
valisi Lord Curzon. kütüphanenin siste
matik bir katalogunu hazırlaması için 
Sir Edward Denisan Ross'u görevlendir
miş, onun başkanlığında Mevlevi Abdül
muktedir, Mevlevi Azimüddin Ahmed, 
Mevlevi Abdülhamid, Muinüddin Nedvi 
ve Mesud Alem Nedvi tarafından Arap
ça ve Farsça 4000 yazmanın kata logu 
hazırlanmıştır. Catalogue of the Arabic 
and Persian Manuscripts in the Orien-

tal Public Library at Eankipare adıyla 
otuz bir cilt olarak basılan katalog, da
ha sonra Catalogue of the Arabic and 
Persian Manuscripts in the Khuda 
Bakhsh Oriental Public Library adı al
tında Patna 'da basılmıştır. Halen kütüp
hanede islam dünyasının önemli kültür 
merkezleri olan Kahire, Şam, Beyrut ve 
diğer yerlerden toplanmış 18.000 civa
rında yazma bulunmaktadır (bu yazma
lara ait seçme bir liste için bk. O'Connor, 
s. 36-92 ; Abid Raza Bedar, s. 623-672). 
Son birkaç yıldan beri Güney Asya Böl
gesel İşbirliği Teşkilatı· na (South Asi en 
Association for Regional Co -operation - SA
ARC) üye islam ülkelerinden yazma eser 
uzmanları bu eserleri yayımlama çalış
maları içine girmiştir. 
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BARABA 
Sibirya'da bir bölgeye 

ve burada bulunan 
Türk topluluğuna verilen ad. 

..J 

Sibirya'da Ob ve irtiş ırmakları arasın
da, yer yer ormanlıklarla kaplı bozkırlık 

bir sahadır. Bugün de yaygın olan riva
yetlere göre Tura Şibanlıları veya Tura 
Özbekleri hanı Bek- Kondu neslinden Mur
taza Han oğlu Küçüm Han (ı 563- ı 598). 
bu bölgede bulunan Türkler'e Baraba 
adını vermişti. Bu halk rivayeti muhte
melen Küçüm Han zamanında Rus Ka
zakları'na karşı yapılan mücadelenin des
tani edebiyata akseden bir yakıştırma 

sıdır. Baraba kelimesi Bar-apa adındaki 
bir Kıpçak boyunun günümüze kadar ge
len adı olmalıdır. Zira bu bölgenin eski 
halkı Kıpçaklar'ın bir boyunun Toksaba 
(Toksu-apa) olduğu bilinmektedir. Bölge
nin Baraba olarak ad iandıniışı ise XVIII. 
yüzyıldan itibaren Rus istilasından son
raki devrelere uzanır. Daha önceki Altın 
Orda ve Özbek Hanlığı dönemlerine ait 
yerli kaynaklarda Tay Boğa Vurdu veya 
Tura Vurdu şeklinde geçen bu bozkırla-


