
ran, Gottwald'ın tutumunu protesto için 
istifa eden komünist olmayan on iki ba
kanın yerine komünistlere yakın olanla
rın tayin edilmesiyle iyice büyüdü ve ge
lişmeler sonunda ülke tamamen Sovyet
ler Birliği'ne yaklaştı. Dışişleri bakanı 

Tomaş Masaryk'in oğlu Jan Masaryk'in 
intiharı (10 Mart 1948) ve Beneş'in isti
fa etmesi komünistlerin ülke yönetimi
ne hakim olmalarına yol açtı ve böyle
ce 1948'de Çekoslovakya'da çoğulcu de
mokrasi son bulmuş oldu. 1948-1960 
arası halk demokrasisi dönemidir. Bu yıl
larda Batı'ya iyice kapanan ülkede Sov
yetler Birliği'yle ilişkiler geliştiriidi ve Sov
yet anayasası örnek alınarak yeni bir ana
yasa yapıldı. Dineve din adamlarına kar
şı kampanya açan yönetim manastırları 
ve kiliseleri kapatarak maliarına el koy
du ve din işlerini devletin denetimi al
tına aldı (1949). Milliyetçilerle liberaller 
tasfiye edilerek en ağır şekilde cezalan
dırıldılar; topraklar ve ekonomik işletme

ler devletleştirildi. Uygulanan ekonomi 
politikasını protesto için 1953 yılında 

Plzen'de işçiler ayaklandılarsa da yöne
tim bu ayaklanmayı Sovyetler'in deste
ğiyle sert bir şekilde bastırdı. 1960'ta 
iyice durgunlaşan ekonomi sebebiyle hu
zursuzluk giderek arttı ve özellikle öğ
rencilerle aydınlar arasında yönetime kar
şı hareketler yaygınlaşmaya başladı. Tem
muz 1960'ta yapılan yeni bir anayasa ile 
devletin adı Çekoslovak Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti olarak değiştirildi ve Slo
vak hükümeti dağıtılarak bütün iktidar 
Prag'da toplandı. 5 Ocak 1968'de Çe
koslovak Komünist Partisi birinci sekre
terliğine getirilen Aleksander Dubçek'in 
(ö. ı 992) daha yumuşak bir sosyalizm 
uygulamak istemesi ve bazı alanlarda 
reform yapmanın gerekli olduğunu sa
vunması Sovyetler'in silahlı müdahale
siyle sonuçlandı (2 1 Ağustos ı 968). Var
şova Paktı ' na bağlı Sovyetler Birliği, Po
lanya, Doğu Almanya, Bulgaristan ve 
Macaristan kuwetleri tarafından işgal 

edilen Çekoslovakya'nın yöneticileri Mos
kova'ya götürülerek hazırlanan bir ant
laşma kendilerine zorla imzalattırıldı. 

Bu antlaşmayla ocak ayında başlayan 
"Prag baharı'' acı şekilde sona ermiş ol
du. Hemen arkasından Dubçek ve arka
daşları reformlardan vazgeçmek zorun
da kalmış olmalarına rağmen yönetim
den tasfiye edildiler ve iktidar tutucu
ların eline geçti. 1 Ocak 1969 ·da Çekos
lovakya' nın siyasi yapısı federal hale 
getirildi. Buna göre ülke Çek ve Slovak 
cumhuriyetlerine bölündü; beş yıl sü-

reyle görev yapacak olan cumhurbaşka
nını seçme yetkisi, 200 üyeli bir halk 
meclisiyle federe cumhuriyetierin yir
mişer üye ile temsil edildikleri bir milli 
meclisten oluşan federal meclise veril
di. Mayıs 1970'te Sovyetler'le yirmi yıl
lık bir iş birliği antlaşmasının imzalan
masından sonra tasfiye kampanyası da
ha da hızlandırıldı. Parti birinci sekre
terliğine ve devlet başkanlığına getiri
len Gustav Husak 1989'a kadar bu gö
revde kaldı. 

1989 yılında diğer Doğu Avrupa ülke
lerinde olduğu gibi Çekoslovakya'da da 
köklü bir siyasi dönüşüm meydana gel
di ve 17 Kasım- 31 Aralık arasında ge
lişen değişiklikler sonunda komünist re
jim devrilerek yerine çoğulcu demokra
si getirildi. Bu büyük siyasi değişimin 
meydana gelmesinde, 1988'de had saf
haya ulaşan ekonomik sıkıntılar, tüke
tim mallarının yokluğu ve kalkınma hı
zındaki gerileme ile özellikle reform yan
lısı gösterilerde bulunan gençler ve ay
dınlar önemli rol oynadılar. Aynı yıl , 1968 
Sovyet işgalinin yirminci yıl dönümü tam 
bir siyasi protestoya dönüştü. Şubat 

1989'da ise ünlü oyun yazarı Vaclav Ha
vel'in tutuklanması geniş yankılara yol 
açtı ve Have! ancak protestolar karşı
sında mayıs ayında serbest bırakıldı. Ay
rıca Prag başpiskoposu da baskılara kar
şı çıktı . Yurttaşlar Forumu adıyla oluşan 
karşıt görüşlüler koalisyonu ortaya çı

kan muhalefeti ve talepleri yönlendirdi 
ve sonuçta yoğun gösteriler karşısında 
direnemeyen yönetim istifa etmek zo
runda kaldı. Yirmi yıl önceki reformcu 
lider Dubçek, muhalefetin desteğiyle 28 
Aralık 1989'da oy birliğiyle meclis baş
kanlığına seçilirken Have! de cumhur
başkanlığına getirildi; hemen arkasın
dan ise Komünist Parti'nin öncü rolüne 
son verilerek çok partili hayata geçildi 
ve çoğunluğunu komünist olmayan ba
kanların oluşturduğu bir hükümet ku
ruldu. 1991 'den itibaren ülkede ekono
mik ve siyasi alanda önemli meseleler 
ortaya çıktı. Devletin mülkiyetindeki eko
nomik kuruluşların özelleştirilmesinin 

sebep olduğu ekonomik karışıklıkların 

yanında Slovaklar'ın federasyondan ay
rılma yönündeki faaliyetleri 1992' deki 
seçimlerden sonra hızlandı. Çek ve Slo
vak liderler arasında yapılan görüşme
lerde federasyonu dağıtma kararı alındı 
ve konuyla ilgili bir plan yürürlüğe kon
du. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı V. 
Have! görevinden istifa etti. Çekoslo
vakya'nın bölünmesi, 1 Ocak 1993 tari -
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hinde tamamlandı ve bu tarihte başşeh
ri Prag olan Çek Cumhuriyeti ile başşeh
ri Bratislava olan Slovakya Cumhuriye
ti'nin kurulduğu ilan edildi. Her iki dev
let de Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye 
olarak kabul edildiler. 
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dl DAVUT DuRSUN 

llL OSMANLI-ÇEK MÜNASEBETLERi 

Çekoslovakya'yı meydana getiren top
rakların tarihi oldukça eskiye iner. Kelt 
asıllı Boiler ve Germen asıllı Markoma
niler'den sonra ülke V- VII. yüzyıllarda 

Slav akıniarına uğradı. VI. yüzyılda Orta 
Avrupa'ya gelen Avarlar 568'den sonra 
bugünkü Slovakya'nın güneyine yerleş
tiler. Slavlar' ın bir kolu olduğu belirtilen 
Çekler ise IX. yüzyıldan itibaren bu böl
gelere hakim oldular. Burada kurulan 
Bohemya Prensliğİ Hıristiyanlığın da te
siriyle dış dünyaya açıldı ve aynı zaman
da karışıklıklarla dolu bir döneme girdi. 
Daha sonra doğuda Moravya, kuzeyde 
ise Silezya ve Galiçya'ya doğru genişle
meye başladı . Ancak X. yüzyılda tekrar 
karışıklıklar içine düştü. Bu bölgeler hak
kında islam kaynaklarına akseden ilk 
kayıtlar da bu dönemlere rastlar. IX. yüz
yıl sonlarından itibaren islam coğrafya
cılarının eserlerinde yer alan anonim ka
yıtlarda, bugünkü Çekoslovakya toprak
larında kurulmuş ilk devlet olan Büyük 
Moravya Devleti (830-907) ve idarecisinin 
adı zikredilir. Muhtemelen bir Slav köle
den istifade eden Mes'üdi ise Orta Av
rupa hakkında oldukça doğru ve ayrın
tılı bilgiler vererek Slav kabilelerinden 
ve onların idarecilerinden bahsederken 
Çek kabilelerinden biri olan Dulaba (Dud
lebs) hakiminin ismini Vencslav (Bohem
ya Prensi Wenceslaus, 926-935) şeklinde 

kaydeder. islam coğrafyacılarından Ebü 
Ubeyd el-Bekri de X. yüzyılın ikinci yarı
sında bu bölgeleri gezen ibrahim b. Ya' 
küb adlı bir seyyahtan naklen, Bohem
ya Prensliği'nin sınırlarının genişlemesin
de önemli rol oynayan ı. Boleslav'ı (935-

967) Prag (Frag). Bohemya (Buyama) ve 
Krakova hakimi olarak gösterir ve bu
ralarda yaşayan insanların gelenekleri, 
yaşayışları, ekonomik ve sosyal durum
ları ile ticaret hayatı hakkında bilgiler 
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verir. Ayrıca burada Prag hakkında yer 
alan açıklamalar Çek tarihine dair en es
ki ve değerli bilgileri teşkil eder. X. yüz
yıldan sonra Orta Avrupa'ya dair Arap 
coğrafyacılarının verdikleri bilgiler karı
şık ve hatalıdır. Nisbeten idrisi bu böl
geler hakkında daha doğru malumat ve
rirse de Bohemya'yı iki ayrı yerde gös
terir. idrisi ayrıca Slovakya'daki bazı şe
hir ve kasabaların isimlerini nakleder, 
bunlar hakkında kısa bilgiler verir. 

X. yüzyıldan itibaren irili ufaklı Peçe
nek gruplarının Kumanlar'ın baskısı ile 
Macar Krallığı'na sığınmaları sonucu Slo
vakya'da Peçenek iskan kolonileri oluş
maya başladı. Bunun ardından Xl. yüz
yılın sonlarından itibaren bu defa Ku
mantar büyük gruplar halinde Macar top
raklarına geldiler ve bunların bir kısmı 
Slovakya'nın güney bölgelerinde dağınık 
bir halde yerleştirildiler. Öte yandan Xl. 
yüzyılda Kutsal Roma- Germen impara
torluğu'nun nüfuzu altına giren Bohem
ya Prensliği'nin zamanla imparatorluk 
içindeki önemi artmaya başlamıştı. Hat
ta bazı imparatorlar aynı zamanda Bo
hemya kralı olarak da taç giymişlerdi. 
1212'de imparatorluğa karşı yükümlü
lükleri azaltılan Bohemya Krallığı gide
rek topraklarını genişiettiyse de daha 
sonra iç karışıklıklar ve dış baskılar yü
zünden küçüldü. IV. Karl adıyla Roma
Germen imparatoru olan Kare! (Vaclav) 
Bohemya krallığını da üsttendi (1346) ve 
bu dönemde Prag önemli bir kültür mer
kezi haline geldi. 141 5'te dini reformcu 
ve Prag Üniversitesi profesörlerinden 
Hus'un yakılarak öldürülmesi Çekler'in 
milli hislerini kuwetlendirdi ve birçok 
ayaklanma başgösterdi. Orta Avrupa'
ya doğru ilerleyen Osmanlılar'ın Macar
lar'la karşı karşıya gelmesi ve Çekler'in 
de Macar orduları safında yer aldığı Mo
haç Savaşı' nda (15 26) onları yenmesi, 
Çek- Osmanlı münasebetlerinin bir ba
kıma başlangıcını teşkil etti. Ancak bun
dan önce Çekler Osmanlılar'a karşı giri-

·. şilen askeri harekatiara da katılmışlar
dı. Nitekim bazı Çek ve Slovak asilzade
leri 1396'da Niğbolu'da Haçlı kuwetleri 
yanında Osmanlılar'a karşı savaşa katıl

mışlar, bunların bazıları da esir düşmüş
tü. Balkanlar'da ise Çek ücretli askerle
ri ilk defa Semendire Savaşı'nda (1437) 
Sırp kuwetlerinin yanında yer almış, hat
ta bu savaşta esir düşen bazı Türk as
kerlerini memleketlerine götürmüşler
di. Çek askerleri 1443'ten itibaren Ma
carlar'ın safında hemen her mücadele
ye katıldılar. Pek çok Slovak asilzadesi-
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nin esir düştüğü Varna Savaşı'na (1444) 
katıldıkları gibi ll. Kosova Savaşı'nda da 
(1448) Macar orduları safında mücade
le ettiler. Aşıkpaşazade ve Neşrl gibi ilk 
Osmanlı kaynaklarında ll. Kosova Sava
şı'nda esir düşen Çek bamnın ll. Murad 
ile karşılıklı konuşmalarına ve idamına 
yer verilmiş, ayrıca Aşıkpaşazade, Çek 
bamnın da aralarında bulunduğu Macar 
müttefiklerinden "Üngürüs vilayetlerinin 
ulu padişahları " şeklinde söz etmiştir. 

Mohaç Savaşı'nda Macar ve Bohemya 
kralı unvanını taşıyan ll. Lajos'un savaş 
meydanında ölümü üzerine Avusturya 
arşidükü Ferdinand, veraset hakkını id
dia ederek Macaristan'ın bir kısmını ve 
Bohemya Krallığı'nı ele geçirdi. Gerek bu 
hadiseler gerekse daha önceki mücade
leler dolayısıyla Osmanlı kaynaklarında 
Çek adı "Çeh" veya "Çih" şeklinde Bo
hemya için kullanılmaya başlandı. Hatta 
Perdinand "Ataman ve Çih kralı" , bazan 
da sadece "Çih kralı " unvanıyla belirtil
di (Celalzade, vr. 34!•, 412•). Çekler, Os
manlılar'ın 1 529 Viyana Kuşatması sıra
sında Ernest von Brandenstein idaresin
de şehri savunan kuwetler arasında yer 
aldıkları gibi 1 537'de Bosna sınırlarında 
Osijek/Vertizo mevkiinde ağır bir yenil
giye uğratılan General Katzianer kuman
dasındaki kuwetlerin de bir kısmını teş
kil ettiler. 1 541 ·de Budin ' i zaptederek 
eyalet haline getiren Osmanlılar'ın bun
dan sonraki hedefleri Ferdinand'ın elin
de kalan eski Macar toprakları oldu. Ku
zeye doğru ilerlemeye başlayan Osman
lılar, bugünkü Slovakya topraklarının gü
ney kısımlarında hakimiyet kurdular. Es
tergon ( 1543) ve Novigrad (1544) kalele
rinin alınmasından sonra ilk defa Güney 
Slovakya 'da Tu na nehrinin sol kıyıları

na yerleşmeye başladılar. Burada bugün 
Sturovo adlı kasabanın bulunduğu yer
de bir küçük kale (palanka) yaparak Ci
ğerdelen Parkanı adını verdiler. Bu stra
tejik mevki daha sonra genişleyecek olan 
Osmanlı fetihleri için bir başlangıç nok
tasını oluşturdu. 

1552-1 5S4'te Kuzey Macaristan'da ele 
geçirilen kaleterin ardından Doğu Slo
vakya ·da Seçen (Szecseny), Shay, Oyar
mat ve Filek (Filakovo) zaptedildi. Alınan 
yerler sancak haline getirildi ve Güney 
Slovakya'da Estergon sancağında 400, 
Novigrad sancağında 187, Filek'te 270 
kadar varoş, köy ve mezraa bu idari bi
rimin içinde yer aldı. Bunlar arasında Ri
ma Sonbot, daha sonra ele geçirilen Roj
na (Roznava), Yoşva (Jelsava), Luçenice 
(Lucenec), Tisofça (Tisovec), Çetnek (Stit-

nik), Sebelib (Sebechleby) ve Şarlo da (Te
kovske Sarluhy) bulunuyordu. Rima Son
bat yakınındaki Sobotka veya Sobatuş
ka Kalesi'nde de kuwetli bir Osmanlı as
keri garnizonu yerleşmişti. Ayrıca İstol
ni Belgrad Beyi Kara Ali Bey, 1575'te 
Kekko (Modry Kamen), Divin (Divfn) ve So
moşka kalelerini zaptetti. Bu sınır böl
gesi sürekli mücadelelere sahne oldu, 
Osmanlı aklncıları ve Kırım Tatarları za
man zaman Moravya içlerine kadar uza
nan akınlar yaptılar. 

1593'te başlayan Osmanlı-Avusturya 
savaşlarında da bu bölge stratejik öne
mini korudu. Savaşın başlarında bu top
rakların büyük kısmı (Filek ve Seçen 1593 ; 
Novigrad 1594; Estergon 1595-1605) Os
manlılar'ın elinden çıktı. Selani ki, 1 596 
senesi başlarında Avusturya ordularının 
Prag ve Pojon'da (Bratislava) toplandığı
na dair haberler alındığını zikreder (s . 
556, 580) . Ancak Eğri seferinin ardından. 
elden çıkan bir kısım yerler yeniden Os
manlı hakimiyetine girdi. 1S99'da Gü
ney Çekoslovakya'da Uyvar (Nove Zamky, 
Neuhausel, Ersekujvar) önlerine kadar iler
leyen Osmanlılar burayı ancak altmış yıl 
sonra ele geçirebildiler. 1663-1664 'te 
Habsburglar'a karşı harekete geçen Ve
ziriazam Köprülüzade Fazı! Ahmed Pa
şa Uyvar'ı aldıktan sonra Nitra, Levice 
ve yöredeki birçok küçük kaleyi zaptet
ti. 1 O Ağustos 1664'teki Vasvar Antiaş
ması ile de Uyvar'ın Osmanlı hakimiye
tinde olduğu tasdik edildi. Osmanlılar 
burada Uyvar eyaletini kurdular ve yeni 
eyaletin tahririni yaptılar. Bu sayım so
nucu bölgede 768 kadar köy tesbit edil
di. Eyalet ise yedi nahiyeye bölünmüş 
olup bu nahiyeler Narhid, Komaran, Barş, 
Hont, Nitra, Zabokrek (Jabokrek) ve Sel
le idi. Ayrıca fethedilen bu bölgenin bir 
kısmı Ahmed Paşa'ya mülk olarak veril
miş, o da bunu vakıf haline getirmişti. 
Bu vakfı Komyat ve Şuran kasabaları ile 

. bunlara bağlı köyler oluşturuyordu. 

Slovakya'daki Osmanlı idaresi 168S'e 
kadar sürdü. 1660-1666 yıllarında bu
rada bulunan Evliya Çelebi, Uyvar ve ci
var kaleterin fethine şahit olduğu gibi 
bu bölgedeki Uyvar (Seyahatname, VI, 
304-346, 379-387). Pojon (a.g.e., VII, 337-
339), Komaran (a.g.e., VI, 346-353; VII, 207-
209), Filek (a.g.e., VII, 185-187), Galgofça 
(Hiohovec, a.g.e., VII, 342-343). Şura n (Su
rany, a.g.e., VI, 353-355; VII, 344) ve Nitra 
(a.g.e., VI, 355-364) gibi şehirler hakkın
da da bilgiler verir ve Ciğerdelen Kale
si'nin, Estergon'un fethinden sonra Ka
nüni tarafından Uyvar taraflarındaki 700 



köyün itaati için stratejik bir üs olarak 
kurulduğunu yazar (a.g.e., VI. 278-281 ). 

Slovakya'da yaklaşık 140 yıl süren Os
manlı hakimiyeti bölge halkı tarafından 
Habsburglar'a nisbetle daima tercih edil
miş. Osmanlı adalet ve idare sisteminin 
uygulanmasıyla ilgili belgeler bu duru
mu çok açık bir şekilde ortaya koymuş
tur. Osmanlı dönemine ait belgeler ko
leksiyonu bugün Çekoslovakya'nın bazı 
şehirlerinde mevcut olup bunların bir 
kısmı da neşredilm iştir. Belgelerin en 
fazla bulunduğu yer, önemli bir ticarı 
merkez olup 1554-1593 ve 1596-1686 
yıllarında Osmanlı idaresi altında kalmış 
Rimavska Sobota ·dır ve burada ikinci 
döneme ait 255 vesika yer alır. Ayrıca 

Roznava. Jelsava. Banska Bystrica gibi 
şehirlerin arşivlerinde de bazı belgeler 
saklıdır. 

IV. İSlAMiYAT ve ŞARKiYAT ÇALIŞMAlARI 

Çek ve Slovak kültür hayatında islami
yet ve şarkiyatla ilgili çalışmaların önem
li bir yeri vardır. Çek Krallığı'nda bu sa
ha ile ilgili çalışmalar Ortaçağ'lara ka
dar iner. islamiyet hakkında bilgi veren 
eserlerden birisi. XIV. yüzyıl başlarında 
Çek din adamı ve doktoru Zdislav Agre
gator tarafından kaleme alınmıştır. Bu
nun ardından 1498'de Batı Bohemya'da 
Plzeii'de Çekçe başlık taşıyan ve Hz. Mu
hammed'in hayatını konu alan bir baş
ka eser (Ziwot Machometa) daha yayım
landı. Yine Protestan asilzadelerden olup 
bir süre istanbul'da yaşayan Vaclav Bu
dovec'in Anü al-Koran (1614) adlı eseri 
de islamiyet'in temel görüşleriyle ilgili 
bilgileri ve Hz. Muhammed'in hayatını 
ihtiva etmektedir. Bu faaliyetlerin yanı 
sıra bazı Çek seyyahlar Doğu'ya yaptık
ları seyahatlerle ilgili intibalarını kaleme 
almışlardır. ilk Bohemyalı seyyah, aynı 
zamanda bir tüccar olan Martin Kabat
nik olup 1491-1492'de istanbul. Şam. 
Kudüs ve Kahire'ye gitmiş ve bu şehir
ler hakkında değerli bilgiler vermiştir. 
Diğer seyyahlar arasında, 1493'te Ku
düs'e giden Çek asilıadesi Jan Hasis
tejnsky ile 1 563'te Filistin' e seyahat eden 
matematikçi Oldrich Prefat zikredilebi
lir. Öte yandan 1608'de Kudüs ve Mısır'a 
giden Krystof Harant'ın izlenimleri Çek 
halkı arasında büyük ilgi uyandırmıştır. 

XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Do
ğu dünyasına karşı duyulan ilgi giderek 
artmaya başladı ve bu sahada daha ger
çekçi bir yaklaşımla eserler kaleme alın

dı. Bu yüzyılın sonlarında ve XIX. yüzyı
lın başlarında Slovak şarkiyatçılarının bir
çoğu Türk diliyle ilgili çalışmalar yaptı-

lar. Adam F. Kollar (ö ı 783) Türk diliy
le ilgili bir eser yazdığı gibi (Francisci a 
Mesgnien Meninski lnstitutiones Unguae 
Turcicae Cum rudimentis paraleilis Un· 
guarum Arabicae et Persicae ... , Viennae 
ı 756) Hoca Sadeddin Efendi'nin Tacü't
tevarih 'inin Latince tercümesiyle Osman
lıca metnini de hazırladı (Anna/es Turci· 
ci Taschet· Tavarih sive Corona annalium 

dicta ab inito gentis Ottomanicae usque 
ad Muradem primum pertigens, Vindobo
nae 1755). Slovak coğrafyacı Jan M. Ko
rabinsky ise (ö. 1811 ı Almanca. Macarca 
ve Çekçe karşılıklı küçük bir Türkçe söz
lük neşretti (Versuch eines kleinen Tür· 

kischen Wörterbuchs mit deutsch · unga· 
risch und böhmischen Bedeutungen und 

einer kurzge{assten türkisehen sprachleh· 
re, Pressburg 1788). Ayrıca Jan Hybl, Zi
wot Mahomeda (Praha 1814) adıyla Hz. 
Muhammed'in hayatı ile ilgili küçük bir 
kitap yayımladığı gibi W. lrwing'in Mac
homet adlı eseri de F. Rieger tarafından 
Çekçe'ye tercüme edildi (Ziwot Mohame· 

duv, Praha 1845). Şarkiyatla ilgili gerçek 
anlamda yapılan ilk çalışmalar da yine 
XIX. yüzyılda başladı. Bu dönemde Çek 
şarkiyatçısı Jeromir Kosut (ö. 1880) şar
kiyat sahasındaki ilmi çalışmaların ön
cüsü oldu. Kosut, Cahiliye devri şiirleri. 

islami kıssalar, Hatız-ı Sirazi'nin hayatı 
ve şiirler üzerinde incelemeler yaptı. Çek 
doğu araştırmalarının en önemli şahsi
yeti Rudolf Ovarak'tır (ö 1920) Prag Üni
versitesi'nin Alman ve Çek olmak üzere 
ikiye ayrılmasından sonra Çek Üniversi
tesi'nde Şark Dilleri Kürsüsü'nün başı

na getirilen Dvorak, bu sahada yaptığı 
önemli çalışmalar yanında birçok öğrenci 
de yetiştirdi. Onun akranı Jaroslav Sed
lacek (ö 1925) Çek dilinde ilk Arapça gra
meri kaleme aldı (Kluvnice arabskeho 

Jazyka, Praha 1898) Rudolf Ruzicka ise 
(ö 1957) Sami diller üzerinde yaptığı ça
lışmalar yanında islam öncesi Arap şiiriy
le de meşgul oldu ve bu konuda üç cilt
lik bir eser neşretti (Durayd bin as-Sim· 
ma, Obraz Stredniho Hidzazu na usvite fs· 

/amu, Praha 1925-1930); "gayn" sesinin 
menşeine dair makaleler yazdı. ı. Dünya 
Savaşı'ndan sonra Charles Üniversitesi 
adını alan Çek Üniversitesi'nde şarkiyat 
çalışmaları sürdürüldü. Ayrıca Türk ve 
Fars filolojisi çalışmalarına da önem ve
rildi. Bu üniversiteye şarkiyatçı olarak 
davet edilen Alois Musil (ö 1944). 1. Dün
ya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında 
Hicaz. Irak. Suriye ve Anadolu'ya yaptığı 
seyahatleri altı cilt halinde Amerika'da 
ingilizce olarak neşretti ( Oriental Explo· 
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ratian and Studies, !-VI, New York 1926-
1928) ; tayin edildiği üniversitelerde Arap
ça ve çağdaş Doğu tarihi dersleri verdi. 

Aynı üniversiteye mensup Jan Rypka 
ve Felix Tauer istanbul'daki kütüphane
lerde yaptıkları çalışmalarla dikkati çek
tiler. Rypka Türk şiiri yanında Fars şiiri 

ile de ilgilenerek bu sahada önemli bir 
isim yaptı ve başlangıcından XX. yüzyıl 
başlarına kadar Fars şiiri ve edebi eser
lerinin tarihini yazdı. Eser 1956'da Çek
çe, daha sonra da Almanca olarak (Ira· 

nische Uteraturgeschichte, Leipzig 1959) 
yayımlandı. Tauer ise Osmanlı tarihiyle 
ilgili bazı metinleri neşretti, ayrıca Niza
meddin Sami'nin Zafername'sini iki cilt 
halinde hazırladı (Histoire des Conquetes 

de Tamerlan intitulee Zatarntime par Niza· 
muddin Sam~ ı . Praha 1937, ll, Praha 1957). 
Yeni Türk edebiyatı uzmanı olan Josef 
Blaskovic (ö . 1990). ayrıca Macaristan'da 
Türk hakimiyeti dönemine dair birçok 
vesikayı neşretti ve bu dönem hakkın
da çeşitli makaleler yazdı. Charles Üni
versitesi Arapça profesörü Petracek ise 
(ö 1987) Çek dilinde ikinci bir Arapça gra
mer neşretti (Ucebnite Spisovne arabstiny, 

Praha 1957). Arap edebiyatı ile uğraştı. 
Ayrıca Slovakya'daki Bratislava Üniver
sitesi tarafından Bosnalı Safvet Beg Ba
sagic'den satın alınan Arapça, Farsça ve 
Türkçe yazmaların katalogunu da Pet
racek, Blaskovic ve Vesely ortaklaşa ya
yımladılar. Prag Üniversitesi'nde de bir 
kısmını Ahmed Vefik Paşa'nın kitapları
nın teşkil ettiği yazma eserler bulunmak
tadır. Prag Alman Üniversitesi'nde Max 
Grünert Arapça, Farsça ve Türkçe ders
ler verirken lsadar Pollak da diğer Sa
mi dilleri okutuyordu. Grünert, dört cilt
lik Arapça seçme metinleri ve ibn Kutey
be 'nin Edebü'l -kdüb'ini (Leiden 1900) 
bastırdı. Karl Jahn ise Prag'da bulundu
ğu sırada Reşidüddin'in Cami cu't- teva
rilj. 'inin Quatremere neşrinin devamı olan 
bölümünü neşretti (Tarih-i Mubarek·i Ga· 
zanı des Raşfd al-Din Fadl Allah Abi'/· 
Hair. Geschichte der i/hane Abaga bis Gai· 
ha tu, 1 265· 1295, Prag 1941 ) 

Çek Üniversitesi'nde 1920 yılı başla
rında Rüzicka tarafından Arapça incele
melere dair birçok eseri içine alan zen
gin bir kütüphane ve Semitoloji semi
neri kuruldu. Ardından A. Musil, bir baş
ka yardımcı Şark dilleri ve tarihi semine
rini tesis etti. Bu daha sonra islam ülke
leri ve tarihi semineri haline geldi. Rypka 
da bir Türkoloji ve iranoloji semineri kur
du. Alman Üniversitesi'nde I. Dünya Sa
vaşı'ndan sonra bir islam tetkikleri se-
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mineri yer alıyordu. Ancak 1939'da ka
patılan Çek Üniversitesi'nin açılıp 1945'
te Alman Üniversitesi'nin kapatılmasın
dan sonra bu seminer Çek Üniversite
si'ne intikal etti. 1948'de yeniden teşki
latlanış sırasında seminerler kaldırıldı ve 
yerlerine biri Yakındoğu ve Hint. diğeri 
Uzakdoğu olmak üzere iki bölüm kurul
du, 1960'ta ise bunlar Şarkiyat Enstitü
sü olarak birleştirildi. 

Bugün Çekoslovakya'da şarkiyat ça
lışmaları özellikle Prag ve Bratislava'da 
sürdürülmektedir. Prag'da Arap tarihi, 
dili, edebiyatı ve kültürü konularında Ivan 
Hrbek. Jarmila Step kova, Rudolf Vesely. 
Jaroslav Oliverius, Svetozar Pantucek, Jo
sef Muzikar çeşitli araştırm~pmış
lardır. Özellikle Şarkiyat EnstitüsQ ·n ün 
Afrika bölümü başkanlığıDdabulunan 1. 
Hrbek Ortaçağ Arap-Siav münasebetle
ri üzerinde durmuş, XII. yüzyılda Macar 
ve Rus topraklarını dolaşan Seyyah Ebü 
Hamid ei-Gırnatf ile ilgili çalışmalar yap
mış, Kur'an'ı tercüme etmiş (Koran, Pra
ha I 972); ibn Haldun. ibn Battüta. ibn 
Tufeyl gibi Arap tarihçi, coğraf'yacı ve fi
lozofların eserlerini çevirmiş, ayrıca K 
Petracek ile birlikte Hz. Muhammed hak
kında bir kitap yayımiarnıştır (ı 957). Prag 
Üniversitesi Ortadoğu Bölümü başkanlı
ğı yapan R. Vesely deMemlük-Osmanlı 
dönemi Mısır tarihi, vakıflar ve sosyo
ekonomik rolü konularında neşriyatta 

bulunmuştur. Bratislava'da ise bu saha
daki çalışmaların temeli Comenius Üni
versitesi Arapça profesörü J. Bakos tara
fından atılmış olup onun eski talebeleri 
L. Drozdik ve J. Pauliny klasik ve modern 
Arap edebiyatı ve kültürüyle ilgili araştır
malar yapmışlardır. Ayrıca Amerika Bir
Ieşik Devletleri· nde yaşayan R. A. Nykl 
Kur'an-ı Kerim'i Çekçe'ye tercüme etmiş, 

bu çevirinin 1934 ve 1938 'de iki ayrı bas
kısı yapılmıştır (Ko ran, Prague ı 934, ı 938) 
Nykl'in tercümesi, Kur ' an'ı Çekçe'ye ilk 
defa tam olarak çeviren ı. Verely'den (Ko· 

ran, Praha I 9 I 3- ı 92 5 l sonra ikinci çalış
mayı teşkil etmiştir. 

Fars dili, edebiyatı ve modern iran ko
nularında çalışanlar arasında ise Prag'
da Ve ra Stivinova- Kubickova. Jiri See
ka, Jiri Cejpek (ö . ı 980) zikredilebilir. 
Modern şarkiyatçılar arasında özellikle 
Türkoloji ve Osmanlı tarihi alanı özel bir 
ilgi görmüştür. Prag'daki Şarkiyat Ens
titüsü'nde iran ve Türkoloji sahasında 
öncü çalışmalarda bulunan J. Rypka ve 
onun ardından Osmanlı tarihiyle ilgile
nen J. Blaskovic'den başka z. Vesela
Prenosilova Avrupa'daki Osmanlı eyalet-
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lerinin idari teşkilatları, sosyal ve eko
nomik tarihleri, Osmanlı şehirleri: N. Zi
mova Osmanlı Kuzey Afrikası, modern 
Türkiye : L. Hrebicek Türk dili ve gramer 
kaideleri konularında yaptıkları araştır
malarla tanınmışlardır. H. Turkova ise 
(ö. I 982) Evliya Çelebi ve eseri hakkında 
makaleler yayımlamış, Dalmaçya ve Bos
na ile ilgili kısımlar üzerinde çalışmıştır 
(Die Reisen und Strei{züge Euliya Çelebfs 
in Dalmatten und Bosnien in den Jahren 

1659/ 61, Prague I965). Öteyandan Brno'
daki Masarky Üniversitesi'nde J. Kabrda 
Balkanlar ve Osmanlı tarihi ile ilgili ça
lışmalar yapmış ve dersler vermiştir. Slo
vakya'da ise 1960'ta Bratislava Şarkiyat 
Enstitüsü 'nün kuruluşuna kadar Arap, 
iran ve Türk dili, tarihi ve edebiyatı ile 
ilgili çalışmalara fazla ilgi gösterilmemiş
tir. J. Bakos'un başkanlığında (I 960- ı 965) 
enstitünün kuruluşundan sonra her yıl 
düzenli olarak çıkan bir dergi (Asian and 

A{rican Studies) yayımlanmaya başlan
mıştır. Bratislava'da Türkoloji sahasın
da V. Kopcan, XVI- XVII. yüzyıllarda Slo
vakya'da Osmanlı hakimiyeti meselele
ri, Evliya Çelebi'nin Slovakya ile ilgili ver
diği bilgiler üzerinde, K. eelnarova ise 
modern Türk edebiyatı ile ilgili araştır
malar yapmakta ve neşriyatta bulun
maktadırlar. 

islamiyat ve şarkiyat çalışmalarında 
öncü bir rol oynayan Prag'daki Şarkiyat 
Enstitüsü 1929'dan beri Arehiv Grien
taini adı altında süreli yayın çıkarmak
tadır. Çekoslovak islam Cemaati tara
fından 1937-1944 yılları arasında Hlas 
(sada) adında bir mecmua yayımianmış
sa da bugün böyle bir kuruluş ve yayın 
mevcut değildir. Bu ülkede 1985 yılına 
kade1r islamiyet üzerine yapılan neşriya
tın seksen civarında olduğu tesbit edil
miştir. Şarkiyat araştırmaları yapan mü
esseseler arasında, Çekoslovakya Bilim-

Prag'dan bi r görünüş- Cekoslovakya 

ler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü (Ceskos
lovenska Akademie Ved Orientalny Ustav). 
Çekoslavak Doğu incelemeleri (Ceskoslo
venska Spolocnost Orientalisticka) ve Slo
vakya Doğu incelemeleri (Sioveska Orien
talisticka Spolocnost) merkezleri, Karl ve 
Bratislava üniversiteleri Sami diller bö
lümleri gibi kurumlar sayılabilir. 
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