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[i] AsAF ATASEVEN-MEHMET ŞENER 

DONANMA 

Bir devletin deniz kuvvetlerine 
veya bir arnirailiğin 

kumandası altında bulunan 
savaş gemilerinin bütününe verilen ad 

(bk. BAHRİYE; GEMİ; 
KAPTAN-ı DERYA; TERSANE). 

DON GO lA 
( ;U;;;~ ) 

Kuzey Sudan'da bir şehir. 

Nil nehrinin batı yakasında ve 30' 9' 
doğu boylam ı ile 19' 1 o· kuzey eniemi 
üzerindedir. Eski kaynaklarda Sudan Nu
besi (en-Nubetü's-Südaniyye) denilen ve 
el-Mehas ile es-Sekkut bölgelerini de 
içine alan kesimde bulunur. XIX. yüzyılın 
başlarında kurulmuş olan ve Dongola 
(Dunku la. Dumkula) el-Urdı adıyla tanınan 

bugünkü yeni Dongola. tarihi çok geri
lere giden Dongola el-Acuz'un (eski Don
gola) 130 km. kadar kuzeyinde yer alır : 

üçüncü ve dördüncü şel aleler arasında 

kalan ve kendi adıyla anı lan bi r alt idarı 
bölgenin merkezidir. Bölgenin çoğunlu
ğu çöllük olup yüzeyi kum taşlarıyla ör
tülüdür : sadece Nil nehrinin her iki ya
kasında sulanabilen bir miktar verimli 
araziye sahiptir. Tam bir çöl ikliminin 
hüküm sürdüğü Dongola'da yağmur son 
derece az yağar. Nehrin kenarlarında 

hurma ağaçlarıyla çeşitli bitkiler yetişir
ken daha uzak yerlerde susuzluğa karşı 
dayanıklı dikenli bitkilere rastlanır. Ta
rım yapılabilen topraklarda buğday, ar
pa. nohut. hurma ve çeşitli sebzeler ye
tiştirilir . Dongola'nın halkı yerli Danak
lalar (Dongolalı l ar) ile Araplar ve yerli ol
mayan bazı kabile mensuplarından mey
dana gelir. Çeşitli sulama usulleri kul 
lanan Danaklalar bölgenin en iyi çiftçi
lerid ir: çobanlık ve ticaretle de uğraşır
lar. Bölgede yaşayanların hepsi müslü
mandır. 

Eski Dongola, Sudan'ın kuzeyinde ege
men olan hıristiyan Makarra Devleti'
nin başşehri idi ve Nil nehrinin doğu kı
yısında kurulmuştu . Tarihçiler bu şehrin 
yeri hakkında farklı enlem ve boylamlar 
vermektedirler. Hıristiyanlar bölgeye I. 
yüzyıldan itibaren Mısır'dan gelmeye baş

lamışlar. özellikle ll. yüzyılın sonlarına 

doğru Romalılar'ın zulmünden kaçarak 
Sudan Nubesi 'ne yerleşip zamanla ba
ğımsız siyası bir birlik halini almışlardır . 

Mısır'ın müslümanlar tarafından fethini 
(65 1 ı takip eden yıllarda Amr b. As' ın va
liliği zamanında Abdullah b. Sa'd b. Ebu 
Serh kumandasında bir birlik Dongola'-
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DONGOLA 

ya kadar gelerek Makarra Devleti 'yle bir 
muahede imzaladı ve halkın ı "bakt" adı 
verilen bir vergiye bağladı. Bakt Antiaş

ması da denilen bu muahedeye göre hı
ristiyan yöneticiler Dongola 'da müslü
manlar için inşa edilecek olan caminin 
korunmasını üstlenecekler, namaz kılan
ları engellemeyecekler ve her yıl Mısır 

valisine kusuru bulunmayan orta halli 
360 köle vereceklerdi. Ayrıca taraflar bir
birlerinin topraklarına serbestçe girebi
lecek, fakat devamlı oturmayacaklar ve 
müslüman tüccarlar buraya kadar gele
rek ticaret yapabileceklerdi. Buna kar
şılık müslüman Mısırlılar da NObeliler'e 
çeşitli ürün ve hediye vermeyi taahhüt 
ediyorlardı. Bu sebeple yapılan antlaş
ma siyası bağlılıktan çok bir bakıma kar
şılıklı ilişkileri ve ticarı mübadeleyi dü
zenleyen bir akit sayılabilir . Böylece müs
lümanlar güney sınırlarını güven a ltına 

almış, Sudan Nubesi 'ni ticarete açmış 
ve burada ihtida edecek yeriiierin din 
hürriyetlerini peşinen koruyarak islami
yet'in Dongola 'da barış yoluyla yayılma
sına ortam sağlamış oluyorlardı. Fakat 
buna rağmen bölgede islamiyet ancak 
Osmanlılar'ın Mısır'ı fethinden sonra ya
yılabilmi ştir. 

Hıristiyan NObe ile müslüman Mısır 

arasındaki ilişkileri düzenleyen bu ant
laşma altı as ı r yürürlükte kaldı. Makar
ra Kralı David, 671'den (1272-73) itiba
ren antlaşma hükümlerinden doğan ge
leneksel bakt vergisini ödemeyi reddet
tiği ve Mısı r topraklarına saldırılarda bu
lunduğ u için Memlük Sultanı ı. Baybars'ın 

harekete geçmesine sebep oldu ve sul
tanın gönderdiği kuwetler 674 (1275-
76) yılında başşehir Dongola'yı zaptetti
ler. Kral David tahttan indirilerek yeri
ne. daha önce Mısır'a sığınmış olan ye
ğeni Şikenda iktidar mevkiine getirildi 
ve böylece Dongola Memlükler'in haki
miyetine girmiş oldu. XIV. yüzyılın başın 

da krallık makamına ilk defa Asvan ci
varında yaşayan Beni Kenz kabilesinden 
Kenzüddevle adında bir müslüman geç
tiyse de ( 13 ı 6) halk hıristiya n olarak ya
şamaya devanı etti. Fakat Dongola'daki 
kiliseden çevrilme camiierin en eskisinin 
kitabesinde 16 Rebfülewel 717 (29 Ma
yıs 1317) tarihinin bulunması , bu hüküm
dar zamanında şehirde küçük de olsa 
bir müslüman cemaatin teşekkül etti
ğ i ni göstermektedir. 

Ortaçağ'da Dongola'nın etrafının sur
larla çevril i olduğu, şehirde çok sayıda 

kilisenin ve büyük evlerle geniş cadde
lerin bulunduğu bildirilmektedir. idrısı 
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(ö. 560/ ı ı 65 ) Dongoıa halkının siyah ten
li olduğunu , Nil suyundan içtiğini. deve 
etiyle beslendiğini, Dongola toprakların
da arpa ve hurma yetiştiğini . çevresin
de zürafa, fil ve ceylan gibi hayvanların 
yaşadığını belirtmektedir. Zekeriyya ei
Kazvfnf de (ö 682/ ı 283) Dongola'da ik
limin son derece sıcak olduğunu, buna 
rağmen arpa, buğday. darı . hurma ve · 
üzüm gibi ürünlerin yetiştiğini yazmak
tadır. 

~- yüzyılın sonlarında Sudan NCibe
si'nde Func zencilerinin kurduğu küçük 
bir krallık ortaya çıkarak nüfuzunu Don
gola'ya kadar genişietmişse de Mısır 'ın 
Osmanlı hakimiyetine girmesinden (ı 5 ı 7) 
sonra bu devletin bölgedeki egemenli
ği son bulmuştur. Daha sonra D<?ngola'
ya çeşitli Arap kabileleriyle bazı Bosna
lılar ' ın gelerek yerleştikleri bilinmekte
dir. Buraya gelen müslümanlar yerli ka
dınlarla evlenerek İslam dininin bölgeye 
yayılmasında önemli rol oynamışlar, da
ha önce İslamiyet'in tedricen ve çok ya
vaş girdiği Dongola yöresinde yaşayan 
halkın tamamının kısa sürede müslü
man olmasını sağlamışlardır. Hıristiyan 

idaresinin son bulmasıyla Dongola bir İs
lam şehri halini aldı ve kiliseler camiye 
dönüştürülürken şehirde birçok da yeni 
İ slami eser inşa edildi. 

Bölgenin ~1 ve ~ll. yüzyıllardaki ta
rihi hakkında fazla bilgi bulunmamak
tadır. Bilinen husus, ~ll. yüzyılda Don
gola 'nın Kuzey Sudan'da kurulmuş olan 
Sennar Sultanlığı 'na bir çeşit cizye öde
diği ve bu sultanlığın Dongola' nın iç iş

lerine müdahale etmediği , ondan aske
ri bir hizmet istemediği ve yöneticilerin 
iş başına getirilmesine karışmadığıdır. 

Bu yüzyılda güney - kuzey ticaret yolu 
üzerinde en önemli merkez olan Dongo
la eğitilmiş at, tütün ve hurma ihraç et
mekte ve bölgenin iktisadi hayatında .bü
yük rol oynamaktaydı. Fakat ticari alan
da geniş ve köklü bir şöhrete sahip ol
masına rağmen ~ll . yüzyılın sonlarına 

doğru Kuzey Sudan'da kurulan Şayıkıy
ye Federasyonu'nun hücumları sonunda 
şehrin ticarı hayatı çöktü ve Mısırlılar'ın 
idareyi ele almasından önceki yıllarda 

halkın çoğu Sudan'ın iç bölgelerine göç 
ederek ülkenin her yerine, özellikle de 
batı ve güney kısımlarına yayıldı. Don
golalılar gittikleri yerlerde ticarı hayatın 
en aktif unsuru haline gelmişler, bilhas
sa köle ve fildişi ticaretinde önemli ba
şarılar elde edip köle ticaretinin yasak
lanmasından sonra da yol boylarında nö-
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betçilik ve kılavuzluk yapmaya başlamış
lardır. 

XIX. yüzyılın başlarında Dongola ' nın 

kuzey bölgeleri Mısır'dan kaçan Mem
lükler'in akınına uğradı. Mehmed Ali Pa
şa ' nın sürgüne gönderdiği bu topluluk
lar Hulle ve Maraka'ya yerleşerek Şayı
kıyye hanedanına ait mülkleri tahrip et
tiler. 1820 yılında Mehmed Ali Paşa'nın 
oğlu İsmail Kamil Paşa Sudan'a düzen
lediği sefer sırasında buraları ele ge
çirdi ve daha önce bölgeye gelip yerleş
miş olan Memlükler'i yerlerinden çıkara
rak ordusunun konakladığı yerde, Türk
çe "ordu" kelimesinden hareketle el-Ur
di denilen yeni Dongola şehrini kurdu. 
İsmail Paşa Sudan'ı altı idari bölgeye 
(müdiriyet) ayırdı ve yeni Dongola bun
lardan birinin merkezi oldu. Sudan' ın her 
türlü meselesiyle ilgilenen İsmail Paşa , 
eğitim alanındaki faaliyetler çerçevesin
de Dongola'da bazı okulları hizmete aç
tı. 1886 yılına kadar Mısır 'ın , bu tarih
ten itibaren on yıl da bölgedeki Sudan 
Mehdi Devleti'nin hakimiyetinde kalan 
Dongola, 1896'da Lord Kitchner 'in kuv
vetleri tarafından zaptedildi. Üç yıl sonra 
19 Ocak 1899 tarihinde imzalanan Kahi
re Antiaşması ile Sudan üzerinde İngiliz
Mısır ortak idaresi kuruldu ve Sudan ida
ri bakımdan on beş müdiriyete bölün
dü. Dongola 1931 yılında kuzey eyaletiy
le birieşineeye kadar bu müdiriyetlerden 
birinin merkeziydi. Sudan ' ın bağımsızlı

ğa kavuşmasından sonra ise ( 1956) Va
diihalfa ve Berber şehirleriyle birlikte bir 
idari bölge oluşturarak kuzey eyaleti bün
yesi içinde bu idari bölgenin merkezi du
rumuna geldi. 
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DOST MUHAMMED 
(ö. 1863) 

Afganistan' da 
Barakzay hanedanının ilk emiri 

(1819-1863). _j 

Millf Afgan Devleti 'nin kurucusu sayı
lan Ahmed Şah Dürrani'nin oğlu Timur 
Şah devrinde Barakzay ailesinin başına 
geçen Payende Han'ın yirminci oğludur. 
Küçük yaşta babasını kaybedince Kızıl

baş olan annesinin ve iktidardaki Sado
zay hanedanından Mahmud Şah 'ın vezi
ri olan ağabeyi Fetih Han'ın yanında bü
yüdü. Mahmud Şah· la kardeşi Şücaül

mülk arasındaki iktidar mücadelesi sı

rasında kendini gösterdi. Şücaülmülk'ün 
Nimle'de yenilip Hindistan'a kaçmasın
dan sonra başlayan Mahmud Şah'ın ikin
ci saltanatı devrinde kardeşleriyle birlik
te önemli mevkilere getirildi. 1816'da 
Hilzistan valisi olan Dost Muhammed, 
Fetih Han'la birlikte o zaman Afganistan 
sınırları içinde bulunan Keşmir ve Herat'
ta çıkan ayaklanmaları bastırdı (1816) 
Herat valisi bulunan Mahmud Şah'ın kar
deşi Ffrüziddin'in sarayına ve haremine 
saldırınca Mahmud Şah, Fetih Han ' ın ve 
Dost Muhammed'in aleyhine döndü. Bu
nun üzerine Dost Muhammed Keşm ir'e 

kaçmak zorunda kaldı. Ağabeyi Fetih Han 
ise Mahmud Şah' ın oğlu Kamran tara
fından yakalanarak gözlerine mil çekildi 
ve öldürüldü. 

Fetih Han halk tarafından sevilen bir 
kişi olduğundan bu olay halkı Mahmud 
Şah 'ın aleyhine çevirdi. Dost Muhammed 
bundan faydalanarak Keşmir'de topla
dığı ordu ile Kabil yakınlarında şahın or
dusunu mağl ilp etti ve Kabil'i ele geçi
rip hükümdarlığını ilan etti ( 1819) Mah
mud Şah ve oğlu Kamran, Sadozaylar ' ın 

kontrolündeki Herat'a kaçarak 1842'ye 
kadar burada hakimiyetlerini sürdürdü
ler. Dost Muhammed, Afganistan top
rakları ile Dürranı ve Galzay kabileleri 
üzerinde hakimiyet kurdu. İngilizler'den 
destek gören Sihler'in sırasıyla Mültan, 
Keşmir, Dera Gazi Han ve Dera İsmail 
Han 'ı, 1834 'te de Peşaver' i işgallerine 
engel olamadı. Bu sırada Kandehar'ı ku
şatan Şücaülmülk'ü yendikten sonra bu 
şehri kardeşi Kühendil'e bıraktı. Bu ta
rihe kadar idareyi göstermelik olarak 
Sadozay ailesi adına elinde tutan Dost 
Muhammed "emir" unvanını alarak ül
kede Barakzay ailesi dönemini başlattı 
(1834). HOzistan, Kunar ve Hazar kabile
leri üzerindeki hakimiyetini pekiştirdi, 

topraklarını Celalabad, Gazne ve Kun-


