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Üni ver si te si’nin ilk nü ve si ni oluş tu ran 

Ede bi yat Fa kül te si’nin ku ru lu şuy la gö rev-

len di ril di ve uzun sü re de kan lı ğı nı yap tı 

(1949-1958). 1955-1956’da Lon dra Üni ver-

si te si’nde bu lun du. 1959-1960’ta Bey rut 

Ame ri kan Üni ver si te si’nde mi sa fir öğ re-

tim üye li ği, 1963-1968 yıl la rın da Bağ dat 

Üni ver si te si’nde rek tör lük yap tı. 1969’da 

Irak’ta ki si yasî is tik rar sız lık yü zün den ül-

ke si ni ter ke dip bir yıl Bey rut Ame ri kan 

Üni ver si te si’nde ça lış tı. 1970’ten iti ba ren 

Ür dün Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si Ta-

rih Bö lü mü’ne öğ re tim üye si ta yin edil di. 

Bun dan son ra idarî gö rev al ma yıp öğ re tim 

ve araş tır ma fa ali yet le riy le meş gul ol du, 

Ür dün’de İs lâm ta rih çi le ri nin ye tiş me si ne 

bü yük kat kı sağ la dı. 2005 yı lı na ka dar bu 

üni ver si te de ders ver me yi sür dür dü. 19 

Ka sım 2010’da Am man’da ve fa tı na ka dar 

Ür dün Üni ver si te si li sans üs tü öğ re tim da-

nış man lı ğı na de vam et ti. Dû rî’ nin eser le-

ri Arap dün ya sın da ol du ğu ka dar ulus lar 

ara sı aka de mik çev re ler ce de bü yük tak dir 

gö re rek ya ban cı dil le re çev ril miş, ken di si 

pek çok ku rum dan fahrî dok to ra un va nı 

ve ödül al mış tır.

Ab dü lazîz ed-Dû rî te mel ola rak üç alan-

da ça lış ma yap mış tır. İlmî ha ya tı nın ilk 

dö ne min de İs lâm ta ri hi ve özel lik le İs lâm 

eko no mi si ve sos yal ta ri hi, da ha son ra ki 

dö nem ler de ta rih fel se fe si ve me to do lo ji si, 

ni ha yet Arap mil le ti ve hü vi ye ti nin te şek-

kü lü üze ri ne eser ler ver miş tir. Eser le ri ve 

ye tiş tir di ği ta le be le riy le Arap ta rih çi li ğin-

de bir ekol ha li ne gel miş, “şey hu’l-mü er-

rihîne’l-Arab” la ka bıy la ta nın mış ve İs lâm 

ta ri hi ne ye ni bir ba kış açı sı ge tir miş tir. Ta-

ri hi, kim li ğin olu şu mun da önem li bir âmil 

ola rak gö ren Dû rî sa de ce si ya sal olay la rı 

ele alan ta rih ya zı cı lı ğı nı ek sik bu lur; ta ri-

hin kül tü rel, dinî, eko no mik ve sos yal yön-

le ri ne eğil me nin, bü tün cül ta ri hin ge rek-

li li ği ne ina nır. Râvile rin ve ta rih çi le rin eği-

lim le ri ni bil me den ta rih yaz ma nın isa bet li 

ol ma dı ğı nı, bu se bep le ön ce kay nak la rın 

ve mü el lif le rin in ce len me si ge rek ti ği ni 

meş ket miş tir. Kü tah ya’da çi ni tez yi na tı 

ko nu sun da genç lik yıl la rın dan be ri biz zat 

il gi le ne rek bu sa na tın ge liş me si ne kat kı da 

bu lun muş, şe hir de ki ta rihî eser le rin ta-

mir ve res to ras yo nuy la il gi li ça lış ma la ra ön 

ayak ol muş tur. Hı dır lık Mes ci di, Ana Sul-

tan Tür be si, Ye ni ce Han Mes ci di, es ki hü-

kü met ko na ğı, şa ir ve he kim Şeyhî Si nan 

Tür be si, Ev li ya Çe le bi Ko na ğı, Ger mi yan 

Be yi II. Yâkub’un sa ra yı olan Gök Şa dır van 

Med re se si, Se ki ören kö yün de ki Ho ra san 

Eren le ri Tür be si gi bi eser le rin ye ni le me 

ça lış ma la rı nı des tek le miş tir.

BİB Lİ YOG RAF YA :
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met Ya ku poğ lu, Rengârenk Kü tah ya, İs tan bul 
1991, s. 21, 23-24; M. Mus ta fa Kal yon, Kü tahya’-
da Sel çuk lu Ger mi yan ve Os man lı Eser le ri, Kü-
tah ya 2000, s. 146-154; Ab dur rah man Do ğan, 
Kü tah ya lı Su nul lah Gay bi: Ha ya tı, Fi kir le ri, 
Eser le ri, İs tan bul 2001, s. 10; a.mlf., Kü tah ya 
Er gu niy ye Mev levîhâne si, İs tan bul 2006, s. 94-
95; Ta ri hin Ta nık lı ğın da Ev li ya Çe le bi’nin Kü-
tah ya sı: Bel ge ler (haz. Mim Kemal Öke v.dğr.), 
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Irak’ta Selâhad din’e bağ lı bir il çe olan 

Dûr’ da doğ du. Cebûr aşi re ti nin Şü veyfât 

ko lu na men sup tur. İlk eği ti mi nin ar dın-

dan hâfız lı ğı nı yap tı, or ta öğ re ni mi ni 

1936’da Bağ dat’ta ta mam la dı. Ay nı yıl 

üni ver si te tah si li için burs lu ola rak Lon-

dra’ya git ti. Li sans öğ re ni mi gör dü ğü 

Lon dra Üni ver si te si Do ğu ve Af ri ka Araş-

tır ma la rı Oku lu’ndan 1940’ta me zun ol du. 

Vla di mir F. Mi norsky’nin da nış man lı ğın da 

ha zır ladı ğı Stu di es on the Eco no mic Li-

fe of Meso po ta mia du ring the Fo urth 

Century A.H. ad lı te ziy le dok tor un va nı 

al dı (1942). Ken di si ne Lon dra Üni ver si te-

si’nde kal ma sı tek lif edil diy se de ka bul 

et me yip ül ke si ne dön dü.

1943-1948 yıl la rın da Bağ dat’ta dö ne-

min en yük sek eği tim ku ru mu olan Dârü’l-

mu al limîne’l-âli ye’ de (Yük sek Öğ ret men 
Oku lu) İs lâm ta ri hi ders le ri ver di. Bağ dat 

Üni ver si te si’ nin ku ru cu he ye tin de yer al dı. 

1949’da Maa rif Vekâle ti’ne bağ lı ter cü me 

bü ro su nun mü dür lü ğü ne ge ti ril di. Bağ dat 

has ta lan dı. Bir sü re İs tan bul’da te da vi 

gör dük ten son ra Kü tah ya’ya gö tü rül dü. 

Ay nı yı lın Ka dir ge ce si (27 Ağus tos) ve fat 

et ti. Mu sal la Me zar lı ğı’nda Sun‘ul lah Gay-

bî Tür be si ar ka sın da ba ba sı Ömer Lut fi 

Bey’in kab ri nin ayak ucu na def ne dil di. 

Ve fa tı na, “Vâh Şa‘bâniy ye’nin son şey hi 

göç tü bu gün” (İs ma il Ya kıt) mıs raı ta rih 

dü şü rül müş tür. Meh met Dum lu’nun tari-

kat sil si le si Uşak lı Mus ta fa Efen di, Uşak lı 

Ali Rızâ Efen di, Es ki şe hir li Sâdık Efen di, 

Sö ğüt Çal tı lı İsmâil Hak kı Efen di, Sö ğütlü 

Os man Efen di, Kü tah ya lı Sâlih Efen di, Ge-

re de li Ha lil Efen di va sı ta sıy la Şâbâniy ye 

ta ri ka tı nın Çer ke şiy ye ko lu nun pîri Çer keşî 

Mus ta fa Efen di’ye ula şır.

Şey hi nin ve fa tın dan son ra Kü tah ya’da 

ta rihî bir ko nak ta soh bet hal ka sı kurara k 

ir şad fa ali ye ti ne baş la yan Meh met Dum-

lu’ nun çev re si çe şit li şe hir ler den ge lip 

ken di si ne in ti sap eden ler le gi de rek ge niş-

le miş tir. Her yıl çe şit li ara lık lar la Kasta mo-

nu, An ka ra, An tal ya, İs tan bul, İz mir, Erzu-

rum, Es ki şe hir, Ço rum, Kon ya, Malat ya 

gi bi şe hir le re, ba zan da yurt dı şı na Avus-

tur ya, Al man ya, Kıb rıs, Yu na nis tan gi bi 

ül ke le re gi de rek ora larda ki mün te sip le-

rin ce dü zen le nen konfe rans la ra ve soh bet 

top lan tı la rı na ka tıl mış tır. Soh bet le rin de 

da ha çok Mevlânâ Celâleddîn-i Rû mî’ nin 

Me¦nevî’sin den hikâye ler an la tır, Niyâzî-i 

Mısrî, Sun‘ul lah Gaybî, Yûnus Em re di van-

la rın dan seç ti ği ko nuy la il gi li şi ir le ri okur 

ve açık lar dı. Bu soh bet le rin den ba zı la rı 

Bat ma yan Gü neş De vam Eden Göl-

ge ler (haz. Ay şe nur Sır, İs tanbul 2001) ve 

Hi ye’l-Fânî Hü ve’l-Bâkî (İs tan bul 2010) 
adıy la ya yım lan mış tır. Kü tah ya lı yaş lı lar-

dan ve ta sav vuf ter bi ye si al mış kim se ler-

den din le di ği hâtı ra la rı Kü tah ya lı Gö nül 

Sul tan la rı ad lı ki tap ta yer al mak ta dır 

(haz. Ay şe nur Sır, İs tan bul 2010).

Meh met Dum lu ta sav vuf la, Kü tah ya’nın 

ta rih, kül tür ve sa nat ha ya tıy la il gi li ko-

nu lar da bir çok te le viz yon prog ra mın da 

ko nuş ma lar yap mış, ba zı sem poz yum ve 

kon fe rans lar da bil di ri ler sun muş tur (me-
selâ bk. “Gaybî Sun’ul lah Efen di”, Kü tah-
ya lı Şa ir ler Sem poz yu mu-I [4-5 Ha zi ran 
1998], Kü tah ya 2000, s. 453-463). Kütah-

ya’ da ta sav vuf eği tim ve kül tü rü ne sa hip 

es ki tek ke men sup la rın dan, zâkir ba şı lık 

yap mış yaş lı ki şi ler den ve ho ca lar dan dinî 

mûsi ki ko nu sun da fay da lan mış, Türk 

mûsi ki si ma kam ve usul bil gi le ri ni öğ-

ren miş, yir mi yı lı aş kın bir sü re, Kü tah ya 

mer kez ca mi le rin de ki din gö rev li le riy le 

bir lik te res sam ve ney zen Ah met Ya ku-

poğ lu’ndan dinî ve kla sik mûsi ki eser le ri 

Abdülazîz
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Münc hen 1979) ve Türk çe’ye (İs lam İk ti sat 
Ta ri hi ne Gi riş, trc. Sab ri Or man, İstan bul 
1991) çev ril miş tir. 10. İbn ƒaldûn ve’l-

£Arab, mef hû mü’l-üm me ti’l-£Ara biy ye 

(Ka hi re 1961). 11. el-Cü zûrü’t-tâ rî Åiyye 

li’ş-Şu£ûbiy ye (Bey rut 1962, 1981, 1986). 
12. et-Tekvînü’t-tâ rîÅî li’l-üm me ti’l-

£Ara biy ye, di râ se fi’l-hü viy ye ve’l-va£y 

(Bey rut 1984, 1985, 1986). İslâm ön ce sin-

den baş la ya rak XX. yüz yı lın baş la rı na ka dar 

Arap mil le ti, Arap kim li ği ve bi lin ci nin olu-

şum sü re ciy le bu bi lin cin mo dern dö ne me 

ka dar sü rek li li ği ve ge çir di ği dö nü şüm le rin 

ele alın dı ğı ese ri Law ren ce I. Con rad İn gi-

liz ce’ye çe vir miş tir (The His to ri cal For ma-
ti on of the Arab Na ti on, Lon don 1987). 13. 

Nâ½ırüddîn el-Esed bey ne’t-türâ¦ ve’l-

mu£â½ara (Beyrut 2002). Ür dün lü ede bi-

yat çı, dü şünür ve dev let ada mı Nâsı rüd din 

el-Esed’in düşün ce le ri ni ko nu edi nir. Di ğer 

eser le ri: el-Ceh be×e ve’½-½ay ra fe fi’l-

£Irâš (Bağ dat 1943), Tâ rî Åu’l-£Arab (Bağ-
dat 1949, Nâ cî Ma‘rûf, Mus ta fa Cevâd ve 
Hâlid el-Hâ şi mî ile bir lik te), Fi’l-Va£yi’l-

£Arabî (Bağ dat 1953), Na¾ra ilâ tâ rîÅi 

½adri’l-İs lâm (Bağ dat 1955), ™avßün 

cedîd £ale’d-da£ve ti’l-£Abbâsiy ye (Bağ-
dat 1957), Müs tašbe lü’l-fik ri’l-£Arabî 

(Bağdat 1957), Neşßetü’l-e½nâf ve’l-Åıref 

fi’l-İs lâm (Bağ dat 1959), el-Fik rü’l-£Arabî 

fî dev ri’t-tecdîd ve’t-tašlîd (Bağ dat 
1961). Ne şir: Ano nim, AÅbârü’d-dev le-

ti’l-£Ab bâ siy ye (Bey rut 1971, Ab dül ceb-
bâr el-Mut ta libî ile bir lik te); Belâzürî, En-

sâ bü’l-eş râf (III, Wi es ba den-Bey rut 1978; 
c. IV/2. kı sım, Bey rut 2001).

Ab dü lazîz ed-Dû rî der gi ler de İs lâm ta ri-

hi, ik ti sat ta ri hi ve ta rih çi lik üze ri ne Arap-

ça ve İn gi liz ce pek çok ma ka le yayım la mış, 

ulus lar ara sı ilmî top lan tı lar da bildi ri ler 

sun muş, çe şit li an sik lo pe di le re İslâm ta-

ri hiy le il gi li mad de ler yaz dı ğı gibi DİA 

için de “Bağ dat”, “Dey rülcâse lik”, “Di-

van”, “Emîr” ve “Enbâr” mad de le ri ni te lif 

etmiş tir. Bir kı sım ma ka le le ri Evrâš fi’t-

tâ rîÅ ve’l-¼aŠâre: el-A£mâlü’l-kâmile 

li’d-duk tûr £Ab dil£a zîz ed-Dû rî adıy la 

bir ara ya ge ti ril miş tir (I-IV, Bey rut 2009), 
ma ka le le rin den ba zı la rı Türk çe’ye de çev-

ril miş tir: “Hü kü met Ku rum la rı” (İs lâm 
Şeh ri, haz. R. B. Ser je ant, trc. Elif Top-
çu gil, İs tan bul 1997, s. 63-82); “İbn Şihâb 

ez-Züh rî ve İs lâm Ta rih Ya zar lı ğı nın Baş la-

ma sın da ki Ro lü” (trc. Ca sim Av cı, Sa kar ya 
Üni ver si te si İlâhi yat Fa kül te si Der gi si, sy. 
6 [Ada pa za rı 2002], s. 57-76).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Zeyd Ebü’l-Hâc v.dğr., £Ab dül£a zîz ed-
Dûrî, insânen ve müßer riÅan ve mü fek ki ran, 

ta ba ka sı nın te şek kü lü gi bi de ği şim ve dö-

nü şüm le ri ele alan kap sam lı bir ça lış ma-

dır. Eser, Kral Fay sal Ulus la ra ra sı İs lâm 

Araş tır ma la rı ödü lü ve Ür dün el-Cem‘iy-

ye tü’l-il miy ye tü’l-me le kiy ye ma dal ya sıy la 

ödül len di ril miş tir. 2. el-£A½rü’l-£Ab bâ-

siy yü’l-ev vel, dirâset fi’t-tâ rîÅi’s-si yâ sî 

ve’l-idârî ve’l-mâlî (Bağ dat 1945; Bey-
rut 1988, 1997, 2006, 2007). 3. Dirâsât 

fi’l-£u½ûri’l-£Abbâsiy ye ti’l-mü teßaÅÅire 

(Bağ dat 1949; Bey rut 2007). 4. Mušad di-

me fî tâ rîÅi ½ad ri’l-İs lâm (Bağ dat 1949; 
Bey rut 1984, 2007). Dû rî’ nin 1943-1948 yıl-

la rın da Bağ dat’ta Dârü’l-mu al limîne’l-âli-

ye’de ver di ği İs lâm ta ri hi ders le ri ne ait not-

la rı nı içe ren bir eser dir. Ta ri hi bir mâ lû mat 

yı ğı nı ola rak gör me ve si ya sal olay la rı ar dı 

ar dı na sı ra la ma usu lü ne kar şı çı kan Dû rî 

ta rih ça lış ma la rın da ya pı lan kül tür, eko no-

mi ve sos yal ta rih gi bi ayı rım la rın ge rek siz 

ol du ğu nu söy ler. Mü el lif bu ese rin de, şar-

ki yat çı la rın müs lü man ta rih çi le ri de et ki-

le yen ilk dö nem İs lâm ta ri hin de ya şa nan 

an laş maz lık ve bö lün me ler le il gi li id di ala rı-

nı red de de rek te mel te zi ni İs lâmî gö rüş le 

ka bi levî akı mın ça tış ma sı na da yan dır mak-

ta dır. Ona gö re İs lâm’ın ilk dö ne min de ki 

ih ti lâf la rın te me lin de es ki yi tem sil eden 

ka bi le ci lik an la yı şıy la (asa biy ye) ye ni yi tem-

sil eden İs lâmî an la yış ara sın da ki çe kiş me 

yat mak ta dır. Dû rî bu ese rin de bir ta rih fel-

se fe si or ta ya koy ma ya ça lı şır. Eser Hay ret-

tin Yü ce soy ta ra fın dan İlk Dö nem İs lâm 

Ta ri hi, Bir Ön söz adıy la Türk çe’ye çev ril-

miş tir (İs tan bul 1991). 5. en-Nü¾umü’l-

İs lâmiy ye (Bağ dat 1950; Bey rut 2008). 
Eser de İs lâm’ın ilk asır la rın da si yasî, malî 

ve idarî sis tem in ce len mek te dir. 6. Mu£ce-

zü tâ rî Åi’l-¼a Šâ re ti’l-£Ara biy ye (Bağ dat 
1952, Nâ cî Ma‘rûf ile bir lik te). 7. Ba¼¦ün 

fî neşße ti £il mi’t-tâ rîÅ £in de’l-£Arab (Bağ-
dat 1960; Bey rut 1960, 1993, 2005, 2007; 
Ri yad 1420/2000). İs lâm’ın ilk üç as rın da 

İs lâm ta rih çi li ği nin do ğu şu, ge li şi mi ve ilk 

tem sil ci le riy le il gi li olan eser Law ren ce I. 

Con rad ta ra fın dan İn gi liz ce’ye çev ril miş tir 

(The Ri se of His to ri cal Wri ting among the 
Arabs, Prin ce ton 1983). 8. el-Cüzûrü’t-

tâ rîÅiy ye li’l-šav miy ye ti’l-£Ara biy ye 

(Bey rut 1960, 1980, 2008). 9. Mušad di-

me fi’t-tâ rîÅi’l-išti½âdiy yi’l-£Arabî (Bey-
rut 1960, 1987, 2007). Eser de İs lâm ta ri hi ni 

an la ma da ik ti sat ta ri hi nin ro lü ile ik ti sadî 

ve iç ti maî ha yat la si ya se tin bir bi riy le gi rift 

bir iliş ki için de bu lun du ğu or ta ya kon ma-

ya ça lı şıl mak ta dır. Ay rı ca VII-XIX. yüz yıl lar 

ara sın da ki İs lâm ik ti sat ta ri hi nin ana hat-

la rıy la ele alın dı ğı eser Al man ca (Ara bische 
Wirts chaf tsgesc hich te, trc. Jür gen Ja co bi, 

ifa de eder. Bun dan do la yı bir İs lâm ta ri-

hi me to do lo ji si ge liş tir me ye ça lış mış, ta-

rih çi le rin ki şi lik le ri ni ve kay nak la rı yo ğun 

bir ten ki de tâbi tut muş tur. Mu šad di-

me fî tâ rîÅi ½ad ri’l-İs lâm ve Di râ sât 

fi’l-£u½ûri’l-£Abbâsiy ye ti’l-mü te£aÅ Åi re 

gi bi eser le rin de İs lâm ta ri hi ne kap sam lı 

bi çim de yak laş mış, ta ri hi Ba tı mer kez ci 

an la yı şın dı şı na çı ka rıp ele al ma nın ge rek-

li li ği ni vur gu la mış tır. Ta rih te kah ra man-

lar dan zi ya de hal kın ve kül tü rel mi ra sın 

öne mi ne dik kat çe ken Dû rî’ye gö re olay la-

rın se bep le ri tek bir et ke ne de ğil çok gi rift 

et ken le rin bir ara ya gel me si ne da yan mak-

ta dır. Bu an lam da ken di si Or ta çağ İs lâm 

dün ya sın da İbn Haldûn ve Mak rî zî’ nin, mo-

dern dö nem de ise An na les eko lü nün Arap 

âle min de ki tem sil ci si sa yı lır. Dû rî Es ki çağ, 

Or ta çağ, mo dern dö nem gi bi ayı rım la rın 

Av ru pa ta ri hin den ha re ket le ya pıl dı ğı nı ve 

İs lâm ta ri hi için ge çer li ol ma dı ğı nı söy ler.

Dû rî onu ru na, Arap dün ya sı nın ön de 

ge len dü şü nür ve ta rih çi le ri ne ait ma ka le-

le rin yer al dı ğı bir ça lış ma ya yım lan mış tır 

(Bu ¼û¦ ve dirâsât mühdât ilâ £Ab dil£a zîz 
ed-Dû rî, Am man 1995). Ür dün’ün en kök lü 

kül tür ku rum la rın dan olan Mü es se se tü 

Ab dil hamîd Şû mân (Am man, Ür dün) 1999 

yı lın da Ab dü lazîz ed-Dû rî’yi şe ref ko nu ğu 

ola rak ilân et miş, onun için bir top lan tı 

dü zen le ye rek bu ra da su nu lan teb liğ le-

ri ki tap ha lin de neş ret miş tir (ed. Zeyd 
Ebü’l-Hâc, £Ab dül £a zîz ed-Dû rî: İnsânen ve 
müßer riÅan ve mü fek ki ran, Am man 2000). 
Arap dün ya sı nın en önem li kül tür ku ru mu 

ve ya yı nev le rin den Mer ke zü di râ sâ ti’l-vah-

de ti’l-Ara biy ye de (Bey rut, Lüb nan) Ab dü-

lazîz ed-Dû rî ve ta rih çi li ğiy le il gi li bir top-

lan tı ter tip ede rek so nu cu nu £Ab dül£a zîz 

ed-Dû rî, evrâš ve şehâdât, ¼al ša ni šå-

şiy ye adıy la ya yım la mış tır (Bey rut 2009). 
Dû rî’ nin eser le ri nin ta ma mı Mer ke zü di râ-

sâ ti’l-vah de ti’l-Ara biy ye ta ra fın dan 2000’li 

yıl lar da tek rar neş re dil miş tir. Înâs Sabâh 

Mü hennâ, Man¹ıšu’l-¼aŠâre £in de £Ab-

dil£a zîz ed-Dû rî (Bey rut 2008), Ab dul lah 

el-Cebbûrî ed-Duktûr £Ab dül£a zîz ed-

Dû rî, müßer riÅu’l-¼a Šâ re ti’l-İs lâmiy ye 

adıy la bi rer eser ka le me al mış lar dır (Bağ-
dat, Mec mau’l-il miy yi’l-Irâk¢, 2013).

Eser le ri. Te lif. 1. TârîÅu’l-£Irâšı’l-išti-

½â dî fi’l-šar ni’r-râbi£i’l-hicrî. Mü el li fin İn-

gi liz ce dok to ra te zi nin Arap ça çe vi ri si olup 

(Bağ dat 1945, 1948; Bey rut 1974, 1986) IV. 

(X.) yüz yıl da Irak böl ge sin de as ke rî iktâın 

or ta ya çı kı şı, gay ri meşrû ve ola ğan üs-

tü ver gi le rin kon ma sı, pa ra la rın de ğe riy-

le oy nan ma sı, sar raf lık dü ze ni nin zir ve ye 

ulaş ma sı ve dik ka ti çe ken bir ser ma ye dar 
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Öz be kis tan Sov yet Sos ya list Cum hu ri ye-

ti’ne bağ lı Oto nom Ta cik Sov yet Sos ya list 

Cum hu ri ye ti’nin ve 1929’da Ta ci kis tan 

Sov yet Sos ya list Cumhu ri ye ti’ nin baş şeh ri 

ol du. Sta lin’in adı na izâfe ten şeh rin is mi 

Ekim 1929’da Sta linâbâd ola rak de ğiş ti-

ril di.

27 Ni san 1927’de Ta ci kis tan Halk Ko mi-

ser le ri Sov ye ti’nin ka ra rıy la şeh rin ima rı na 

baş lan dı. Şe hir de he men bir tuğ la fab ri-

ka sı ku rul du ve ilk ya pı ola rak Ta ci kis tan 

Halk Ko mi ser le ri Sov ye ti bi na sı in şa edil di. 

1930’a ka dar şe hir de 4395 bi na bu lu nu-

yor du ve bun la rın ta ma mı tek kat lı idi. 

Du şan be’nin en bü yük cad de si olan Ru da-

ki’nin çev re sin de 1930 ve 1940’lı yıl lar da 

mo dern tarz da in şa edi len üç kat lı, bal-

kon lu, ve ran da lı bi na lar ya pıl dı. II. Dün ya 

Sa va şı’nın ar dın dan şe hir de üç ve da ha 

yük sek kat lı ya pı lar gö rül me ye baş lan-

dı. Şeh rin dep rem ku şa ğın da yer al ma sı 

yü zün den 1960’lı yıl la ra ka dar çok kat lı 

bi na la rın in şa sı na izin ve ril me di. Ge li şen 

tek no lo ji ile 1960’tan son ra çok kat lı bi-

na lar ya pıl dı. Du şan be 1929’da Mos ko va-

Taş kent de mir yo lu ağı na bağ lan dı. De-

mir yo lu nun gel me siy le bir lik te şe hir de 

teks til, ta rım, ma ki ne fab ri ka la rı ku rul du; 

Ar ke olog P. Smo li çev’in 1941’de Du şan-

be’de baş lat tı ğı ka zı lar da 2000 yıl ön ce si-

ne ait se ra mik par ça la rı bu lun du. 1951’de 

de bir in şa at te mel ka zı sı sı ra sın da Grek 

harf le riy le ya zıl mış To har ca me tin ler or-

ta ya çık tı. Ay rı ca Grek-Bak tria, Ku şan, To-

har, Sâsânî, Ka ra han lı, Sâmânî, Şeybânî 

dö nem le ri ne ait çok sa yı da süs eş ya sı ve 

pa ra la ra rast lan dı. Yi ne şeh rin çev re sin-

de Grek-Bak tria dö ne min den ve VI-VI II. 

yüz yıl lar dan kal ma çe şit li ka lın tı lar var dır. 

Bü tün bun lar Du şan be yö re si nin ta ri hi nin 

hay li es ki ye git ti ği ne işa ret eder se de bu-

gün kü şe hir ye ni sa yı la bi le cek bir yer leş me 

ye ri özel li ği ta şır. Bu ra sı XX. yüz yı lın baş-

la rın da Bu ha ra Emir li ği’ne bağ lı Sa rı Asi ya 

ve Şah man sur ile bir lik te kü çük bir ka sa ba 

ola rak zik re di lir. Bu sı ra lar da Du şan be’de 

kırk ev ve kırk iki dükkânda 283 ki şi ya şı-

yor du. Bol şe vik ler’den ka çan son Bu ha ra 

emîri Âlim Han 1920’de sa ra yı nı bu ra ya 

ta şı dı, an cak Bol şe vik ler’in gel me si üze ri ne 

bu ra dan da ay rıl dı. Şe hir 1922 Şu ba tın da 

En ver Pa şa ku man da sın da ki Bas ma cı lar 

ta ra fın dan ku şa tı lın ca Kı zı lor du bir lik le ri 

ge ri çe kil mek zo run da kal dı. Du şan be ve 

çev re si En ver Pa şa’nın kon tro lü ne geç ti. 

Bol şe vik ler, 18 Ma yıs’ta Ko mü nist Par ti si 

Mer kez Ko mi te si’ni top la ya rak Tür kis tan 

me se le si ni gö rüş tü ler. Ko mü nist Par ti si 

ile ri ge len le rin den G. K. Ord jo ni kid ze ar ka-

daş la rıy la böl ge ye gi dip ye rel hal kın Bas-

ma cı lar’a kar şı koymasın ı sağ la ma ya ça lış-

tı ve S. Ka me nev’in kuman da sın da böl ge ye 

bü yük kuvvetle r sev ke dil me ye baş lan dı. 

Ha zi ran’da Kızılor du ile halk gö nül lü le ri 

Bas ma cı lar’a karşı hü cu ma geç ti ve 14 

Tem muz’da Duşan be’yi Bas ma cı lar’dan 

ge ri al dı. 24 Temmuz’ da da Bol şe vik ler 

ye ni den bu ra ya hâkim ol du. Ar dın dan 
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din,  http://www.ahe war.org/de bat/show.art. 
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Tacikistan’ýn baþþehri.˜ ™

Hi sar (Gis sar) va di si nin or ta sın da ku rul-

muş olup ku ze yi ve ku zey do ğu su yük sek-

li ği 1000 met re yi aşan Hi sar, gü ne yi Ran-

gon sı ra dağ la rıy la çev ri li dir. Du şan bin ka 

(Var zob / Vârzûb), Lu çob ne hir le ri ve Hi sar 

Ka na lı şeh ri bö ler. Bun la rın üze rin de ye di 

köp rü mev cut tur. Şe hir de ay rı ca çok sa-

yı da de re ve ark bu lun mak ta dır. Şeh rin 

or ta sın da 1940’lı yıl lar da genç ko mü nist-

ler ta ra fın dan in şa edi len ve on la rın adı-

na izâfe ten “Kom so mol” di ye ad lan dı rı lan 

bü yük ya pay bir göl var dır.

Du şan be adı na ilk de fa XVII. yüz yı lın so-

nu na ait kay nak lar da rast la nır. 1826’da 

şeh rin adı Du şan be-Kur gan ola rak ge çer 

ve bu isim pa zar te si gün le ri böl gede ku-

rulan bü yük bir pa zar la il gi li dir. Bu pazar a 

Bu ha ra Han lı ğı’na tâbi Hi sar beyle rinin 

neza re tin de Taş kent, Bu hara, Hucend gi-

bi şe hir ler den tüc car la rın geldi ği bilinmek-

tedir. Pa za rın gü ven li ği için Hi sar beyle ri 

Vâr zûb neh ri nin sol ta ra fında kalın tı la rı 

bu gü ne ka dar ge len bir ka le inşa etmiş-

lerdi.

Duşanbe’den bir görünüş

Ya‘k†b-i Çerhî Camii ve Medresesi – Duşanbe




