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Ki ev Gim naz yu mu ve Pav lo Ha la han Ko leji’nde ta mam la dı. Bi rin ci li sans eği ti mi ni Mos ko va’da La za rev Do ğu Dil le ri Ens ti tüsü’nde (1892), ikin ci si ni Mos ko va Üni versi te si Ta rih ve Fi lo lo ji Fa kül te si’nde al dı 
(1896). 18961898 yıl la rın da dil öğ ren mek ve bi lim sel araş tır ma lar yap mak üze re Suri ye ve Lüb nan’da bu lun du. 1898’de Laza rev Do ğu Dil le ri Ens ti tü sü İslâm Ta ri hi Kür sü sü’nde ça lış ma ya baş la dı. 1900’de pro fe sör ol du. Bu ra da ge çir di ği yir mi yıl lık öğ re tim sü re sin ce Arap ça, Fars ça, Türk çe ve İs lâm ta ri hi ders le ri ver di. Ay nı za man da İm pa ra tor luk Mos ko va Ar keolo ji Ce miyeti’ nin Do ğu Ko misyo nu’nda sekreter lik yap tı. Çar re ji mi nin dev ril mesin den son ra Uk ray na’ya göç et ti ve Ukray na Bi lim ler Aka de mi si’nin ku ru cu la rı ara sın da yer al dı. 19181941 yıl la rın da Ki ev Üni ver si te si’nde gö rev yap tı. Si yasî gö rüş le ri se be biy le 1930’lu yıl lar da Sovyet dü ze ni nin bas kı la rı na mâruz kal dı. 
1941’de hap se di le rek Ka za kis tan’a sürgün edil di. 25 Ocak 1942’de Ka za kis tan’ın Kos ta nay şeh rin de öl dü.Ge ri de bı rak tı ğı çok sa yı da eser ve maka le da ha zi ya de Uk ray na ve Rus dil le rin de ka le me alın mış olup ge nel lik le Arap ül ke leri, Tür ki ye, İran, Azer bay can, Ta ci kis tan ve Kı rım ta ri hi, me de ni ye ti ve ede bi ya tı üze rine yo ğun laş mış tır. Ay rı ca ken di dö ne mi ne ka dar Ba tı dil le ri ne ya pı lan Kur’an çe vi rile ri üze rin de araş tır ma lar da bu lun muştur. Krıms kiy’nin ba zı eser le ri şun lar dır: 1. 
OçerkRazvitiyaSufizmadoKontsaIII
VekaGijrı(HicrîIII.yüzyılınsonunakadar
sufizmingelişmesininanaçizgileri,Mosk-
va1895). 2.İstoçnikidlyaİstoriiMoham
medaiLiteraturaoNem(Muhammed
tarihininanakaynaklarıveilgililiteratür,
Moskva1902). 3.İstoriyaMusulmans
tva(İslâmtarihi,Moskva1904-1912). 4. 
MusulmanstvoiYevoBuduçnist(İslâm
vegeleceği,Lvov1904). 5.LektsiipoKo
ranu (Kur’an üzerine dersler, Moskva
1905). 6.İstoriyaTurtsiiiyeyoLitera
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no mi, İs tan bul 1993, s. 114; a.mlf., Os man lı 
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13001600 (trc.HalilBerktay), İs tan bul 2000, s. 
109-112, 222-225; Mu sa Ça dır cı, Tan zi mat Sü
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XXII, 161-162; Fah ret tin Atar, “Mahkeme”, a.e., 
XXVII, 340. OsmanGümüşçü

ÿMustafaSabriKüçükaşcı

– —KRIMSKIY, Agafangel Efimoviç
(1871-1942)

Ukraynalýþarkiyatçý,
tarihçivefilolog.

˜ ™

15 Ocak 1871’de Rus ya İm pa ra tor luğu’ nun Vo lın eya le tin de (Ukrayna’nın
şimdikiJitomirşehri) so yu Kı rım Ta tar ları’na da ya nan bir öğ ret men ai le si nin çocu ğu ola rak doğ du. Li se öğ re ni mi ni İkin ci 

da önem li gö rüş ay rı lık la rı var dır (geniş
bilgiiçinbk.DİA,VIIII,86). Bun dan do la yı Or ta çağ’da, cu ma na ma zı nın köy le re en ya kın yer le şim bi ri min de ve cu ma ca mi si 
(mescid-icum‘a) bu lu nan yer ler de tek bir mes cid de kı lın ma sı âdet ol muş tu. Cu ma ca mi si bu lu nan yer ler de pa zar lar özel lik le cu ma gü nü ne denk ge ti ri lir, cu ma vak ti ne ka dar alış ve riş ya pı lır ve na maz kı lın dık tan son ra ci var dan ge len ler köy le ri ne dö ner di. Ay rı ca köy lü ler fer man lar dan bu ve si ley le ha ber dar olur du. Ba zan kü çük çap ta ki dava la ra bak ma sı için köy ler de mah ke me ler ku rul muş ve ba şın da ki ka dı la ra da “kådı’lkar ye” un va nı ve ril miş tir (DİA,XXVII,340). Ebü’lFidâ İbn Kesîr, VI II. (XIV.) yüz yıl da Dı maşk’ta köy ha tip li ği adı ve ri len bir göre vin ol du ğu nu ve biz zat ba ba sı nın bu gö rev de bu lun du ğu nu kay det mek te dir 
(elBidâye,XIV,31-32,143).Gü nü müz de de Tür ki ye’nin idarî sis temi içe ri sin de, muh tar ve ih ti yar he yet le ri ta ra fın dan yö ne ti len köy ida re le ri kır sal ke si min, ye rel yö ne ti min ve mülkî ida re sis te mi nin en kü çük idarî bi ri mi ola rak var lı ğı nı sür dür mek te dir. Tür ki ye’de yılla ra gö re köy sa yı sı az fark la da ol sa sürek li de ğiş miş, 1936’da 34.067, 1986’da 34.927, 1995’te 35.323, 2005’te 34.494 ve 2011’de 34.395 ola rak kay de dil miş tir. Bu köy le rin yak la şık 16.000’i, 2012 yı lın da ka bul edi len ye ni bü yük şe hir ya sa sı ile tü zel ki şi li ği kal dı rı la rak ma hal le ye dö nüştü rül müş tür.
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An ka ra 199697, III, bk. İn deks; 438 Nu ma ra lı 
Mu hâ se bei Vi lâ yeti Ana do lu Def te ri: 937/1530 
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147, 218; İbn Rüs te, elA£lâ šu’nne fî se, s. 104, 
113, 178, 186, 195; Fâ râ bî, elMe dî ne tü’lfâzı la 
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ca de le si ne gi riş ti. Ta raf tar la rın ca 1260’ta ka ğan ilân edil dik ten son ra Go bi çö lü yakın la rın da ya pı lan sa vaş ta kar de şi Arık boğa’ yı mağlûp et ti (1261).Ku bi lay Ka ğan tah ta yer leş tik ten son ra Mo ğol İm pa ra tor lu ğu’nun idarî ya pı sı nı ye ni den dü zen le di. Baş şeh ri, Or hon va disin de ki Ka ra ko rum’dan es ki Çin baş şeh ri Yenkin ya kın la rın da kur du ğu Han ba lık 
(ÇinkaynaklarındaTa-tu,bugünküPekin) şeh ri ne ta şı dı. İran’ın ida re si ni Hülâgû’nun oğ lu Aba ka’ya, Cu ci ulu su nun ida re si ni Ba  tu Han’ın to ru nu Men gü Ti mur’a, Ça ğa tay ulu su nun ida re si ni de Ka ra Hülâgû’nun oğ lu Mübârek Şah’a ver di. Ku bi lay Ka ğan, da ha son ra Ça ğa tay hâne da nın dan Ba rak Han’a yar lık ve rip ül ke yi ken di nâibi sı fa tıyla ve Mübârek Şah’la bir lik te yö net me si ni is te di. An cak Ba rak Han mü ca de le ye girdi ği Mübârek Şah’ı mağlûp edip Hu cend’i ele ge çir di (Eylül1266) (EI°[İng.],I,1311). Ku bi lay Ka ğan taht id di asıy la or ta ya çıkan Öge dey’in to ru nu Kay du’yu boz gu na uğ rat tı (1268). Uzun bir mü ca de le nin ardın dan 1276’da Sung hâne da nı na ni ha yet ve rip Çin’in yegâne hâki mi du ru mu na geldi ve Çin ta ri hi nin resmî yir min ci sülâle si olan Yü an hâne da nı nı (1271-1368) kur du. Doğ ru dan ya hut ken di si ne tâbi han lık lar va sı ta sıy la do ğu da Bü yük Ok ya nus’tan batı da Ak de niz’e ve Do ğu Av ru pa’ya ka dar uza nan ge niş bir im pa ra tor luk ta hü küm sür dü.Ta rih te Çin’in ta ma mı na hük me den ilk ya ban cı hü küm dar olan Ku bi lay Ka ğan, Mo ğol İm pa ra tor lu ğu’nu da ha da ge nişlet mek için pek çok se fer dü zen le di. 1277
1287 yıl la rın da Bir man ya’ya (Myanmar) ya pı lan dört se fer ba şa rıy la ne ti ce len di ve Pa gan Kral lı ğı yı kıl dı. Hint Ok ya nu su’ndaki ba zı ada lar hâki mi yet al tı na alın dı. Ancak Ka sım 1274’te yak la şık 900 ge mi ve 15.000 as ker le baş la tı lan Ja pon ya’yı is tilâ te şeb bü sü 1285’te ba şa rı sız lık la so nuç landı. Çin Hin di’ne kar şı 1280 ve Ca va’ya kar şı 
1292 yı lın da ger çek le şen as kerî ha re kâtlar da da cid di bir ba şa rı el de edi le me di.Ku bi lay Ka ğan sal ta na tı bo yun ca ilim, kül tür, sa nat ve ede bi ya tı hi ma ye et ti. Han ba lık’ta iki ra sathâne in şa et tir di. Tibet li la ma Pas sepa’nın icat et ti ği dört kö  şe bir ya zı yı Mo ğol ca’ya uy gu lat tı (DİA,XI,
47). Her ne ka dar ken di si Bu dizm’i ka bul ede rek bu di ni yay ma ya ça lış tıy sa da di ğer din le re kar şı mü sa ma ha lı dav ran dı, an cak İslâmi yet’e şid det le kar şı çık tı. İdarî, malî ve zi raî alan lar da pek çok ye ni dü zen le mede bu lun du. İdarî teş kilâtı ye ni den tan zim ede rek ül ke yi on iki eya le te ayır dı. Ül ke de umu mi bir nü fus sa yı mı yap tır dı. Yolları n 
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23 Ey lül 1215 ta ri hin de doğ du. Cen giz Han’ın en kü çük oğ lu Tu luy ile Bü yük Hatun Sor kak ta ni’nin ikin ci oğ lu dur. Mo ğol ge le ne ği ne gö re bü yü tül me si için ön ce Nay man ve ar dın dan Tan gut ka bi le sin den ka dın ba kı cı la ra ve ril di. Ço cuk lu ğun da iyi bir eği tim al dı. 1225’te ba şa rı lı ge çen ilk avın dan son ra Mo ğol âde tin ce de de si Cengiz Han ta ra fın dan par mak la rı na et ve yağ sü rül dü. Ağa be yi Men gü Ka ğan za ma nında Şansi ve Ho nan eya let le ri nin ida re siyle Sung hâne da nı hâki mi ye tin de ki Çin’in zap tıy la gö rev len di ril di. 1253’te Nançan Dev le ti’ne son ver di. 1259’da Men gü Kağan’ın ve fa tı üze ri ne Sung Dev le ti ile ba rış ya pa rak Mo ğo lis tan’a dön dü ve en kü çük kar de şi Arık bo ğa ile (ArıkBuka) taht mü
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voyArabskoyLiteraturı:XIXnaçala
XXveka(YeniArapedebiyatıtarihi:XIX.
yüzyıl-XX.yüzyılınbaşları,Moskva1971). 
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PalmovıeVetki(Hurmadalları) ad lı şi ir kita bı (1901-1922) ve AndreyLagovskiy ad lı bir ro man (1905) ka le me al mış tır. Müel li fin bun la rın dı şın da Ha zar lar’la il gi li al tı cilt lik ya yım lan ma mış bir ese ri var dır. Kırım Ta tar di li ve kültü rü üze ri ne de önem li ça lış ma lar ya pan Krıms kiy’nin ya şa yan ve ölü on al tı dil bildi ği söy len mek te dir.
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