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ORTAÇA DA HERÂT BÖLGES NDE MEYDANA GELEN KITLIKLAR, BAZI DO AL
FELAKETLER VE SALGIN HASTALIKLAR
IN THE MIDDLE AGE EPIDEMIC ILLNESSES, SHORTAGE, AND SOME NATUREL
DISASTERS HAPPEN IN THE AREA OF HERÂT
Mustafa AH N•

Öz
Çok eski devirlerden itibaren önemli bir yerle me yeri olan Herât bölgesi do al felaketlerin
ve salgın hastalıkların çok yo un meydana geldi i bir yer olmu tur.Bölgenin deprem ku a ında
olması dolayısıyla küçük, büyük çok sayıda deprem olmu tur. Bu depremlerin bazılarının iddetleri
çok büyük olup, bunlar aynı oranda da yıkıcı olmu lardır.
Bölgede karasal iklimin yumu ak bir ekli görülmekteyse de kararsız bir iklim özelli inin
olması kuraklıkların ve dolayısıyla kuraklıkla beraber da kıtlıkların da yo un olarak görülmesine
sebep olmu tur. Karasal iklimin kararsız özelli i dolayısıyla kuraklıkla beraber bazen a ırı ya ı lar
sellere sebep olmu ve bölge ehirleri bundan zaman içinde büyük zararlar görmü lerdir.
Orta Ça ’ın çok sık görülen ve salgın olması dolayısıyla da ölümcül sonuçları olan veba
hastalı ı yine bu bölgede yo un olarak görülmü tür.Bu hastalı ın en iddetli etkisi Mîrzâ âhruh
zamanında görülmü ve sert karantina tedbirleri ile ancak üstesinden gelinebilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Orta Ça , Herât Bölgesi, Do alAfetler, Salgın Hastalıklar.
Abstract
The region of Herat which was an important settlement since the ancient times was an area
where disasters and epidemic diseases widely occured. Because the region was on a seismic belt there
were lots of earthquakes. Some of these earthquakes were so severe and they were destructive at the
same rate.
Though the continental climate was mild in the region, because of the unstable climate
features the region became a place where there was drought and consequently famine was widely
seen in addition to drought. By the reason of unstable features of continental climate caused excessive
rain which led to flood in addition to drought and the cities in this region were damaged a lot in the
course of time.
Plague which occurred frequently in the Middle Ages and had fatal results because it was
epidemic was intensely confronted in tis region. The most severe effect was in the reign of Mirza
Shahrukhand it was only overcome by strict quarantine precautions.
Keywords: Medieval Ages, Herat Province, Natural Diseaster, Epidemic Diseaster.

Giri
Orta Ça ’daki Horâsân’ın alanı,günümüzdeki Horâsân ile aynı sınırları kapsamıyordu.
Bu dönemde sınırları Mâverâünnehr’i içine alıp Hârezm’e kadar uzanan çe itli kısımları içine
alıyodu (Nâsır-ı Hüsrev, 1951: X; el- stahrî, 2001: 162). Bu günkü Kuzeydo u ran, Afganistan
Horâsân’ı (Herât çevresi) ile Merv1 civarını içine alan Türkmenistan, zaman zaman Özbekistan
•

Yrd. Doç. Dr., Sinop Üniversitesi.
Merv;Verimli Murgâb deltasının a a ı kısmında kurulmu tur. Burası Abdullah b. Âmir tarafından fethedilmi tir. Orta Ça
co rafyacıları buradan daha güneyde bugün mevcut olmayan küçük Merver-rûz‘dan ayırmak için Merv ehrine Merve âhîcân
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(Mâverâünnehr) ve bazen de Sistân gibi geni bölgelerin dâhil oldu u bir alanı içine alıyordu
( bn Havkal, 1992: 228; Yves, 1988: 560). Horâsân’ın en önemli dört ehri Merv, Nî âbûr,
sfahan2 ve Herât idi. Horâsân bölgesinin merkezi Nî âbûr idi.3Horâsân’ın eni Ceyhun vadisi
sahilindeki Bedeh ân’dan4 itibaren Hârezm Denizi’ne kadar uzanmaktaydı ( bn Havkal,2004:
159). Do usunda; Hindistan, güneyinde Sind ve Kirmân Çölü, Fars ve sfahan ehri, kuzeyinde
Garcistân ve Tohâristân (Rey, Kum ve Kâ an ehirleri) bulunmaktaydı (el- stahrî, 1989:
184;Hudûdü’l-âlem,2008: 56-65).
Orta Ça ’da Horâsân geni bir bölge olup, bölge içinde de i ik adlarla anılan daha
küçük bölgeler vardı. Bu bölgelerin en önemlilerinden birisi de Herât bölgesiydi. Bu ça da
Herât,5hem bir ehrin ve hem de kendi adıyla anılan bir bölgenin adıydı. Herât bölgesine ba lı
ehirler zaman içinde de i iklik göstermekle birlikte genel olarak unlardı: Bâdgîs (Bâdegîs),
Bâverd (Ebîverd), Bû enc (Fû enc-Bû eng), sfîzâr (Sebvezâr), Kandehar, Büst, Kerûh,Evfe
(Obeh), Haysar, Esterbîyân, Merabaz (Mârâbâz),Meymene (Faryab), Mâlîn, Hargîrd, ûbûrgân,
Bâmyân (Bâmîyân), Tabes, Câm (Fîrûzkûh) ( ahin, 2013a: 47-84).
Herât bölgesinin sınırı; do uda Bâmyân da larından Horâsân sahrasının do usuna,
Mükran Kasabası ve Sicistân’ın bir kısmına, batıda; Kum, Rey, Kumîs, Kâ an, kuzeyinde;
Herât’ın sınırı ve Sistân’ın bir kısmı, güneyinden de Kirman, Fars sınırı ve sfahan sınırının bir
kısmına kadar uzanmaktaydı ( bn Havkal, 2004: 125).
Bölgenin kuzey kısmı Türkistan çölleri ile kaplıdır (Allen,1880: 36). Herât’tan Tarnab’a
giden yol üzerinde Sincab Geçidi bulunmaktadır(Barthold, 1990: 193). Bu bölgeHerî-rûd
Irma ı’nın münbit vadisini ve Hazara Da ları ile ran arasındaki alçak araziyi kapsamaktaydı
(Dames, 1988: 135). En büyük ehri Herât idi.
Herât bölgesinin iklimi karı ık bir yapıdadır. Düzlüklerde ılıman iklim görüldü ü gibi
yüksek alanlarda yayla havası hâkimdir. ehrin kuzeyinde Muhtar ve Zencirgâh Da ı adıyla
uzanan da kümeleri bulunmaktadır(el- stahrî, 1989: 210). ehir, Muhtar Da ı’nın ete inde
Herî-rûd (Tecend Deryâ) Vadisi’nde kurulmu tu (Allen, 1880: 35; Aka, 2001: 57). Bâdgîs çevresi
bölgenin en serin yeriydi. Herât ve Badgîs ehirlerine yaz aylarında esen kuzey rüzgârlarının
getirdi i tatlı serinlik oldukça me hurdu(Seyf-i-Herevî, 1944: 43-44, 104, 106, 109; Hamd-Allah
Mustawfi, 1919: 147; sfizârî, 1338: II/12; Abdulhâkîm Tabîbî, 1989: 11). En önemli akarsuları
Ceyhun6, Herî-rûd (Herât)7, Hilmend8 ve Murgâb’tır.9
demi lerdir. Burası Orta Ça ’da ran ile Hazar Denizi kıyılarını Orta Asya’nın önemli ehirlerine ba layan i lek bir ticaret yolu
üzerindeydi. Osman Gazi Özgüdenli (2004). “Merv”, D A, c.XXIX, Ankara: Diyanet leri Ba kanlı ı Yay., 221.
Merkezi ran Platosu’nu sulayan Zâyener-rûd ehrinin sol sahilinde ve 2 mil’e yakın (yakla ık 3,2 km.) mesafedir. Burası eski
Gaba/Gay ehrinin yerinde kurulmu tur. Osman Gazi Özgüdenli (2000). “ sfahan”, D A, c.XXII, stanbul: Diyanet leri
Ba kanlı ı Yay.,497.
Nî âbûr: Horâsân’daki dört büyük ehrin en önemlisiydi. 31-32/651-652 yıllarında Abdullah b. Âmir tarafından fethedilmi tir.
Tâhirîler tarafından devletin merkezinin Merv’den Nî âbûr’a ta ınmasıyla daha da geli ti. Sâmânîler zamanında devletin askerî,
siyâsî ve idârî merkezi olan ehir aynı zamanda sanat ve ilim merkezi haline gelmi tir. Osman Gazi Özgüdenli (2007).
“Nî âbûr”, D A, c.XXXIII, stanbul: Diyanet leri Ba kanlı ı Yay., 149.
4
Bedeh ân: Kuzeyde Ceyhun Nehri, güneyde Hindiku Da ları, do usunda Türkistan ve batısında Kunduz Irma ı ile çevrili
bölgenin adıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Saray (1992). “Bedeh ân”, D A, c.V, stanbul: Diyanet leri Ba kanlı ı
Yay., 292.
5
ki tane Herât vardır. Birincisi Afganistan’daki me hur Herât ehri, di eri ise Yezd ilinin Babek ehrinin bucaklarına ba lı olan
Herât’tır. Bkz. Ebûbekr Tihrânî(2001). Kitâb-ı Diyarbekrîyye, çev. Mürsel Öztürk, Ankara: Kültür Bakanlı ı Yay.,203.
6
Orta Ça ’da Hûttel ve Vah ab sınırları içinde bu nehre yeni kollar eklenerek büyük bir akarsu haline gelen bu nehir önceleri Hâzar
Denizi’ne dökülmekte iken zamanla mecrası de i mi ve sonra Aral Gölü’ne dökülmeye ba lamı tır. ( bn Havkal (2001). Sûret elArz, Türkçe trc. Ramazan e en, slâm Co rafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, 2. Baskı, Ankara: TTK, 213; elMukaddesî (el-Makdisî) (2001). Ahsen el-Tekâsîm fî Ma’rifet el-Ekâlim, N r. De Groje, Leyden-Brill, 262, 267.
7
Kayna ını Gûr ve Gaznîyan arasındaki bölgeden alırdı. Herî (Herât) Bölgesinde tarımsal sulamada kullanılmaktaydı. ehir içindeki
birçok hayır kurumu ve kamu binasının da su ihtiyacı buradan kar ılanmaktaydı. Herât ehri’ne adeta hayat vermekteydiHudûdü’lâlem (2008). ngilizceden Türkçeye çev. Abdullah Duman-Murat A arı, stanbul: Kitabevi Yay., 26,58; el- stahrî(2001).
Mesâlik el-Memâlik, (Ebû Zeyd el-Belhî’nin Kitâb sûret el-ekâlîm adlı eserine dayanır) n r. De Groje. Leyden, 1927,
Türkçe çev. Ramazan e en, slâm Co rafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, 2. Baskı, Ankara: TTK, 163; elMukaddesî (1994). Ahsenü’t-Tekâsim fı Ma’rifat el-Ekâlim (The Best of Divisions For Knowledge of The Regions), trnsl. B.
Collins, Devha (Doha), 291; Hudûdü’l-âlem (2008). ngilizceden Türkçeye çev. Abdullah Duman-Murat A arı, stanbul:
Kitabevi Yay., 58.
8
Sistân’dan, Gûr da larından Sind ve Hind Da ları’ndan do du u hakkında çe itli ihtilaflar vardır.Mes’ûdî (2004). Murûc el-Zeheb
(Altın Bozkırlar), Arapça’dan çev. ve notlar Ahsen Batur, stanbul: Selenge Yay., 104;Hamdullah Müstevfî Kazvînî (1913).
“The Ta'
rıkh-ı Guzida”, Memorial Series, Vol. 14, 2. trnsl. E. G. Browne With Indices of the Fac-simile text by R.A.
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Herât bölgesini 19/640-641 yılında Abdullah b. Âmir fethetmi tir ( bnü'
l-Esîr, 1991:
III/129-132; el-Belâzûrî, 2002: 573; sfizârî,1338: I/378; Nüveyrî, 1975: 271; bn Kesîr, 1294:
VII/210-211; Halife, 2008: 211). Bölge Orta Ça ’da Emevî, Abbâsî, Tâhîrî, Sâffârî, Sâmânî,
Gazneli, Selçuklu, Gûr, Hârezm âh, Mo ol, Kert, Timurlu, Akkoyunlu ve Karakoyunlular’ın
hâkimiyeti altında kalmı tır.10 En parlak devrini Kertler ve Timurlular zamanında ya amı tır.
Bu dönemlerde halk refahın, bilim ve sanatın zirvesine ula mı tır. Özellikle Timurlu
hükümdarı Mîrzâ Hüseyin-i Baykara dönemi her alanda geli me ve ilerlemenin doru a ula tı ı
bir dönem olmu tur.
Bölgenin bu kadar ihti amlı dönemler ya amasının yanında felâkete maruz kaldı ı
dönemler de çok uzun süreleri kapsamaktadır.
Do al felâketler her devirde insanlı ı derinden etkileyen ve etkisi hafızalarda
yüzyıllarca silinmeyen izler meydana getirmi tir. Do a olayları denilince, yerkürenin iç ve
dı ında meydana gelen ve ço u zaman insanlı ı etkileyen olaylar akla gelmektedir. nsanlı ı
etkileyen tabiat olayları çok çe itli olmakla birlikte yangın, sel, kar ve dolu ya ı ı, tsunami ve
deprem insanlı ı en çok etkilemi olanlarıdır. Hatta deprem bunların içinde etkisi en çok
olandır.
Salgın hastalıklar da geçmi ten günümüze insanlı ı en çok etkileyen, yok olu lara sebep
olan, hakkında a ıtlar yakılan ve türküler söylenilen acı dolu etkiler bırakmı tır. Çe itli a ıların
bulunmasıyla geli mi ülkelerde genellikle kontrol altına alınan ve hatta birço u ortadan
kaldırılan salgın hastalıklar az geli mi ya da geli mekte olan ülkelerde hâlâ etkisini
sürdürmektedir. Bu gün adı bile ço u ülkedeki yeni nesiller tarafından bilinmeyen verem, veba,
sıtma, kolera, kızamık ve çiçek ba ta olmak üzere birçok hastalık lk ve Orta Ça larda binlerce
insanın ölümüne yol açmı tır.
Bulundu u konum itibariyle Hindistan’ın anahtarı, Türkistan’ın da giri kapısı olarak
Herât bölgesiçok sayıda devlet tarafından ele geçirilmek istenmi tir. Özellikle ilk fetih
Nicholson. E. F. W. Gibb, Leyden, V/80; el-Mukaddesî (1994). Ahsenü’t-Tekâsim fı Ma’rifat el-Ekâlim (The Best of Divisions
For Knowledge of The Regions), trnsl. B. Collins, Devha (Doha), 290; el-Ya’kûbî (2002). Ülkeler Kitabı, çev. Murat A arı,
stanbul: Ayı ı ı Kitapları, 62.
9
Gûr da ları ve Bâmyân’dan (Bâmîyân) do up, Garcistan’dan geçmektedir. Herât Bölgesi’ni sulayan önemli akarsulardandır. Daha
çok Merv civarını sulardı.Hâfiz-i Ebrû (1349). Co rafya-ı Hâfız-i Ebrû Kısmet-i Rub’i Horâsân: Herât, Yay. Mail-i Herevî,
Tahran: Bünyad-ı Ferheng, 27.
10
Orta Ça ’da Herât Bölgesi’nin çok çe itli devletin hâkimiyeti altına girmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Seyf bn Ya’kûb elHerevî (1944). Târihnâme-yi Herât, n r. M. Zübeyr es-Sıddıkî, Calcuta, 44-104; Hândmîr (1333). Târîh-i Habibü’s Siyer fî
Ahbar-ı Efrad-ı Be er, c.II, n r. Nâsır-ı Hüsrev, Tahran: ez nti arat-ı Hayyam, 352; Hândmîr (Khwandamir) (1994).
Habibu's Sîyar, Central Asian Sources I, The Reign Of The Mongol and Turk. Part Two: Shakrukh Mîrzâ-Shah smail, trnsl. V.
M. Thackston, edt. . Tekin and G. A. Tekin, Harvard, 391; Havafî (1339h ).Mücmel-i Fasihi, Tashih Mahmud Ferruh,
c.II, Me hed, II/64, 68;el-Cüzcânî (Eylül-Aralık 2010). Tabakat-ı Nasırî, Onikinci Tabaka: Selçuklular, çev. A. Ahmed
Aghdam, Tarih Okulu, S. VIII, I/116-17; el-Ya’kûbî (2002). Ülkeler Kitabı, Çev. Murat A arı, stanbul: Ayı ı ı Kitapları,
88; el-Ya’kûbî (2004). Kitâbû’l-Büldan, Der. ve Türkçe çev. Y. Ziya Yörükân, Yay. Haz. Tahsin Koçyi it, Müslüman
Co rafyacıların Gözüyle Ortaça da Türkler, stanbul: Gelenek Yay., 352; bn Hurdadbih(2004). Kitâbü’l-Mesâlik ve’lMemâlik, Derleyen ve Türkçe çev. Y. Ziya Yörükân, Yay. Haz. Tahsin Koçyi it, Müslüman Co rafyacıların Gözüyle
Ortaça da Türkler, stanbul: Gelenek Yay., 352; Gerdizî (1347). Zeynü’l-Ahbâr ya Târîhî Gerdizî, N r. Abdulhakim Habîbî,
Kâbil, 5,7; 318; eyh Abdurrahman-ı Fâmî-yi Herevî (2008). Tarihnâme-i Herât, Tıpkı Basım rec Av ar, Tahran:
PijuHe ti-i Miras-ı Mektup,67-68, 108, 112; Hamdullah Müstevfî (Hamd Allah Mustawfî Qazvinî) (1901). Biographies of
Persian Poets, trnsl. E. G. Browne and M.A. M.R. AS. S. Cambridge,387; Hamdullah Müstevfî Kazvînî (1913). The Ta'rikhi Guzida, Memorial Series, Vol. 14, 2. trnsl. E. G. Browne With Indices of the Fac-simile text by R.A. Nicholson. E. F. W.
Gibb, Leyden,XIV/76-77-78-79;Hâfız-i Ebrû (1372).Zübdetü't-Tevârîh, c.II, Tashih S. Kemal Cevadî, Tahran: Vizâret-i
Ferheng u r âd-i slâmî,I/42-43; el-Utbî (ts). Târîh-i Yeminî, Türkçe trc. A. Yelgar, Ankara: TTK (Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih Co rafya Fakültesi Sosyal Bilimler Kütüphanesi), 102; bn Kesîr (1985). el-Bidâye ve’n-Nihâye, çev. M. Keskin, c.
XI, stanbul: Ça rı Yay.,485; Beyhâkî, Ebû’l-Fazl Muhammed b. Hüseyin (1333). Târîhi Beyhâkî, Te’lif Nâsır-ı Hüsrev,
Tahran: Kitabhâne-i Hayyam, 114-124;el-Bundârî (1989). Zubdat el-Nusra ve Nubhat el-Usra, M. Th. Houtsma tarafından
1889’da Leiden’de ne redilen metinden çev. Kıvameddin Burslan, Ankara: TTK, LIX, LXI, LXII;Ebû’l-Hasan Ali
Sadruddîn bn Nâ ir bn el-Hüseynî (1999).Ahbârü’d Devleti’s Selçukiyye, 2. Baskı. çev. Necati Lügal, Ankara: TTK,115;
Mîrhând (1358). Ravzâtü’s-Safâ fi Sireti'l-Enbiyâ ve'l-Müluk ve'l-Hûlefâ, tezhib ve telhis A. Zeryab, c. IV, Tahran,
1040;Ahmed Bin Mahmûd (1977). Selçuk-Nâme, Haz. Erdo an Merçil, c.I, stanbul: Tercüman 1001 Temel Eser,17;
Re îdü’ddin (2010). Cami’ü’t-Tevârîh (Zikr-i- Âli Selçûk), Türkçe trc. Erkan Göksu ve Hüseyin Güne , Ankara,27;
Nizâmüddîn âmi (1987). Zafernâme, çev. Necati Lügal, Ankara: TTK, 100; Câmî, (1922). Divân-ı Kâmil-i Câmî:
Mukaddime, Yay. Haz. Ha im Rıza, Tahran, 14; Abdürrezzak es-Semerkandî (1360-1368/1941-1949).Matlau’s-Sa’deyn ve
Mecmau’l-Bahreyn, c.II/3, n r. Muhammed âfî, Lahor, 821-822; Ebûbekr Tihrânî(2001). Kitâb-ı Diyarbekrîyye, çev. Mürsel
Öztürk, Ankara: Kültür Bakanlı ı Yay., 212.
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yıllarından ba lamak üzere Hindistan fatihleri için bir üs olarak kullanılmı tır. Sürekli istilâ ve
i galler, iklimin kararsızlı ı, yer yapısının geç olu umu gibi nedenlerle salgın hastalık, kıtlık,
yangın ve deprem ba ta olmak üzere çok sayıda felâket meydana gelmi tir.
1. Kıtlıklar ve Salgın Hastalıklar
Herât bölgesi karasal iklimin hüküm sürdü ü bir co rafyadır. Her ne kadar birçok kola
ayrılmı ve yılın ço u zamanında su ta ıyan Ceyhun, Heri-rûd, Hilmend ve Murgâb gibi
nehirler ve bu nehirler üzerinde tarihin çok eski ça larından beri sulama kanalları yapılmı olsa
da ( ahin, 2013b:217-220) bölgedeki iklimin kararsızlı ı sebebiyle tabiat artlarına ba lı olarak
a ırı ya ı lar ve sert geçen kı ların arkasından gelen kuraklıklar sebebiyle sık sık kıtlıklar
meydana gelmi tir. Sava ların do urdu u yıkım ve arazinin ekilememesi veya tahrip edilmesi
de kıtlıklara sebep olan önemli unsurlardı.
Bölgede meydana gelen kıtlıklar ço u zaman ya ı ların azlı ından veya a ırı ya mur
ve kar ya ı ının tarım arazilerine verdi i zarardan sonra meydana gelmi tir.
Meydana gelmi olan kıtlıklar içersinde ilk bilgilerimiz178/794-795 ve 217-218/833-834
yıllarında olanlarıdır. Abbâsî ihtilâlinin kökle mesinde mühim rol oynayan ehirler arasında
yer alan Herât bu yıllarda kıtlık ya amı tır. Kıtlık hakkında Ya’kûbî’nin verdi i sınırlı bilgiden
ba kaca mâlûmâtımız yoktur (Christensen, 1993: 138). Bu kıtlı ın arkasından Horâsân ve Cibal
yöresinde çıkan ve merkezi Rey olan veba hastalı ı Herât bölgesinde de etkili olmu tur. Bu
vebanın kurbanları arasında Sâmâno ullarının âsî vâlisi olup Büveyho ullarına sı ınmı olan
Ebû Ali b. Muhtac ve o lu da bulunuyordu (Usta, 2003: CCCXVII).
Hastalı ın merkezi Herât olmamasına ra men buraya kadar ula ması çok geni bir
alana yayıldı ını göstermektedir. Geni bir alana yayılması çok sayıda insanın ölmü
olabilece ini göstermektedir. Sâmânîlerin âsî vâlisinin de bu hastalıktan ölmesi, üst düzey
devlet görevlilerinin de o zamanın tüm imkânlarına ra men çaresiz kaldıklarını göstermektedir.
212/827-828 yılında Herât’ta büyük bir kıtlık ya anmı tır. Halkın alım gücü zayıflamı ,
açlıktan ölen insanlar olmu tur.Bu kıtlık esnasında bir e ek yükü un dört yüz nukreye11
çıkmı tır (Fâmî, 2008: 117). Kaç nukreden on dört nukreye çıktı ı tam olarak belirtilmemi se de
açlıktan ölen insanların olması, bölgenin temel besin maddesi olan bu dayı alamayacak kadar
hayat pahalılı ı ve kıtlı ın olması bu artı ın be altı kattan fazla olabilece i akla getirmektedir.
Fâmî, Emevîler zamanında Cüneyd b. Abdurrahman’ın Herât vâlili i sırasında ehirde
kıtlık ya andı ını kaydetmi ancak tarih vermemi tir. Fâmî’nin kaydetti ine göre bölgede
ya ı lar tamamen kesilmi tir. Bu da kıtlı a ve hayat pahalılı ına sebep olmu tur. Ekin ekmek
için tohum dâhi bulunamamı tır. Kıtlık nedeniyle halk çok büyük sıkıntı ya amı tır. Halkın
feryat figan etti ini duyan vâli onlara neden ba ırdıklarını sordu unda halk“aç olduklarını ve
her eyin çok pahalı oldu unu” söylemi tir. Bunun üzerine vâli bir dirhem vererek
hizmetçilerden birisini Herât çar ısından ekmek almak için göndermi , hizmetçi bir ekmekle
dönmü tür. Olaya sinirlenen vâli:“Bir dirheme bir ekmek veriliyorsa o zaman bu day tane ile
satılsın.” diye nükteli bir cümle kullanmı tır. Vâli’nin ölümüyle birlikte ya mur ba lamı tır.
Öyle ki, ya mur nedeniyle halk onun cenazesini dâhi zor defnetmi tir. Vâli hayatta iken
ya ı ların olmamasını halk vâlinin hayatta iken u ursuzlu una ba lamı tır (Fâmî, 2008: 124).
Bölgenin ya am artlarında tabiat artlarının birinci derecede önemli olması dolayısıyla
kıtlıklarla ya ı azlı ı arasında do rudan ili ki bulunmaktadır. Bu ya ı azlıkları kıtlıkları
sıkla tırmı tır. Ayrıca vâlinin kıtlıktan haberinin olmaması da her devirde halkın sorunlarına
çok uzak yöneticilerin varlı ını göstermesi bakımından ilginçtir.
Herât’ta Bahrî b. Ahnef’in vâlilik görevini nâibi Ahmed b. Abdullah Mâhistane’ye
verdi i 288/900-901 yılında kıtlık ya anmı tır. Bu kıtlık sırasında bir e ek yükü bu dayın fiyatı
320 dirhem12 olmu tur (Fâmî,2008: 117).
11

Sâmâno ulları zamanında yaygın olarak kullanılan gümü para.
Farsça Dirhem kelimesinden Arapçaya geçmi ve daha çok gümü sikke kar ılı ı olarak kullanılmı tır. Birçok slâm ülkesi
tarafından bu isim kullanılmı tır. M. Zeki Pakalın, (2004). Osmanlı Tarih Terimleri ve Deyimleri Sözlü ü, c.I, stanbul, 453-454.
lk zamanlar hurma çekirde i eklindeyken sonradan yuvarlak hale gelmi tir. Dinar ise Latince’den Arapçaya geçmi bir kelimedir.
Bizanslılar’ın da para birimidir. slâm Dünyası’nda daha çok altın sikke kar ılı ı olarak kullanılmı tır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Halil
Sahillio lu, (1994). “Dinar”, D A, c.IX, stanbul: Diyanet leri Ba kanlı ı Yay.,353.
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Sâmânîlerin bölgede hâkim oldukları 302/914-915 yıllarında da olumsuz etkisi çok
büyük bir kıtlık ya anmı tır. Halk açlıktan yırtıcıları ve murdar hayvanları yemi tir.
Buzamanda bir e ek yükü bu day kırk Mahmudî Dinarı olmu tur. çiler yaptı ı i in
kar ılı ında para alamadı ı için yerine emtia almı lar, ancak halkta alım gücü olmadı ı için
bunu pazarda satamamı lardır. Kıtlık çok sayıda insanın ölmesine sebep olmu tur. Bu kıtlık
sebebiyle yeterli beslenmeme ve temiz yiyecekler bulamamaları dolayısıyla insanlar bitkin
dü mü lerdir. Bu olay veba salgınını meydana getirmi tir (Fâmî, 2008: 126). nsanların yırtıcı
hayvanları yiyecek duruma dü meleri hem kıtlı ın ve hem de bunun sonucunda ortaya çıkan
hayat pahalılı ının açık bir göstergesidir.
bnü’l-Esîr (1986: VIII/259-260) ise; Sâmâno ulları zamanında 323/934-935 yıllarında
bölgede kıtlık oldu unu ve kıtlı ın iddeti dolayısıyla ölenler için kefen dahi bulmanın
zorla tı ını, fakir ve kimsesiz insanlar kefenlenene kadar evde bekletildiklerini kaydetmi tir.
400/1009-1010 yılının ba larında Herât bölgesinde ya murlar kesilmi , ürünler azaldı ı
için pahalılık ba göstermi tir. Bu kıtlıkta dörtmann13 bu day bir dinara yükselmi ve bu
kıtlıktan çok büyük sıkıntı çekmi tir (Fâmî, 2008: 118, 126).
401/1022-1023 senesinde en a ırısı Nî âbûr’da olmak üzere Horâsân ehirlerinde kıtlık
olmu tur. Bu kıtlık tüm Horâsân’ı dolayısıyla Herât’ı da etkilemi tir. el-Utbî’nin kaydına göre
bu kıtlıkta insanlar açlıktan otları yemi lerdir. Otlar bittikten sonra da kedi ve köpekleri
yemi ler, yollarda buldukları kemikleri kaynatmı lardır. nsanlar o kadar zelil ve sefil oldukları
dü ünülürse hayvanların bu kıtlık ve açlıktaki durumlarını tahmin etmek mümkün de ildir (elUtbî,ts.:145).
el-Utbî(ts.: 146), bu konuda:“Kasabın birisi hayvan kesecek olsa, fukara takımı akan
kanlar üzerinde birbirini çi niyor, bir parça kan, can yerine geçiyordu. Gözümle gördüm.
nsanlar fı kıları karı tırıp içinde bir arpa tanesi arıyorlardı. Fakat bulmaları mümkün de ildi.
Gitgide felâket büsbütün arttı. Anne çocu unu, karde karde ini, ki i karısını kesiyor,
kaynatıyor, pi iriyor, yiyor, o yüzden ya amak istiyordu. Bir sıra geldi ki, insanlar insan
avcılı ına ba ladılar. Tenha yerlerde, tenha yollarda insanlar kendi gibi insanları kapıp
kaçırıyor, götürüyor ve kesiyor yiyorlardı. nsanların eti yeniyor, ya ı eritiliyor ve yemek
ya larına karı tırılıp satılıyordu. Bunun içindir ki kendilerini bilen insanlar ya yemez
olmu lardı. Hükûmet insan yemenin önüne geçmek için çalı ıyor, evleri basıyor ve birçok
kimsenin kemiklerini buluyordu. Hükûmet bu cinayeti i leyenleri asıyor ama insan yemenin
önü bir türlü alamıyordu. Uzak bir mahalleye tenha yoldan gidecek insanlar cemaat olmadıkça
gidemiyorlardı. Ölenleri yıkamaya yıkayıcılar yeti emiyor, kefen bulunamıyordu. Bu sebeple
insanlar eski püskü çama ırlarıyla gömülüyorlardı. Bu kıtlıkta sadece Nî âbûr’da yüz binden
fazla insan ölmü tür.”kaydını dü mü tür.
Bölgede Ortaça boyunca çok sayıda kıtlık olmasına ra men bunlar içerisinde sonuçları
en yıkıcı olanlardan birisi üphesiz ki el-Utbî’nin anlattı ıdır. Kıtlık nedeniyle insanların
birbirlerinin etini yiyecek duruma dü meleri ve birbirlerine yem olmamak için tenha yerlerde
dola amamaları ortaya çıkan vahim tablonun anla ılmasına yetecek derecededir.
430/1039 yılında Serahs ba ta olmak üzere tüm Horâsân’da ve dolayısıyla Herât
bölgesinde yine bir kıtlık ya anmı tır (Ebû’l-Hasan Ali, 1999:115).Herât’ta ya anan bir ba ka
kıtlık da458/1065-1066 yılındadır. Bu dönemde yirmi men bu day dört dang14 olmu tur. Kıtlık
halkı o kadar yoksulla tırdı ki insanlar çocuklarını satmaya ba lamı lardır. Fâmî bu
yoksullu un Herât’ta unutulmayacak dönüm noktalarından oldu unu kaydetmi tir (Fâmî,
2008: 126). Her iki kıtlı ın ya andı ı dönem Büyük Selçuklularla Gazneliler arasında bölgenin
sürekli el de i tirdi i ve bu iki devlet arasında uzun süreli mücadelelerin oldu u bir dönemdir.
Bu nedenle devlet otoritesi de tam sa lanamadı ından kıtlıkların etkisinin hafifletilmesi de çok
fazla mümkün olmamı tır.

1 mann 612 gr.dır. Co kun Alptekin, (2006). ” ran’dan Anadolu’ya Selçuklu Paraları (Selçuklu Sikkelerinin Özellikleri
ve ran’dan Anadolu’ya Görülen De i iklikler)”, Atatürk Üniversitesi Tarih Ara tırma Dergisi Prof. Dr. Zeki Ba ar Özel
Sayısı, S.29, Erzurum, 185.
Altıda bir anlamına gelmektedir. Bir dirhemin altıda biridir. MehmedKanar, (2010). Farsça-Türkçe Sözlük, stanbul: Say Yay.,
639.
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491/1097-1098 yılının ba larında Herât’ın yönetimi Mecdü’l-Mülk Ebû’l-Fazl’ın
elindeydi. Bu dönemde Bâtınîler Herât’ı istila etti. Bâtınîler, ehirden halkın bu daylarını
çıkartmaması için kural koydular. Sonra bu bu dayları kendileri aldılar. ehirde tahıl gitgide
pahalanmaya ba ladı.Halk arasında karı ıklıklar çıktı. Bâtinîler, ehrin ileri gelenlerinden Hâce
Abdullah-ı Ensârî’yi de öldürdüler (Fâmî, 2008: 131; Paul, 2000: 111). Bu karı ıklıklarda halk
büyük bir sıkıntı ya adı. Çok sayıda insan öldü. Recep 493/Mayıs-Haziran 1100 tarihinde
ehirde kıtlık ba gösterdi. Bu kıtlık, Selçuklu Sultanı Berkyaruk’un ehre geli ine kadar sürdü
(Fâmî,2008: 132). 493/110 yılında meydana gelen kıtlı aöncekilerden farklı olarak ya ı azlı ı
veya ba ka do al felaketlerden ziyade ehrin istilası ve Bâtinîler’in halkın elindeki bu daylara
el koyması sebep olmu tur(Fâmî, 2008: 132). Belki de di er kıtlıklar içerisinde en farklı özellik
ta ıyanı da budur. Halk Bâtînîlerin yüzünden adetâ varlık içinde yokluk çekmi lerdir. Kıtlık
esnasında yüz men bu day kırk dinar olmu tur.
810/1407-1408 yılında sfahan ve çevresinde veba salgını oldu. Bu salgın o kadar
iddetli yayılmı tır ki her gün iki-üçbin ki i ölmü tür (el-Hüseynî, 2011: 63). Devrin kaynakları
bu salgının sonucunda iki yüz bin ki inin telef oldu unu kaydetmi lerdir (el-Hüseynî, 2011: 65).
Ortaça ’da nüfusun azlı ı göz önüne alınırsa bu salgında ölenlerin sayısı salgının boyutlarının
ne kadar ciddi oldu unugöstermektedir.
838/1434-1435 tarihinde Herât çevresinde taun (bir çe it veba)15 hastalı ı çıkmı tır.
Timurlu hükümdarı Mîrzâ âhruh’un Herât’ta bulunmadı ı zamanda (Abdürrezzak esSemerkandî, 1941-1949: II/682; Hândmîr, 1333: II/625), Cemâziyelâhir ve Recep aylarında
görülen ve aban (Mart) aylarında daha da artan veba (taun) hastalı ının iddeti için Hasan-ı
Rumlu (2006: 217); “ evval ve Zilkaade 838/Nisan 1435 aylarında bir günde ehirde ve
köylerinde onbin ki inin canını alacak dereceye ula tı.”kaydını dü mü tür. Zamanın tüm
kaynakları da hastalı ın derecesi ve zararı konusunda hemen hemen aynı bilgileri
kaydetmi lerdir. Kaynaklarda hastalı ın dört aydan fazla sürdü ü belirtilmi tir (Ali
AsgarHikmet, 1991: 23). Bu belâ bu güne kadar görülmemi ve duyulmamı derecede büyük
olmu ve çok sayıda insan ölmü tür (Câmî, 1922: 28; sfizârî,1338: II/93). sfizârî o dönemdeki
bazı insanların bu hastalıktan günde on bin ki inin öldü ünü belirttiklerini kaydetmi tir.
sfizârî, Herât’ta günde dört bin vebalının öldü ünü belirtmi tir. Bu hastalık sebebiyle ölenlerin
sayısıaltı yüz bin civarındadır ( sfizârî, 1338: II/92; Ali Asgar Hikmet, 1991: 23). Ölenler
arasında zamanın birçok ünlü ismi de bulunmaktadır. Hâce Rıdvan ah ( sfizârî, 1338: II/92),
Hace Abdülkâdir Meraga (Abdürrezzak es-Semerkandî,1941-1949: II/677-682; sfizârî, 1338:
II/93), Herât’taki Safiyüddîn Medresesi’nde ders vermi olan eyhülislam Mevlânâ Sefiyüddîn
Muhammed (Câmî, 1922: 28) vebadan ölenler arasındadır. Hastalık o kadar çok fazla canı aldı
ki aynı günlerdeölenlerin bir kısmı kefensiz gömülmü , bir kısmınınüzerine toprak bile
atılamadan ma aralara bırakılmı , herkes kendi derdine dü mü tür. Ölenlerin bazıları at ve
e ekle mezarlara götürülüp gömülmü lerdir. eyh Zeyneddîn Havafî bu hastalıktan insanların
kurtulmaları için günlerce dua etmi tir ancak kendisi de ertesi yıl bu hastalıktan ölmü tür.
Hastalık sadece Herât’ı de il çevresindeki köy ve kasabaları da derinden etkilemi tir. Sultan, bu
hastalı ın dı arıdan gelen mektupların tefrika çıkarmaması, devletin hastalıkla mücadele
etmedi i âyiası çıkmaması için açılmasını yasaklamı tır ( sfizârî, 1338: II/93). Ölen insanların
çoklu u sebebiyle gömülmeleri imkân dâhilinde olmayan cesetleri hayvanların yedi ini sfizârî
kaydetmi tir ( sfizârî, 1338: II/94). Bu sırada ehirde muhtesip olarak görev yapan Celâleddîn-i
Kâyinî karantina tedbirleri almı , ehre giri ve çıkı ı yasaklayarak daha fazla insan ölümünü
engellemi tir (Aka, 1994: 197). Herât’ta veba hastalı ı ortaya çıktı ı sırada Mîrzâ âhruh, Rey
kı la ındaydı. âhruh duruma üzülse de ho olmayan olayların meydana gelmemesi ve
15

Bu hastalı a tutulan kimseleri birden ba a rısı ve yakıcı bir ata basıyor, vücudunda nohuttan biraz daha küçük veya büyük bir ur
beliriyor ve hasta bir iki gün sonra ölüyordu.Hasan-ı Rumlu (2006). Ahsenü’t Tevârîh, çev. Mürsel Öztürk, Ankara: TTK, 217.
Aslında veba Orta Ça ’ın yaygın bir hastalı ıydı. Nitekim sadece Horâsân ve Herât Bölgesi de il, birçok yerde bu hastalık can
almı tır. 1438 yılında Ba dat civarında büyük bir veba salgını olmu , bu salgında çok ki i ölmü tür.Câferî b. Muhammed elHüseynî (2011). Târîh-i Kebîr (Tevârîh-i Enbiyâ ve Mülûk), çev. smail Aka, Ankara: TTK, 115. 843/1439-1440 yılında Suriye,
Anadolu Azerbaycan ve irâz’da da veba salgını olmu ve çok sayıda insan ölmü tür.Câferî B. Muhammed el-Hüseynî (2011).
Târîh-i Kebîr (Tevârîh-i Enbiyâ ve Mülûk), çev. smail Aka, Ankara: TTK, 121.
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mânevîyatın bozulmaması için Herât’tan gelen mektupların açılmadan kendisine getirilmesini
veya güvenilir adamlara teslim edilmesini emretti (Abdürrezzak es-Semerkandî, 1941-1949:
II/682; Hândmîr,1333: II/625). Havafî, kimsenin bu sefere çıkmasına rıza göstermemesine
ra men, Mîrzâ âhruh’un bu sefere çıkmı olmasını onun kerametlerinden biri olarak
yorumlamı tır (Havafî, 1339: II/278).
Mîrzâ âhruh zamanında meydana gelen bu hastalı ın etkisi elli yıl sonra bile kendini
göstermi tir. âhruh yetmi iki ya ında ve ömrünün son günlerine geldi i zaman dahi Herât
çevresinde hâlâ taun hastalı ının etkisi hissedilmekteydi ( sfizârî, 1338: II/95).
Veba hastalı ından ölenler hakkında birbirleriyle uyu mayan rakamlar mevcut ise de o
dönemde bu hastalık sırasında ya ananların anlatılmasından ve dönemin en ünlü ve hali vakti
yerinde olan insanlarının dahi korunamamasına bakarak çok sayıda can kaybının meydana
geldi i anla ılmaktadır. Güvenilir kaynaklar kayda geçirilebilen ölü sayısının ehirde altı bin,
çevresinde ise dört bin oldu unu belirtmektedirler. Ancak bu sayıyakayda geçmeyen ve
ma aralara atılan veya ba ka ekilde ortadan kaldırılanlar dâhil de ildir. Bu hastalık sebebiyle
Herât’tan göç edenler de olmu tur. Böyle bir belanın gelmesini zamanın bazı önde gelen
âlimleri insanlarda meydana gelen bozukluklar, zulüm ve fuh un arması gibi nedenlere
ba lamı lardır. Hastalıktan sonra Herât ve çevresinde kıtlık meydana gelmi , halk zor günler
geçirmi tir ( sfizârî, 1338: II/93).Elimizdeki bilgilere göre salgın bu güne kadar ya ananlar
içinde en iddetli olanıdır. O dönemin artları içinde karantina tedbirlerinin alınması hastalı ın
daha da yayılmasını engellemi olup bu tedbir bir ölçüde ba arılı olmu tur. Hastalıkla ilgili
bilgilerin Herât ehrinin dı ına çıkmaması için mektupların kontrol edilmesi, sıkı denetimin
getirilmi olması da bölgedeki halk üzerinde meydana gelecek korku ve ümitsizlikleri azaltmak
ve ehirdeki halkın önü alınmayacak olumsuz davranı lar içine girmelerini engellemek için
yapılmı tır. Bu tedbirler dikkat çekicidir. Salgın sırasında Mîrzâ ahruh’un ehirde olmaması da
belki de büyük bir faciayı önlemi ve hükümdarın hayatta kalmasını sa lamı tır. Nitekim
ehirde hastalıkla mücadele için tedbirler alan çok önemli ki ilerin de bu hastalıktan hayatlarını
kaybetti i bilinmektedir.
Timurlular döneminde bölgede ya anan son büyük kıtlık 863/1458-1459 yılları arasında
olanıdır. Bir süre Karakoyunlu i galinde kalan Herât, Mîrzâ Ebû Sâ’id’inHerât’ı Karakoyunlu
Cihan âh’tan 14 Safer 863/21 Aralık 1458 yılında tekrar almasıyla Timurlu topraklarına dâhil
olmu tur. Mîrzâ Ebû Sâ’id ehri imar etmek için u ra mı tır. Ancak o yılın kı ında kıtlık Herât
ba ta olmak üzere ülkeyi kasıp kavurmu ve çok sayıda insan ölmü tür (Handmîr, 1994: 56).
864/1459 yılında Herât’ta kıtlık o dereceye ula mı tı ki ekmekten eser kalmamı tır. Günlük
yetmi seksen ki i açlıktan can vermi tir (Hasan-ı Rumlu 2006: 392). Bu kıtlık üzerine Ebû Sâ’id
maiyetindeki askerlerin evlerine dönmelerini istemi tir. Mîrzâ Ebû Sâ’id’in böyle bir uygulama
yapmasının sebebi ise askerlerinin ço unlu unun Mâverâünnehr ve Belh civarından olması
dolayısıyla onları evlerine gönderdi i takdirde Herât’ın nüfusunun azalaca ı ve askerlerinin
tüketti i ia e böylece halka kalacaktı (Alan, 1996: 85).
Abdürrezzak es-Semerkandî (2008: 80) bu konuda:“O günlerde Horâsân’da özellikle
Herât ehrinde böyle açlık oldu ki önce tarihte bunun benzeri bulunmamı tır. Böylece, eriat
ölçmesine göre ikiyüzelli miskal (a ırlı ına) denk olan bir men bu dayın fiyatı iki miskal
darpedilen ala sıfat gümü e do ru gelen üç Kebekî dinara çıktı. Hazret Hakan-ı Sayid “Allahın
yaratmı oldu u bendelerine evkat edilsin” denen hadisin taleplerine müvafık emretti ve
ambarları açıp ki ilere bir men bu dayı bir Kebeki-dinara sattılar” eklinde tarihe not
dü mü tür.
Semerkandî’nin de kaydetti i üzere kıtlı ın derecesi çok iddetli olmu , yiyecek
maddelerinde karaborsaya dü mü tür. Mîrzâ Ebû Sâ’id emirler vererek karaborsa dolayısıyla
halkın ma dur olmaması için tedbirler aldırtmı tır. Bu kıtlıkta halkın bir süre arazilerini tam
i leyememeleri ve ehrin birkaç defa el de i tirmesiyle sürekli yeni tâbi olduklarına vergi
vermelerinin etkisi de büyük olmu tur.
Bölgede meydana gelen kıtlıklarla ortaya çıkan bula ıcı hastalıklar ço u zaman birbirini
takip etmi tir. Bir kıtlık meydana gelmi se arkasından bula ıcı hastalıklar, bula ıcı hastalık
meydana gelmi se kıtlıklar meydana gelmi tir. Bu nedenle kıtlıklarla salgın hastalıkları
birbirinden tamamen ayırmak mümkün olmamı tır. Bunlar ço u zaman ya aynı anda veya
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birbirinin sonucunda meydana gelmi lerdir. Orta Ça ın sonuçları itibariyle en fazla can ve mal
kaybına sebep olan hastalı ı vebadır. Bu hastalık bölgede birçok defa ortaya çıkmı tır.
Hastalıktan ölen insanların sayısı sava larda ölenler kadar, hatta bazılarının yıkıcı etkisi
sava lardan daha fazladır denilebilir.
2. Yangınlar, Depremler ve Di er Do al Felâketler
Herât bölgesi; yer hareketlerinin yo un oldu u, geç tabiat olu umlarının bulundu u ve
kırık arazinin sık rastlandı ı yer olması dolayısıyla depremlerin çokça meydana geldi i bir
bölgeydi. Yer yapısı dikkate alındı ında çok eski devirlerden itibaren bölgede çok sayıda
depremin oldu unu tahmin etmek güç de ildir. Bu depremlerden tarihini bildi imiz ilki
Cemâziyelevvel 495/ ubat-Mart 1102 tarihinde olanıdır. Deprem gece meydana gelmi ve
oldukça büyük çapta hasar olu mu tur. Deprem sırasında ehrin en eski camisi olan Mescid-i
Cuma (Herât Cuma Camii) tamamen yıkılmı tır (Fâmî, 2008: 136; sfizârî, 1338: II/55;
Golombek, 1983: 96).
765/1363-1364 yılında Herât’ta meydana gelen ba ka bir depremde Mescid-i Cuma’nın
büyük bir kısmı yıkılmı tır. Deprem gece meydana geldi i için camii bo oldu undan camide
ölen olmamı tır (Hâfız-i Ebrû, 1959: 48). Depremden Herât Cuma Camii de büyük hasar
görmü ve camiinin takları yıkılmı tır ( sfizârî, 1338: II/398). iddeti o kadar büyüktü ki, Hâfîz-i
Ebrû bu o güne kadar böyle büyük bir depremin olmadı ını kaydetmi tir. Kert hükümdarı
Melik Mûizeddîn-i Muhammed depremden sonra camiyi tamir ettirmi tir (Hâfız-i Ebrû, 1959:
48; sfizârî, 1338: II/398). Depremde Herât Cuma Camii zarar görmesine ra men namaz vakti
olmadı ından insanlar bu enkazda ölmemi tir. Ancak bölgede çok sayıda insan di er
enkazların altında can vermi tir.
Rebiülevvel 898/10 Ocak 1493 yılında Kûhistan’da deprem olmu ve Herât bölgesinin
bazı ehirleri bundan zarar görmü lerdir ( sfizârî, 1338: II/99).
Bölgede meydana gelen di er yangınlar, felâketler ve do a olaylarına gelince: Herât
bölgesinde bir felâket de XI. yüzyılının sonunda meydana gelmi tir. Sâmânîler’in Herât Vâlisi
Ebû Ali’nin yerine ehirde görevlendirdi i Ebû’l-Nesim burada Reste-yi Simcûr16 adında bir
cadde yaptırmı tı. Bu caddeye dükkânlar eklenmi ve daha canlı hale getirilmi ti. Mescid-i
Cami’ye biti ik olan burada bir de pazar vardı. Pazarın batı tarafına Kuma çılar Çar ısı yapıldı.
Bu dükkânların bulundu u yer Herât’ın en güzel yeriydi (Fâmî, 2008: 108). Ebû’l-Nesim bu
dükkânları Mescid-i Cami’ye vakfetti. Hatta 472/1079-1080 yılında bu çar ıda yangın çıkmı ve
çok sayıda kuma dükkânı yanmı tır (Fâmî, 2008: 128). Bir gün ak am namazı sırasında bir
dervi in yardım edin diye çı lı ının duyuldu unu, dervi lere yardım edip onların ihtiyaçlarını
kar ılayan, hayır hasenat yapan zenginlerin dükkânları yandı ından bunlara yardım eden
kalmadı ını ve halkın buna çok üzüldü ünü kaydetmi tir (Fâmî, 2008: 128). O dönemde
ehirdeki dükkânların büyük bir kısmının Herât Câmii etrafında toplandı ı dü ünülürse
zararın boyutları ve ehrin ekonomisine verdi i hasar daha iyi anla ılacaktır.
bnü’l-Esîr (1986: XII/170);599-600/1203-1204 kı ında Herât’a çok kar ya dı ını, karın
durmasından sonra Bâbû’s-Sera tarafından gelen selin ehri tahrip etti ini ve sel nedeniyle
kaleden büyük bir parçanın koptu unu kaydetmi tir. Bu zararların yanırsıra ya ı tan sonra
gelen iddetli so uklar meyvelere çok zarar vermi tir. Bu yüzden 1204 yılında çok az mahsul
elde edilmi tir.
Görüldü ü gibi bölgede kıtlıklar sadece ya ı azlı ından meydana gelmemektedir.
Bölgede kararsız bir iklimin sürmesi ya ı azlı ına sebep oldu u gibi a ırı ya ı lara, sellere ve
çok so uk günlere sebep olmaktadır. Bunun sonucunda da tarım ürünleri büyük oranda zarar
görmektedir.
828/1425 yılı kı ı da çok a ır geçmi tir. Bu yıl Herât’a çok kar ya mı ve hava çok
so umu tur. Bu durumhalkın hafızalarına kazındı ı gibidevrin kaynaklarına da yansımı tır
(Hâfız-i Ebrû, 1372: 897).
Cemâziyelevvel 898/ ubat-Mart 1492-1493 yılında Herât’a o güne kadar görülmemi
derecede dolu ya mı ve ehre büyük zarar vermi tir. Dolunun erimesi ile sel meydana gelmi
Fâmî, bu pazarda Ebû Ali Muhammed b. brahim’in isminin yazılın oldu unu gördü ünü kaydetmi tir. eyh Abdurrahman-ı
Fâmî-yi Herevî (2008). Tarihnâme-i Herât, Tıpkı Basım rec Av ar, Tahran: PijuHe ti-i Miras-ı Mektup, 103.
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ve birçok yer su altında kalmı , birçok köprü yıkılmı ,
bazı binalar tahrip olmu veya
tamamen yıkılmı tır. Hâce Abdullah-ı Ensârî’nin kabri de bu selde tahrip olmu tur ( sfizârî,
1338: II/99). Bu sel Herât’ın her tarafını sularla doldurup göle çevirmi ve adetâ ikinci bir Nuh
Tufanı gibi bir durum ortaya çıkmı tır. Sel ile Herât’ın Sakleman köyü yerle bir olmu ve çok
sayıda ki i ölmü tür ( sfizârî, 1338: II/100).
Bölgenin genç kıvrım ku a ında yer alması depremlerin sıklıkla görülmesine sebep
olmu , can ve mal kayıpları meydana gelmi tir. klimin kararsızlık göstermesi dolayısıyla
zaman zaman a ırı kar, ya mur ve dolu ya ı ları hem insanlara ve hem de mallarına büyük
zarar vermi , ço u zaman bu felaketlerin arkasından kıtlıklar meydana gelmi tir.
Dönemin kaynakları sadece yıkıcı tabiat olaylarını de il aynı zamanda sıradan olayları
da kaydetmi tir. te onlardan birisi de bnü’l-Esîr’in (1991: VIII/454) kaydetti i 346/958-959
tarihli ay tutulmasıdır. Halk camilere ko mu dualar etmi tir.17
Sonuç
Herât ehri vebölgesi kimi zaman bolluk ihti amlı dönemler ya arken, kimi zamanlarda
açlıktan ölümlerin dahi oldu u kıtlık ve sefalet dönemleri de ya amı tır.Bir ülkenin ve ehrin en
büyük zenginli i insan sayısıdır. Hele bu insan sayısının çoklu unun verdi i zenginli e bu
sayının nitelikli olması da eklenirse ülkenin her bakımdan zenginlik göstergeleri daha da
artmaktadır. Herât bölgesinde, geçmi te insanların yo un ya adıkları ve ilim ve sanata verilen
önem dolayısı ile bölgedeki nitelikli insan sayısının zamanın di er ehirlerine göre çok oldu u
göz önüne alınırsa; bölgedeki sava ların, kıtlıkların ve depremlerin sıklı ının meydana getirdi i
insan kayıplarının ehrin geçmi teki parlaklı ını olumsuz etkiledi i daha kolay anla ılır.
Özellikle 401/1022-1023 yılındaki kıtlık ve 838/1434-1435 tarihindeki veba salgını halkın
hafızasından yüz yıllarca çıkmayacak ekilde a ır izler bırakmı tır.
Bölgedeki her türlü felâket sadece can ve mal kaybına sebep olmamı tır. Bölgenin sanat
yapıları, edebiyatı ve toplum hayatı üzerinde de derin izler bırakmı tır. Bütün bu nitelikli insan
kayıplarına ra men gerek Herât ehri ve gerekse aynı adla anılan Herât bölgesi zamanının
dünyasının en önde gelen ehirleri ve bölgeleri arasına girmi tir.
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