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SUNUŞ 

Aynı kökten gelen ve aynı kültüre sahip olan Türk milletinin her bir boyunun tarihi ve ortak 
geçmişi binlerce yıla uzanmaktadır. Günümüz Türkistan coğrafyasında tarihî ve kültürel 
zenginlikleri, nüfus yoğunluğu ve ekonomik potansiyeli ile dikkat çeken kardeş Özbekistan’ın 
Türkiye ile karşılıklı münasebetleri Türk dünyasının gönül birliğinin sağlanması ve pekiştirilmesi 
açısından büyük önem arz etmektedir.  

Bilindiği üzere daha Anadolu’nun Selçuklu Türkleri tarafından fethi sürecinden başlayarak 
Türkistan coğrafyasından ve bilhassa günümüz Özbekistan Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan 
Buhara ve Semerkant başta olmak üzere pek çok Türkistan şehrinde ilim, irfan, kültür ve sanat 
ehli kişiler Anadolu’ya göç edip yerleşerek, burasının Türk-İslam medeniyetine kazandırılması 
yönünde muazzam faaliyetler yürütmüşlerdir. Bu göç hareketleri Osmanlı döneminde de devam 
etmiştir. Yıldırım Bayezid ile Emir Timur zamanından itibaren Osmanlı Devleti ile Timurlular 
arasında siyasi ilişkiler kurulmuş, ilk başta her iki taraf arasında meydana gelen olumsuz tavırlar 
XV. yüzyıl boyunca yerini müspet ilişkilere bırakmıştır. XVI. yüzyılın başlarında Türkistan 
coğrafyasında Timurlu saltanatının çökmesi üzerine Osmanlı Devleti orada meydana gelen 
Şeybanî Devleti ve sonraki asırlarda onun mirasçıları olan Özbek hanlıkları ile siyasî, iktisadî ve 
kültürel ilişkilerini devam ettirmiştir. Türkistan’ın Rusya tarafından işgali bile bu coğrafyanın ve 
özellikle de Özbek halkının Osmanlı Devleti’ndeki kardeşleriyle gönül bağlarını koparamamıştır.  

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Türk dünyasını saran problemlerin bertaraf edilmesi 
doğrultusunda da Türkiye ve Özbekistan halkının birbirini destekledikleri görülmüştür. O yıllarda 
Türkiye’de vuku bulmuş olan İstiklâl Savaşı’na İstanbul’daki Özbekler Tekkesi katkı sağlamış, 
Türkiye’den Özbekistan’a gitmiş olan bazı subaylar da orada Sovyet Rusya aleyhine yürütülen 
Basmacı hareketine katılmışlardır. 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Özbekistan Cumhuriyeti 
ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde özellikle son yıllarda yeni bir sayfanın açıldığı ve 
olumlu bir canlanmanın yaşandığı gözlemlenmektedir.  

TÜRKSOY Daimi Konseyi 35. Dönem Toplantısı (5 Aralık 2017) büyük Türk mutasavvıfı 
Hoca Ahmet Yesevî’nin yaşadığı Kazakistan’ın kadim şehri Türkistan’da gerçekleştirilmiş ve bu 
toplantıda Kastamonu 2018 yılı "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmiştir. 2018 yılı içerisinde 
Kastamonu’da Türk Dünyası konulu çeşitli etkinlikler yapılmıştır. Bu çerçevede Kastamonu 
Üniversitesi’nde de bir dizi faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye ve Özbekistan’ın 
değişik akademik kurumlarından temsilcilerin katılımlarıyla Kastamonu Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde 7 Mart 2018 tarihinde “Türkiye-Özbekistan Ortak Tarih ve Müfredat Çalıştayı” 
yapılmıştır. Söz konusu çalıştayda iki ülke arasındaki münasebetleri ele alan ilki Türkiye’de, 
ikincisi Özbekistan’da olmak üzere iki milletlerarası sempozyum düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. 

8-10 Kasım 2018 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Kastamonu Üniversitesi, Özbekistan 
Milli Üniversitesi, Taşkent Maliye Üniversitesi, Özbekistan Cumhuriyeti Emir Timur Vakfı ve 
Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi ile müşterek “I. Milletlerarası Türkiye–Özbekistan 
Münasebetleri Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyum iki kardeş ülke arasında ilmî, içtimaî, 
siyasî, ticarî ve benzeri alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlamış ve 
bilhassa müşterek kültür ve tarih bilincinin oluşturulması yönünde ileriye atılmış önemli bir adım 
olmuştur. Sempozyum aynı zamanda 7 Mart 2018 tarihinde Kastamonu Üniversitesi ev 
sahipliğinde düzenlenmiş olan Türkiye-Özbekistan Ortak Tarih ve Müfredat Çalıştayı’nın ilmî 
alanda devamı netliğindedir.  
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“Söz gider, yazı kalır” atasözü gereğince sempozyumda sunulan tebliğlerin bir an önce 
kitaplaştırılmasını arzu ettik. Bildiri kitabının içindekiler kısmını oluştururken sempozyum 
programına sadık kalmaya çalışıldı. Çeşitli sebeplerle bildiri metnini ulaştıramayan bilim 
insanlarının tebliğlerine yer veremedik, sadece bildiri özetleri yayınlandı. Tebliğlerdeki görüş ve 
düşünceler yazarlarını bağlar düsturuyla yazı içeriklerine müdahil olunmadı. Sadece yazı dili ve 
anlatım bozukluğu olan cümlelerde düzeltmeler yapıldı. Ayrıca Özbekistan’dan gelen tebliğlerde 
yazı dili açısından mümkün mertebe Özbek Türkçesine yer verildi.   

Sempozyumun düzenlenmesi için bizleri teşvik eden, destek veren Kastamonu 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Seyit Aydın’a, Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü Sayın 
Prof. Dr. Avazjon Marahımov’a, Taşkent Maliye Enstitüsü Rektörü Sayın Prof. Dr. Khaydarov 
Nizamiddin’e, Emir Timur Vakfı Başkanı Sayın Dr. Fayziev Xurshid Turgunovich’e ve Özbekistan 
İslam Medeniyeti Merkezi Müdürü Sayın Minovarov Shaazim Shaislamovich’e şükranlarımızı arz 
ederiz. 

Konu alanı itibarıyla hayli zengin olan bu sempozyumda, Türkiye ve Özbekistan arasında 
tarihi, edebi, iktisadi, sosyal, kültürel konular ele alınmıştır. Sempozyuma yırt dışından, özellikle 
Özbekistan’dan yoğun katılım talebi olmuştur. Tebliği kabul edilip de Özbekistan’dan çeşitli 
sebeplerle Kastamonu’ya gelemeyen tebliğ sahiplerinden tebliğlerini video kaydı olarak 
gönderenler olmuş, bu kayıtlar ilgili oturumlarda izlenmiştir. Yüzden fazla bilim insanının 
katılımcı olduğu sempozyumda yetmiş dokuz bildiri programa alınmıştır. “Türkistan”, “Ali Şir 
Nevaî” ve “Ali Kuşçu” isimli salonlarda iki gün altı oturumda bildiriler sunulmuştur. Bildiri 
sahiplerinin büyük bir kısmı Türkiye dışındandır. Kastamonu Üniversitesi başta olmak üzere 
Türkiye’deki yükseköğretim kurumları ve çeşitli kuruluşlardan da sempozyuma katılım 
sağlanmıştır. 

Sempozyumun düzenlenmesi sırasında verdikleri destek için Kastamonu Belediye 
Başkanı Sayın Tahsin Babaş’a, “Tuğra Sergisi” için sanatçı İsmet Keten’e, Türk Ocakları Eğitim ve 
Kültür Vakfı Başkanı ve Türkiye Özbekistan Dostluk Derneği Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Orhan 
Kavuncu’ya, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Velî Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Muharrem 
Avcı’ya, Türk Ocakları Derneği Kastamonu Şubesi yönetimine, sempozyum bilim kurulu 
üyelerine, düzenleme kurulunda görev alan akademisyenlere katkıları için teşekkür ederiz. 
Milletlerarası Türkiye Özbekistan Münasebetleri Sempozyumunun ikincisinde buluşmak 
ümidiyle.  

          Sempozyum Düzenleme Kurulu 
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PROF. DR. MEHMET SERHAT YILMAZ* 

Çok kıymetli protokol, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Komutanım, TBMM 22. Dönem 
Meclis Başkanımız, Özbekistan Milli Üniversitesi Rektör Vekilimiz, üniversitemizin rektör 
yardımcıları, dekanlarımız, kıymetli meslektaşlarım, değerli misafirler, Kastamonulular, sivil 
toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, 
sevgili öğrenciler, geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler. Birinci Milletlerarası Türkiye-
Özbekistan Sempozyumuna, bilgi şöleni açılış programına hoş geldiniz. 

Kastamonu Üniversitesi özellikle Türk ve İslam coğrafyasında bulunan üniversitelerle ikili 
ilişkilerini anlaşmalarla, projelerle, öğrenci ve öğretim üyesi değişimleriyle geliştirmeyi 
kendisine gaye edinmiş bir üniversitedir. Bu çerçevede Türk Dünyasında bulunan üniversitelerle 
yakından ilgilenilmekte ve müşterek işbirliği ve programlar tertip etme konusunda çalışmalar 
yapılmış ve yapılmaktadır. Bilindiği gibi TÜRKSOY Daimi Konseyi 35. Dönem Toplantısı (5 Aralık 
2017) büyük Türk mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevî’nin yaşadığı Kazakistan’ın kadim şehri olan 
Türkistan’da gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda Kastamonu 2018 yılı "Türk Dünyası Kültür 
Başkenti" ilan edilmişti. Bu çerçevede Türkiye ve Özbekistan’ın değişik akademik kurumlarından 
temsilcilerin katılımlarıyla Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Fen Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü tarafından 7 Mart 2018 günü “Türkiye-Özbekistan Ortak Tarih ve Müfredat 
Çalıştayı” yapılmıştır. Söz konusu çalıştay sonunda iki ülke arasındaki münasebetleri ele alan ilki 
Türkiye’de, ikincisi Özbekistan’da olmak üzere iki milletlerarası sempozyum düzenlenmesi 
kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede Özbekistan Cumhuriyeti Emir Timur Vakfı ve Özbekistan Milli 
Üniversitesi ile Kastamonu üniversitesi arasında 12 Temmuz 2018 tarihinde bir de ilmî işbirliği 
sözleşmesi de imzalanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Kastamonu Üniversitesi, Özbekistan Cumhuriyeti Milli Üniversitesi, 
Taşkent Maliye Enstitüsü, Özbekistan Cumhuriyeti Emir Timur Vakfı ve Özbekistan İslam 
Medeniyeti Merkezi ile müşterek Türkiye ve Özbekistan arasındaki münasebetleri çeşitli 
yönleriyle ele almayı amaçlayan bu sempozyumların ilkini bugün, Kastamonu Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde Kastamonu’da gerçekleştiriyoruz.  

Bu sempozyumun iki kardeş ülke arasında ilmî, içtimaî, siyasî, ticarî ve benzeri 
alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağı ve bilhassa ortak tarih 
bilincinin oluşturulması yönünde ileriye doğru atılmış önemli bir adım olacağı ve 
münasebetlerimizin daha da gelişeceği kanaatini taşıyoruz.  

Bu yıl Mayıs ayı içinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın Özbekistan 
ziyareti sırasında “Ata yurdumuz, göz bebeğimiz Özbekistan’a yaptığım bu devlet ziyareti 
vesilesiyle siz değerli kardeşlerime hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum” diyerek 
Asya’nın kalbinde, doğuyla batının, kuzeyle güneyin buluştuğu Özbekistan’da kendilerini 
evlerinde, hatta evlerine dönmüş gibi hissettiklerini ifade etmiş, Özbek atasözünden bir örnek 
vererek “Bir kişi arık açar, bin kişi buradan su içer” demişti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Şevket Mirziyoyev de: “Biz Türkiye’yi büyük devlet olarak görüyoruz ve Ata yurdumuzun kapısı 
kardeş Türk halkı için her zaman açıktır” demişti. Binaenaleyh Türkiye-Özbekistan 
münasebetlerinin Türkiye ve Türk Dünyası ilişkilerine farklı bir boyut kazandıracağı muhakkaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında diplomatik ilişkilerinin başlangıcı Milli 
Mücadele Dönemi’ne kadar dayanır. Bundan 97 yıl önce Buhara’dan ilk sefaret davet heyeti, 

                                                           
* Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
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Mehmet Nazari Bey ile Mehmet Recep Efendi’den oluşan Buhara heyeti, iki muhafız ve bir 
hademe ile beraber 13 Aralık 1921 günü Kastamonu’ya gelmiş, 12 gün misafir kalmışlardı.  
Heyet şehri gezmiş, bu arada Açıksöz gazetesi de kendileriyle bir mülâkat yapmıştı. 36 gündür 
yolda olan Buhara Heyeti 24 Aralık 1921 günü Mustafa Necati ile beraber Ankara’ya hareket 
etmiştir. 

O gün Nazari Bey Açıksöz’e verdiği mülakatta Buhara’nın Anadolu hakkındaki hislerini çok 
sıcak ve takdirkâr cümlelerle anlatıyordu. “Rus inkılabını birçok Türk ve İslam hükümetler tevlid 
etti. Bunların hepsi de Türkiye’yi bir kâbe gibi telakki ediyorlar. Heyetin günleri Türkiye’de, hele 
Buharalıların Türkiye ve Türkler hakkındaki hislerini kabil değil, tasavvur edemezsiniz. Birinci ve 
ikinci İnönü zaferleri işitildiği vakit bütün Buhara’da şenlikler yapıldı. Ba-husus Sakarya zaferi 
orada herkesi ne kadar sevindirdi bilseniz. İlanlar, tebrikler, tezahürler yapıldı. Size neden bu 
kadar merbutuz? Bütün münevverler takdir ediyor ki Anadolu İslam âleminin başıdır.” diyordu. 

Düzenlenen çay ziyafeti sırasında Mustafa Necati Beyin konuşmasından sonra Mehmed 
Nazari Efendi Bey ipekli maşlahıyla ayağa kalkıp şu cümleleri söylemiştir: “Beş milyonluk 
Buharalıların vekilleri tarafından bir heyet-i siyasiyye halinde Anadolu’ya gönderildiğimiz vakit 
gönderenler bize dediler ki: Gidiniz Anadolu’daki Türk ve İslam kardeşlerimize milletimiz ve 
dünyanın namusunu müdafaa eden o büyük kahramanlara beş milyonluk Buharalıların selamını 
söyleyiniz!”. Bu sözü söyledikten sonra Mehmed Nazari Efendi daha cehrî ve kuvvetli bir sadâ 
ile “Esselamün Aleyküm!” dedi ve “Aleykümselam” sesleri işitildi. 

Mehmet Nazari Bey 15 Nisan 1922 günü Ankara’dan Kastamonu’ya gelmiş, Buhara 
Sefirimiz Galip Paşa ve Müsteşar Ruşen Eşref Bey ile beraber İnebolu’ya gitmiştir. Aynı kafilede 
Buhara Kadısı Recep Efendi de bulunmuştur. TBMM Hükümeti ile Buhara Hükümeti arasındaki 
anlaşma gereğince, 1922 yılında, Buharalı 20 öğrenci Kastamonu’ya gelmiş, 11 Kastamonu 
Darülmuallimin’de diğerleri ise Kastamonu Lisesinde bir yıl yatılı tahsil görmüşlerdir. 

Bugün de örneklerle izah ettiğimiz tarih ve kültür şehri “Türkmen Kaidesi” Kastamonu’da 
bir sempozyum vesilesiyle bir araya geldik, geliyoruz.  

Sempozyumun düzenlenmesi için teşvik eden, destek veren Kastamonu Üniversitesi 
Rektörü, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Seyit Aydın’a, Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü Sayın 
Prof. Dr. Avazjon Marahımov’a, Taşkent Maliye Enstitüsü Rektörü Sayın Prof. Dr. Khaydarov 
Nizamiddin’e, Doç. Dr. Azizov Ulugbek Uktamovich’e, Emir Timur Vakfı Başkanı Sayın Fayziev 
Xurshid Turgunovich’e ve İslam Medeniyeti Merkezi Müdürü Sayın Minovarov Shaazim 
Shaislamovich’e şükranlarımızı arz ediyorum.  

Konu alanı itibarıyla hayli zengin olan bu sempozyumda, Türkiye ve Özbekistan arasında 
tarihi, edebi, iktisadi, sosyal, kültürel ve benzeri konular ele alınacaktır. Yüzden fazla bilim 
insanının katılımcı olduğu sempozyumda yetmiş dokuz bildiri sunulacaktır. Türkistan, Ali Şir 
Nevaî ve Ali Kuşçu isimli salonlarda iki gün altı oturumda bildiriler sunulup tartışılacaktır. Bildiri 
sahiplerinin büyük bir kısmı Türkiye dışındandır. Üniversitemiz başta olmak üzere Türkiye’deki 
yükseköğretim kurumları ve çeşitli kuruluşlardan da sempozyuma katılım sağlanmıştır. En kısa 
zamanda bildirilerin kitaplaşması arzusunda olduğumuzu da belirtmek istiyorum. 

Sempozyumun düzenlenmesi sırasında Kastamonu Vilayeti değerli yöneticilerinin sivil 
toplum kuruluşlarının desteğini arkamızda hissettik. Verdikleri destek için Kastamonu Belediye 
Başkanı Sayın Tahsin Babaş’a, “Tuğra Sergisi” için sanatçı İsmet Keten’e, Türk Ocakları Eğitim ve 
Kültür Vakfı ve Türkiye Özbekistan Dostluk Derneği Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Orhan Kavuncu 
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ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Velî Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Dr. Muharrem Avcı ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ocakları Derneği Kastamonu Şubesi 
Yönetim Kurulu üyelerine, Sempozyum bilim kurulu üyelerine, düzenleme kurulunda görev alan 
üniversitemiz öğretim üyelerine, Tarih Bölümümüz akademik ve idari personeline, 
üniversitemiz akademik ve idari personeline, görevli öğrencilerimize, sevgili gençlere verdikleri 
katkı için Sempozyum Düzenleme Kurulu adına çok teşekkür ederim. 

Sempozyumun verimli geçmesini diliyor, sempozyum sırasında olabilecek aksaklıklar için 
hoşgörünüzü bekliyor, tekrar hoş geldiniz diyor, sempozyum düzenleme kurulu adına hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
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PROF. DR. ABDUVOKHAB UMAROV* 

Türkiye ve Özbekistan arasında, iki devlet arasında kültürel etkileşimin hala devam ettiğini 
biz görmekteyiz. Günümüzde devam eden ilişkilerin daha da güçlenmesi ve iki devlet 
başkanlarının bu görüşmeleri sonucunda bundan sonraki ilişkilerimiz daha da derinleşecektir, 
daha da güçlenecektir. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan’a teşrifleri sonunda iki 
devlet arasındaki münasebetlerin yüksek derecede olmadığını bildirmişlerdi. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Şevket Mirzoyev’in yüzyıllar boyunca devam eden ilişkilerimizi geçmiş bazı 
dönemlerde sekteye uğradığını son zamanlarda ise daha da güçlendiğini, güçleneceğini 
söylemişlerdi. İki devlet arasında her türlü ilişkinin sağlandığını görmek bizi mutlu ediyor. 
Türkiye ile Özbekistan’da her zaman münasebetlerde bulunan, eğitim sahasında âlimler 
yetiştiren yüksek derecede merkezler olduğunu söylemek gerekiyor. 

Son günlerde aramızda devam eden münasebetlerle bu ilmî neticeler sonucunda 
ilişkilerimiz çok güzel seviyelere çıkmaya başladı. Özbekistan Milli Üniversitesi adına 
söylüyorum; ilim, irfan ve kültür seviyelerinin gelişmesi için elimizden gelen çalışmaları 
yapacağız ve bugün de bunun için buradayız. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İki devlet 
arasındaki gelişmeleri daha da geliştirmek için buradayız. Bundan sonraki gelişmelerde de 
Özbekistan’da da güçlendirmeye çalışacağız. Sempozyumun başarılı ve verimli geçmesini 
temenni ederim. Sempozyuma katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ederim. 

                                                           
* Özbekistan Milli Üniversitesi Rektör Vekili 
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DR. HURŞİD FAYZİEV* 

Öncelikle I. Milletlerarası Türkiye Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu için bizi 
Türkiye’ye davet eden Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın’a teşekkür ederiz. 
Biz biliyoruz ki Türk Devletleri arasında içtimai, siyasi, iktisadi, kültürel ve ilim faaliyetleri 
konusunda gelişmeler olmuştur. 

Son zamanlarda Özbekistan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki 
münasebetlerin daha da yüksek seviyeye çıkmasıyla bu ilişkilerin eğitim, irfan, siyasi ve kültürel 
sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Mart ayında Özbekistan Emir Timur Vakfı ile Kastamonu 
Üniversitesi arasında bir anlaşma imzalandı ve bu anlaşmayla iki devlet arasında eğitim ve 
kültürel alanda bir kaç anlaşmaya imzaladık. Geçmiş zamanda Özbekistan Emir Timur Vakfı 
Başkanı Prof. Dr. Nozim Habibullayev ve Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın arasında imzalanan 
anlaşma neticesinde Türkiye-Özbekistan Münasebetleri programı teşkil edilmiştir. Bu konferans 
iki devletin de çeşitli alanlarda münasebetlerini geliştirmesine destekte bulunacaktır.  

Bunun gibi sempozyum ve konferanslarla iki devlet arasındaki ilişkileri daha da 
güçleneceğine, ilim sahasında akademisyenlerle ortak eğitim imkanlarının geliştirilmesine de 
destek olacağına inanıyorum. Öncelikle sempozyum katılımcılarına teşekkürlerimi sunarım. 
Bundan sonra da böyle güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle, hepinizi selamlıyorum. 

                                                           
* Özbekistan Emir Timur Vakfı Başkanı 
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PROF. DR. SEYİT AYDIN* 

Çok muhterem TBMM Başkanımız, Belediye Başkanımız, Özbekistan'dan gelen çok 
kıymetli misafirlerimiz, mesai arkadaşlarım, Türkiye ve Türkiye dışından gelen çok değerli 
akademisyenlerimiz ve çok değerli gençler, üniversitemizin değerli mensupları. Öncelikle Birinci 
Milletlerarası Türkiye Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu açılışına hoş geldiniz, sefalar 
getirdiniz. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Ben tabi lafı uzatmamak ve kıymetli meclis 
başkanımıza sözü vermek üzere çok kısa söyleyeceğim. 

Özbekistan ve Türkiye arasında kısa bir inkıtaya uğrayan Türkiye-Özbekistan 
münasebetleri son iki yıldır Cumhurbaşkanımız Muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın 
teşebbüsleri ve Özbekistan devlet başkanı ve idarecilerinin çok iyi niyetleri sayesinde yeniden 
hızlı bir şekilde gelişiyor. Biz de 2018 yılının başından itibaren Özbekistan’daki akademik 
kuruluşlarımızla ve diğer kuruluşlarımızla irtibatı başlattık. İlk anlaşma ve irtibatımızı inşallah 
hayırlısıyla başlattık.  

Mart ayında yine bu salonda Emir Timur Vakfı ile beraber ortak müfredat çalıştayı yaptık. 
Bugün de I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu'nu icra etmeye 
başlıyoruz. İkincisini inşallah önümüzdeki yıl Taşkent'te yapacağız. Yine, önümüzdeki yıl 
içerisinde, yine Özbekistan'dan gelen talep üzerine Şeyh Şa’ban-ı Veli Sempozyumu’muzun 
birini de Özbekistan'da yapma planımız var. Tabi bu manada söylenmesi gerekenleri zaten 
dinledik. Ama Özbekistan'dan gelen gençlerimize çok kısa olarak şunu söylemek istiyorum; 
bizim şu an 50 Özbekistan vatandaşı, 350 civarında da Afganistan'dan gelen, Arabistan’dan ve 
Dünya'nın değişik yerlerinden gelen gençlerimiz var. 

Üniversitemizde tahsil gören, eğitim gören ve özellikle, bilhassa Özbekistan'dan gelen 
gençlere seslenmek istiyoruz, şunu söylemek istiyoruz: Sevgili gençler! Mekke'de, Medine'de 
Resulallaha komşu olan 30.000 kardeşimiz var. Bunların tamamı Afgan mücahitleri ve komşuları 
ama Resullullaha komşu yaşamalarına rağmen vatansız oldukları için mesut değiller, bahtiyar 
değiller, mutlu değiller. Biz atalarımız sayesinde vatansızlığın acısını hiç yaşamadık ve görmedik. 
Ama siz ve sizin atalarınız yaşadılar ve gördüler. Vatanınızın, bayrağınızın ve inşaallah 
devletinizin kıymetini bilin. Dolayısıyla biz sizi bunun için burada eğitiyoruz, bunun için 
yetiştiriyoruz ve memleketinize hizmet etmeniz için mezun edip göndereceğiz inşaallah.  

Hepinize öncelikle saygılarımı sunarken, bizi destekleyen kuruluşlarımıza en başta Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’na çok teşekkür ediyoruz. Kastamonu Belediyesi'ne çok teşekkür 
ediyoruz. Şeyh Şaban-ı Veli, Emir Timur Vakfı başta olmak üzere beraber çalıştığımız bütün 
kuruluşlara, Özbekistan'dan da gelen kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve teşrif ettikleri ve 
şeref verdikleri için muhterem meclis başkanımıza ve sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var 
olun. 

                                                           
* Kastamonu Üniversitesi Rektörü 
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TAHSİN BABAŞ* 

Sayın ve değerli meclis başkanımız, çok değerli rektörümüz, değerli başkanım. Çok değerli 
Özbekistan'dan gelen misafirlerimiz, büyükelçilik müsteşarımız, üniversite rektör yardımcımız, 
çok değerli Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri, yine şehrimizde eğitim gören çok değerli 
Özbek kardeşlerim, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları. Ben 
öncelikle 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'ya gelerek teşrif ederek bizi 
onurlandıran bütün misafirlerimize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. 

Kastamonu Üniversitemizin düzenlediği I. Milletlerarası Türkiye Özbekistan 
Münasebetleri Sempozyumu’nu bugün birlikte gerçekleştireceğiz. Ben şöyle baktığımda 
üniversitemiz gerçekten hemen her gün ciddi anlamda Türk Dünyası ile ilgili faaliyetlerde 
bulunuyor. Onun için burada ben Sayın Rektörümüz Seyit Aydın başta olmak üzere bütün emeği 
geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabi kadim şehir Kastamonu, ta 
M.Ö. 50-60 yıllara inen medeniyetiyle, bir uygarlığın beşiği olan Kastamonu bu sene Türk 
Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edildi. İnanıyorum ki bizim için çok büyük onur ve gurur 
kaynağıydı. Biz bu konuda Türkiye Cumhuriyetine, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'a ve Kültür Bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bunu görüp, bu kadim şehri belirleyip 
bu unvanı bize sundukları için teşekkür diyoruz. Tabi burada teklif böyleydi. Türksoy da bunu 
genelleştirdi ve Kazakistan'dan bu unvan Türkiye'nin Kastamonu şehrine verildi. Bu sene hep 
birlikte hep beraber Türk Dünyası ile ilgili faaliyetlerde bulunduk. Tabi yine de bulunmaya devam 
ediyoruz. 18 Aralık 2018 tarihinde Kastamonu'da güzel bir de kapanış yapacağız. Ben burada 
şimdiden bütün Türk Dünyası'nı bütün misafirlerimizi bu törenimize bekliyorum. Açılış merasimi 
de çok muhteşem olmuştu. Hem Türkiye gündeminde hem de Türk Dünya'sı gündeminde ciddi 
manada yer teşkil etmişti. Tabi ki bizim bu vesileyle Türk Dünyası ülkeleriyle de 
münasebetlerimiz hızla devam ediyor. Mesela Kastamonu'da çok güzel bir Azerbaycan parkı, 
Elçibey parkı düzenledik. Herkesin görüp gezmesini tavsiye ederim. Yine Kırgızistan'ın Narın 
kentine çok güzel bir proje hazırladık. İnşaallah önümüzdeki günlerde onu da devletimizin 
katkılarıyla yapmaya başlayacağız. Yani çok değişik ülkelerde birbirimizle ilgili münasebetleri 
arttırma açısından hem yerel yönetimler hem de genel yönetimler ve siyaset olarak bunları 
benimsiyoruz. İnanıyorum ki, çok güzel gelişmeler olacak. Hem ticari anlamda hem de kültürel 
alanda faaliyetlerimizi bu şekilde sürdürdüğümüz sürece Türk Dünyası'nın belirginliği Dünya'da 
etkin hale gelecektir. 

Ben teşriflerinden dolayı meclis başkanımıza, Bülent Arınç'a teşekkür ediyorum. Sağ 
olsunlar, var olsunlar. Tabi ki o da uzman kişilerden birisi, kendisi de güzel şeyler ifade 
edeceklerdir. Yine Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcımız da buradalar. Onlara da teşekkür 
ederim, bu konuda katkı, destek ve faaliyetlerini de yakından takip ediyoruz.  

Kadim şehir Kastamonu ve bütün Kastamonulular adına sizlere teşekkür ediyorum. 
Pirimiz, şeyhimiz Şeyh Şa’ban-ı Velî’nin evrensel sözü ile sizlere veda ediyorum. “Gelişiniz Güle 
Güle, Gidişiniz Güle Güle, Her İşiniz Güle Güle” olsun efendim, Allah'a emanet olun. Saygılarımla. 

                                                           
* Kastamonu Belediye Başkanı 
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BÜLENT ARINÇ* 

Sayın Rektörüm, saygıdeğer konuklar, çok değerli öğrenciler, hepinizi hürmetle 
selamlıyorum. Gününüz hayırlı olsun. Çok önemli bir sempozyumun ilk günündeyiz. Bendeniz 
davet edildiğim için çok mutluyum. Hem Kastamonu'ya tekrar gelmek, hem üniversitemizi 
ziyaret etmek hem de Türkiye-Özbekistan ilişkilerini tekrar güçlendirmek üzere yapılan bu 
toplantıya katılmak benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Üstelik Semerkant'tan döneli daha 
iki gün oldu. Beş günlük bir Özbekistan seyahatine katılmıştım. Semerkant'tan Buhara'ya gittik. 
Hızlı trende seyahat ederken sürekli anonslarda şunu duyabiliyorsunuz: “Hanımlar, cenaplar!” 
yani hanımefendiler beyefendiler. Oturdunuz bir yerde veyahut da sizi karşılayan insanlara 
Türkiye’den mihmanlarımız dendiğini duyuyorsunuz mihman veya mehman yani misafirler yani 
Özbekistan’da olsaydık belki şöyle bir konuşmayla başlamak uygun düşerdi: Hanımlar, cenaplar 
aziz mehmanlar Kastamonu’ya hoş gelipsiz hoş gelipsiz, hoş geldiniz demek. Mesela camiler, 
medreseler, külliyelere gittiğinizde “taharethane” yani tuvalet yerine kullanılan bir isim, taharet 
benim çocukluğumdan beri Türkiye’de de duyduğum bir kelime taharet almak, abdest almak 
veya ihtiyaç gidermek anlamında daha sonraları wc daha sonradan tuvalet kelimesi yerleşti, 
ama Özbek kardeşlerimiz halâ taharethane diyorlar, tam da yerini bulmuş. Böyle güzel bir 
kelime olabilir mi? Sadece şeye hayret ettim, darıhana bizdeki eczanenin karşılığı yani ilaca darı 
dendiğini ilk defa orada duydum ama mülahazat gibi münasebetler gibi günlük lisanda en çok 
kullandığınız kelimelerin Özbek dilinde de Türk dilinde de karşılıklarını rahatlıkla görebileceksiniz 

 Çok güzel duygularla döndük kardeşlerimiz ile tanışmış olduk, resmi bir ziyaret değildi, bir 
turizm firması ile gitmiştik. Güzel rehberlerimiz vardı. Tabii şuna çok seviniyordum, meclis 
başkanlığım, başbakan yardımcılığım ki yirmi seneye yakın süren parlamenterliğim, bu 
dönemlerde Dünya’nın pek çok ülkesini ziyaret ettim Güney Amerika hariç o tarafta hiçbir yere 
gitmek nasip olmadı. Ama Avrupa ülkeleri, Asya ülkeleri hatta Endonezya ve Avustralya da dahil 
olmak üzere fakat sadece Özbekistan’ı ziyaret edememiştim. Özbekistan’dan zaman zaman 
çoklu ziyaretler içerisinde gelen grupları kabul ettim. Mesela Türksoy’un içindeki heyet gibi veya 
herhangi bir yerde yapılan toplantıya katılan Özbek temsilcileri gibi. Ama üzülerek ifade 
ediyorum, bu dönemler içerisinde Özbekistan’dan bizim davetimiz üzerine Türkiye’ye kimse 
gelememişti Onlar da bizi davet edememişlerdi. Nedendir? İslam Kerimov zamanında Türkiye 
ile ilişkiler bozuldu, özellikle rahmetli Özal’ın vefatı hatta birkaç sene sonrasında bazı sebepler 
var, siyasî sebepler. Türkiye orada haksız değil ama Kerimov bunu bir mesele haline getirdi ve 
Türkiye ile ilişkileri adeta sıfıra indirdi. Ben parlamento başkanıyım Kırgızistan’a gidiyorum, 
Türkmenistan’a gidiyorum, Kazakistan’a gidiyorum, hatta Moğolistan’a gidiyorum, bütün 
ülkelerle ilişkiler kuruyorum ama özellikle Özbek kardeşlerimizle bu münasebetleri 
geliştirememiştik. 

Sayın Şevket Mirziyoyev geldi, bizim cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan gitti. Başbakanlar 
seviyesinde mutlaka gidiş gelişler oldu Türk Hava Yolları da Semerkant’a ve Taşkent’e seferler 
koydu. Ve şu anda en üst düzeyde ilişki içindeyiz. Şevket Mirziyoyev’den Allah razı olsun ve onun 
gelişinden sonra biz bu ilişkilerin canlanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Değerli 
dostlar Özbekistan’da ben çok büyük bir hayranlık ve özlem içindeydim. Neden? Çünkü İslâm 
Medeniyeti’nin ilk kuruluş yıllarının en güzel örnekleri oradadır. Yani İmam Buharî hazretlerini 
bilmeyenimiz yoktur. Buhari şerifi okumayanımız en azından birkaç hadisi oradan 
dinlemeyenimiz yoktur. Kütüb-i Sitte’nin baş kitaplarından birisi olan Sahih-i Buharî’nin müellifi 

                                                           
* TBMM 22. Dönem Başkanı 
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İmam Buharî hazretlerini kim ziyaret etmek istemez? Şimdi biraz fazla gündeme geldi ama düne 
kadar Türkiye’de mezhebin ne? Hanefî, ben ehl-i sünnetim. İmamın kim? Amelde imamım 
İmam-ı Azam hazretleri. Peki, itikatta imamın kim? Siz, biz belki biliyoruz ama Türkiye’de İmam 
Maturidi hazretlerini yeni yeni konuşmaya başladık. Özbekistan’a gitmeden önce Ankara’da 
yine bir tevafuk oldu. Türk Dünyası Parlamenter Vakfı’nın önderliğinde Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın ve akademisyenlerin katıldığı İmam Maturidi çalıştayı yapıldı. Bizim itikatta 
imamımız İmam Maturidi’dir. İmam Maturidi nerede? Özbekistan’da. Onu da ziyaret etmeyi kim 
arzu etmez? Hele hele ben Nakşîyim deyip de Şah-ı Nakşibend hazretlerini, Bahaüddin-i 
Nakşibend hazretlerini kim ziyaret etmek istemez? Kafilemizden iki aile hemen hemen her gün 
taksi tutarak gelmek sureti ile bizden daha fazla Bahaüddin-i Nakşibend hazretlerini ziyaret 
ettiler. Emir Timur, itiraf edeyim ben bu Özbekistan seyahatimde iki tane yanlışımı tashih etme 
imkanı buldum. Birisi Emir Timur, Temur veya Demir ne derseniz deyin. Biz ona çok kızıyorduk 
bir Türk olarak o da Türk ama gelmiş Yıldırım Bayezid’i 1402’de Ankara Savaşı’nda mağlup etmiş. 
Sen misin bizi mağlup eden? Sen üstelik Emir Timur falan değilsin, Timurlenksin yani topal 
Timur’sun. Haşa! Bu Özbekistan ziyaretimiz ve duyduklarımız ki Emir’i ziyaret ettik bulunduğu 
kabristanı. Emir Timur büyük bir devlet adamıdır. İyi bir Müslümandır ve çok güçlü bir Türk 
evladıdır. Emir Timur’un medeniyetini görmek isteyen Özbekistan’a gitsin. Bizi yenmiş olabilir, 
biz de yenilmeseydik kardeşim. Gelmişler birbirlerine mektuplar yazmışlar. Yıldırım Bayezid’in 
cevabı mektuplarını duydum başımı, önüme eğdim. Emir Timur yine büyük bir saygı içerisinde 
kendisinden bazı şeyler talep etmiş, keşke yerine getirilseydi. Ama kader çizgisi değişmiyor. Aynı 
Emir Timur Osmanlı’nın hiçbir şeyine ilişmeden gerisin geriye dönmüş gitmiş ki biz de kısa bir 
fetret döneminde sonra İstanbul’u fethedecek hâle gelmişiz. Ama bu Emir Timur, ta İzmir’e 
kadar oraları fethetmiş ve yirmi bir ülkenin hükümdarlığını yapmış muhteşem bir insan. Âlimlere 
verdiği değeri orada görmek mümkün. Kabrinin başucunda hocasının kabri var. Vasiyeti bu. 
Âlimlere çok büyük bir değer vermiş. Uluğ Bey Rasathanesini pek çoğumuz duymuştuk. Kim bu 
Uluğ Bey ne yapmış? Bunu Özbekistan’dan başka yerde göremezsiniz çünkü orada yatıyor. 
Rasathanesi orada yaptığı ilmi çalışmalar orada. Usturlap diye bir alet görmek duymak isterseniz 
oraya gideceksiniz. Avrupa gelmiş araştırmış dünya gelmiş araştırmış biz habersiz kalmışız. Bir 
tek övüncümüz var. 1991’de bağımsızlığını ilan eden Özbekistan’ı ilk tanıyan ülke biziz. Bu da 
büyük bir şereftir. Çünkü geçmiş politikamızda büyük yanlışlar işlediğimizi de biliyoruz. 
Cezayir’in bağımsızlığını kabul etmeyen ama İsrail’in bağımsızlığını da devlet oluşunu da ilk kabul 
eden ülke olma ayıbını yıllarca taşımıştık. Rahmetli Özal Cezayir’e gittiğinde bu özrü dilemiş ve 
Cezayirlilerin gönlünü almıştır. Elbette Özbekistan’ın bağımsızlığı bizim bağımsızlığımız kadar 
önemliydi. Ondan sonra da ilişkilerimiz belli zaman kesiti dışında bugün hamdolsun ki çok büyük 
bir hızla gelişiyor. Gördüklerimiz yani bazı notlar aldım buraya ama bunu bir sohbet havasında 
gerçekleştirmek istiyorum. Yani orada hem medeniyetimizin tarihimiz açısından aynı 
coğrafyadan geliyoruz. Ata yurdumuz, ana yurdumuz orada çok güzel bir ülke göreceksiniz. 
Uçakta dikkat ettim dümdüz ok gibi bir hattan geliyoruz. Semerkant’tan çık İstanbul’a kadar 
Hazar Denizi üzerinden Trabzon’un biraz üstünden İstanbul’a iniyorsunuz. Dört saat, dört saat 
yirmi dakika genelde bir uçuş var. Koskoca 450.000 km² toprak, 32 milyon nüfus son rakamları 
tam bilmiyorum ama elimdeki bilgiler bunu gösteriyor. 450.000 km² toprak üzerinde de 
Karakalpakistan diye ayrı bir özerk Cumhuriyet var kendi dillerini de konuşuyorlar. Ortasında çöl 
var Karakum çölü ve diğerleri ama Özbekistan’da en büyük Aral Gölü bildiğiniz gibi. Son 
yaşadığımız çevre felaketi, Dünyadaki iklim değişikliği orada da kendisini göstermiş. 69.000 km² 
büyüklüğündeki gölden şu anda çok az su olan kısmı onun onda biri kadar su çekilmiş. Hatta son 
fotoğrafların karşısında ağlamak insanın içinden geliyor. Kayıklar, gemiler karaya vurmuş 
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çürümüş ve paslanmış. Bir de başka bir felaket yaşamış Özbekistan herhalde Asya’nın en büyük 
pamuk üretici ülkesi. Çünkü Ruslar, hem Bolşeviklik zamanında hem de Sovyetler Birliği 
döneminde Özbekistan’a siz sadece pamuk ziraatı yapacaksınız demiş. Her ülkeyi birbirine 
muhtaç etme pozisyonu gibi kendi başına iş görür halde bırakmak istememişler. Ama bu 
pamuğu çok üreten bir ülke ama suyu çok tüketen bir ülke haline getirmiş. Havuzları çok meşhur 
Semerkant’ın da Buhara’nın da. Lephavuz diye en son bir yeri görmüştük. 160 tane havuz olduğu 
söyleniyor Semerkant’ta. Bir oditoryum gibi düşünün şu ortada havuz var, burası da aynı şekilde 
yükselti. Önceleri bunlar ne acaba park içerisinde bir serinleme mekânı mı diye meğer içme 
sularının da biriktirildiği ve orada temyiz edildiği yerler ama her havuz ayrı bir güzellik katıyor. 
Şimdi o havuzların pek çoğunda maalesef su yok. Özbekistan’da kültürü ve kültürün en önemli 
unsuru dini görmek mümkün. İslam burada, kitabı ile burada sahabe-i kiram hazretleri ile 
burada. Kusem Bin Abbas hiç duyanınız var mı? Kusem Bin Abbas Peygamber efendimiz 
sallallahü aleyhi vesellemin amcasının oğlu, tek övündüğü şey Resulullah efendimizi kabre ben 
koymuştum ve kabre en son veda ettim, ona en son dokunan insan benim. Mekke’den 
Medine’den çık ta Özbekistan’a kadar gel, Kusem Bin Abbas orada yatıyor. Yusuf Hani hazretleri 
ve diğerleri belki başka bölgelerde de sahabeler var. Ama anlattığım şeyler Osmanlı’dan 500 yıl 
öncesine ait 400 yıl öncesine ait 700 yıl öncesine ait. Tabii Emir Timur hakkındaki olumlu 
değişimi anlattım size ama iki tane yanlışımı tashih ettim demiştim. Öbürü de Cengiz’e olan 
hayranlığım gitti. Artık Cengiz’e yani Moğol İmparatoruna hayranlık duymuyorum. Yaptığı 
zulümler ortada, işlediği cinayetler ortada, sadece Anadolu değil Basra’dan, Bağdat’tan bu 
taraflara kadar. Evet, güçlü bir asker güçlü bir komutan ama İslam medeniyetinden, İslam 
düşüncesinden uzak olduğu için zalimliği zulmü de anlatılıyor. Ben onların yalancısıyım 
gördüklerim ve duyduklarım Cengiz hakkındaki tabii ben hükümette en son Moğolistan’dan 
sorumluydum beş tane ülke benim uhdemdeydi, ekonomik kurul başkanıydım. Oraya birkaç 
defa gittim Ulan Batur’da Bayan Ölgii’ne kadar gitmediğim yer kalmadı. Bizi tabii ilgilendiren 
belki Tonyukuk Abideleridir. Belki Orhun Yazıtlarıdır ama hem bizim bölgelerimize hem de 
Özbekistan’da hem Özbekistan’ın dışındaki bütün ülkelerde işgaller, zulümler, haksızlıklar ve 
insan kellelerinden yapılan kulelerden ibaret zulüm konuşuluyor ve görüşülüyor. Biz bu dünyayı 
ve bu tarihi çok daha iyi anlamak zorundayız. Bizim ilişkilerimiz ticari ilişkiler bağlamında şu anda 
bir milyar doların üzerinde. Özbekistan Dünya’daki en büyük dört altın üreticisinden birisi. 
İşleyemiyor, altın çıkarılıyor veya dışarı götürülüyor. Kömür çok önemli bir düzeyde, pamuk 
bahsetmiştim pamuk ve pamuk ipliği de yine kendi gelir kaynakları içerisinde ama sanayi yok 
mamul madde yok satacak fazla bir şeyi de yok. Bizim oraya biraz mamul madde satışımız var 
onlardan da bakır ve alaşımlarıyla. Petrolü var birazcık, doğalgazı var birazcık, ülke kendi kendine 
yetebilecek duruma gelebilir ama işsizi fazla Dolayısıyla Türkiye’nin oraya yapacağı yatırımlara 
çok büyük ihtiyaçları var. Bizim Türkiye’den epey yatırım yapan olmuş ama onlar da genelde 
tekstil üzerine biraz da otelcilik ve hizmet sektörü üzerine yatırımlar yapmışlar. Ama çok şükür 
ki şu ana kadar 50.000 kişiye de istihdam sağlamışlar. 

Gaziantep sofrasında fazla bir şey yiyemezsiniz, bulamazsınız. Bizde işte bir kuru fasulye 
ile bir türlü yemeği bulduk onu yedik. Size tavsiyemiz Özbekistan’a gidince sadece Özbek pilavı 
yemeniz. Semerkant’ın ayrı bir Özbek pilavı var, Buhara’nın ayrı bir Özbek pilavı var ben 
anlatanların yalancısıyım. En iyisi Taşkent’in Özbek pilavı diyorlar, çok lezzetli. Daha çok kuzu eti 
yeniyor ve insanların sofraları zengin, çok iyi restoranlar gördük, çok iyi evler gördük. Özbekistan 
denize kıyısı olmayan bir ülke sadece kendisi değil komşu ülkelerinin de yok yani iki kat denizden 
uzak bir ülkeden bahsediyoruz. Değerli dostlar orada üniversiteler bir hayli var, bu 
üniversitelerde okuyan öğrencilerimiz az sayıda da olsa var. Türkiye’deki üniversitelerde 
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sanıyorum Özbek öğrencilerimiz daha fazla, Rusya ile ilişkileri devam ediyor. Daha çok işçiler 
çalışmak için gidiyorlar. Hızlı trenleri de fena değil, İspanyollar yapmış. Afrasiyob ismini 
koymuşlar. Onunla bir saat on beş dakikada Semerkant Buhara arasında gitmek mümkün. Tercih 
edilmesi gerek çünkü şehirlerarası kara yollarının iyi kalitede olmadığını söylemem gerekiyor. 
Para birimleri som’dur. Som bir hayli düşük bir para birimidir. Kendi aralarında bu para ile 
alışverişte kolaylık vardır. Dolar ve Euro bozanları da hemen hemen her yerde görebilirsiniz. Bir 
takım tarihi yerlere gittiğimizde şunu gördük. Özellikle Şevket Mirziyoyev döneminde büyük bir 
imar hareketi başlamış. Mesela Şah Nakşibendi hazretlerini ziyaret ettiğin zaman onun kabri çok 
eskiden kalma bir yer, ama onun etrafını çok büyük bir kompleks haline getiriyorlar. Misafirler 
için ayrı yerler, müze olarak ayrı yerler, dinlenme alanları vesaire. Kubbeleri çok meşhur, 
camilerin minareleri çok meşhur kendi özellikleri var çinicilik çok meşhur. Tabi kominizim 
döneminde çok büyük eksiklikler olmuş onlarında giderilmesi için dört elle sarılıyorlar. Bize 
Özbekistan’dan her yıl 150-160 bin civarında gelen turist var ama bizim giden sayımız eksik o 
yüzden ben bundan sonra da gittiğim her yerde mutlaka Özbekistan’a gidilmesi gerektiğini 
bunun büyük turlarla yapılması gerektiğini söylemek istiyorum. Bizim her Türk evladının mutlaka 
Özbekistan’a gitmesi lazım orada iyi şartlarda sizi misafir ederler. Orada güzel insanlarla 
tanışırsınız. Anlaşmamak mümkün değil, anlaşırsınız. Registan Meydanı’nı mutlaka görmek 
lazım, oradaki eserler bir dünya şaheseridir. Bir kısmı üzerleri örtülerek veya kumlarla gizlenerek 
saklanabilmiş eserlerdir. Uluğbey Rasathanesini söylemiştim. Gur Emir türbesinden de 
bahsetmiştim. Tabi Buhara’daki Emir Sultan’ın babasını da ziyaret ettik. Bursa’daki Emir Sultan’ı 
bilmeyen ziyaret etmeyen yoktur. Nakşibendi hazretlerini ziyarete giderken kendisinin vasiyeti 
üzerine önce hocası ve arkadaşları, en sonunda ailesi ve diğerlerini ziyaret ederken huzuruna 
vardık. Ark Kalesini ziyaret ettik. Ark Kalesi çok daha eski dönemlerden kalmadır. Lebi Havuz 
Camii ve onun yanındaki külliyeleri ziyaret ettik. Ama orada Türk Dünyasının çok sevdiği bir insan 
ile karşılaştık, o da Nasrettin Hoca’ydı. Özbekler Nasrettin Hoca bizimdir diyorlar. Yani 
paylaşılamayan bir değer olarak ve şununla övünüyorlar siz de 1500 tane Nasrettin Hoca fıkrası 
varsa bizde 3000 tane vardır diyorlar. Anlat deyince de anlatıyorlar. Aynı bizim Nasrettin Hoca 
gibi oradaki Nasrettin Hoca heykelinde Nasrettin hoca eşeğine ters şekilde binmemiş. Onun 
Temur’la ilgili hikâyeleri anlatılıyor. Temur deyip geçmeyin. 

Bu araştırmalar sırasında öğrendim. Mesela Tüzükât-ı Timur denen Timur kanunları var. 
Bütün dillere çevrilmiş, Timur kanunlarını öğrencilerimizde lütfen araştırsınlar. Tüzükât-ı Timur, 
demek tüzük buradan geliyor. Bizde bu kelimeyi nerden bulmuşlar diye zaman zaman 
düşünürdük. Ama on iki tane de vasiyeti var veya başarının sırlarını anlatan sözleri var. Onları 
da okuyunca dedim ki bunu bizim Cumhurbaşkanımız da mutlaka okumuştur ama bir defa daha 
tekrarlamakta fayda var. Diyor ki mesela etrafımdaki insanları 12 ye ayırdım. Bunların bir 
kısmında kılıç kuvveti vardı. Onları komutan yaptım. Diğerleri de danışmanlarımdı. Onlar benim 
sarayımda otururlar, benim ile danışırlar, iyiyi doğruyu bana söylerlerdi ben onları dinlerdim 
diyor. Demek ki bir devlet reisinin bir cumhurbaşkanının bir komutanın bir askerin mutlaka 
kendi yanında bazısı kuvvetli, askerlik dehası içerisindeki insanlara da ihtiyacı var, ulemaya da 
ihtiyacı var. O yüzden herhalde hocasının ayak izinde yatan bir komutan haline gelmiş. Genç 
yaşta vefat etmişler. Uluğ Beyi de kendi evladı katletmiş. Bu da çok kötü bir tarihi anlatıdır. Sonra 
onu da askerleri öldürmüşler. Böyle bir coğrafyada bizim tekrar ilimle dostlukla ve inanç 
beraberliği ile yapamayacağımız hiçbir şey yok. Tarihten alacağımız çok dersler var. O dersleri 
de inşallah hep birlikte göreceğiz. Rahmetli cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a ilişkin anlatılan çok 
güzel şeyler var o bölgede. Bağımsızlığı ilk tanıyan hükümetin başbakanı rahmetli Demirel için 
güzel şeyler anlatanlar var ve çok sevindim tabi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
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Erdoğan’ın da Özbekistan’a ilişkin düşüncelerini, ilişkileri güçlendirmede attığı adımları ve ona 
olan hayranlığı orada izlemekte çok mümkün. Ama en son Mir Arap Medresesi’nde ziyaretimizi 
yaparken ki halen orası medrese olarak çalışıyor. Burada sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı kast ederek “Amenerrasulü” suresini bize okudular dedi. Unutulmayan şeyler var. 
Enteresan güzelliklerle dolu hayat. Bir gün yanımızdaki rehberliğimizi yapan çocuk Türkiye’de 
bir kaç sene bulunmuş Türkçeyi çok iyi biliyor, tarihi çok iyi biliyor. Ama otobüsümüzün 
şoförlüğünü yapan kişi bir kelime Türkçe bilmiyordu. Ama otobüsün patronu çok güzel Türkçe 
konuşuyordu. Ona Yorgin diyen oldu, Yarkın diyen oldu. Ama bizim kafile ona Aydın ismini taktı, 
konuşması daha kolay olsun diye. Yorgin sen nereden öğrendin konuşmayı dedik. Sende mi 
Türkiye’de eğitim gördün? Belki rehberden daha güzel Türkçe konuşuyordu. Hayır, dedi. 
Nereden öğrendin o zaman Türkçeyi dedik. Kurtlar Vadisi dizisinden dedi. Hepimiz şaşırdık. Nasıl 
yani dedik. Kurtlar Vadisi burada oynuyordu. Biz de hepimiz onun hayranıyız. Önce altyazı 
geçmeye başladı, sonra bizde bunların konuşmalarını adam gibi kulakla dinleyelim dedik. Zaten 
bir kısmını tanıyorduk. Benim gibi kaç kişi buradan Kurtlar Vadisi’nden Türkiye Türkçesini 
öğrendi dedi. Bunu da duymuş olduk. Efendim, Özbekistan ile ilgili söyleyeceklerim çok 
uzamasın. Ben şuna da teşekkür etmek istiyorum. Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak 
Kastamonu seçilmiş ise bu çok isabetli o yüzden Türksoy’a teşekkür etmemiz lazım. Bu kararı 
alan bütün konsey üyelerine de teşekkür etmemiz lazım. Çünkü Kastamonu, Türkiye 
Cumhuriyeti içerisinde coğrafyası içerisinde çok özel bir şehirdir. Burada da tarih vardır. Burada 
da kültür vardır. Burası aynı zamanda evliyalar şehridir. Semerkant’tan Buhara’dan da farkı yok 
doğrusu. Bir de Milli Mücadele Hareketinin en güçlü dinamiklerinden birisidir. Yolda gelirken 
tekrar baktım. Mehmet Akif Ersoy merhum Kasım 1920 tarihinde Kastamonu’ya gelmiş ve 
Nasrullah Camii’nde bazı nasihatlerde bulunmuş. İnebolu’sundan Abana’sına diğerlerine kadar 
bu bölge de Şerife Bacılarından diğer bütün kahramanlarımıza kadar Milli Mücadelenin belki de 
harekât noktası, adlı atsız kahramanları ile birlikte Kastamonu’dur. Anadolu’nun en güzel 
şehirlerinden birisidir. Hamdolsun şimdi yolları da gayet iyi olduğu için eskiden ulaşım sorunu 
vardı. Bir de İstanbul’a işleyen hava alanımız var. Kastamonu örnek şehirlerimizden birisidir. 
Kastamonu Üniversitesi’nin de bu sempozyuma ev sahipliği yapması ayrıca sizin için bir onurdur. 
O yüzden sayın rektörümüzü, değerli hanımefendi eşlerini ve bütün öğretim üyelerimizi ve bu 
sempozyumun açılışına büyük bir ilgi ile takip eden sevgili gençlerimizi tebrik ediyorum. 13 
fakültesi olan 2006’dan bu yana 30.000 öğrenciye neredeyse kavuşmuş olan ve bölümleri ile ve 
inşallah yeni açılacak Tıp Fakültesi ile örnek bir üniversite olan Kastamonu Üniversitemize, emek 
veren bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Vali Beyden toplantımızda hazır bulunan 
değerli Belediye Başkanımıza kadar bütün siyasetçilerimiz zannediyorum ki Kastamonu 
Üniversitesi’ne destek veriyorlar güzel bir kampüs yapılmış, onlara da teşekkür edelim. Bu 
üniversitemizden mezun olan bütün öğrencilerimize hem misafir öğrencilerimize hem de 
Anadolu’nun genç evlatlarına hayatlarında başarılar diliyorum. Sempozyumumuz başarılı 
sonuçlar versin. İnşallah bunları dinleyen insanlarımız istifade etsinler ve hepiniz bir kenara 
birkaç kuruş para koyarsanız, bir gün Özbekistan’a mutlaka gideceğim diye bir tasarrufta 
bulunun. Gidin, Emir Timur’u ziyaret edin. Gidin Şah Nakşibendi hazretlerini ziyaret edin. 
Gücdevanî hazretlerini ziyaret edin. Gidin bütün bu büyüklerimizin türbelerinde, 
medreselerinde, meydanlarında, evlerinde onlara ev sahipliği yapan Özbek kardeşlerimiz ile 
kucaklaşın. Allah onlar ile dostluğumuzu daim kılsın ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ile çok iyi dostluk arkadaşlık kuran ve Türkiye’ye büyük sevgiler besleyen değerli 
Cumhurbaşkanları Şevket Mirziyoyev’e de buradan teşekkür ediyorum. İnşallah bu beraberlikler 
devam edecek. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum, hayırlı günler diliyorum. 
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BÜYÜK TURAN HÜKÜMDARI EMİR TİMUR'UN CANDAROĞLU İSFENDİYAR BEY İLE 

MÜNASEBETLERİ 

Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU* 

 

“Dünya iki hükümdarın sahip olacağı kadar değerli ve büyük değildir; nasıl gökyüzünde bir tek 
Tanrı var ise yeryüzünde de bir tek sultan olmalıdır.” Emir Timur 

(Şerefeddin Ali Yezdî: Zafernâme) 

1. Giriş 

Oniki Hayvanlı Türk Takvimi’nde “Sıçan Yılı” olarak kaydedilmiş olan 1336 yılında 
Türkistan’ın Keş yakınlarındaki Hoca Ilgar köyünde dünyaya gelen Emir Timur, 1360’larda 
Türkistan bölgesinde devletinin temellerini atmış, izlediği akılcı politikalarla 
Maveraünnehir’den başka Deşt-i Kıpçak, Harizm, Afganistan, Horasan, İran, Irak, Azerbaycan 
ve Anadolu’ya kadar bütün İslam beldeleri üzerinde hâkimiyetini kabul ettirmişti. Ayrıca o, batı 
seferi esnasında Anadolu’da Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bâyezid’e muhalif olan Türk 
beyliklerini de kendi yanına çekmeyi başarmıştı. İşte bu beyliklerden biri olan 
Candaroğullarının başında bulunan İsfendiyar Bey, sınırları bir hayli küçülmüş olan beyliğinin 
topraklarını Osmanlılar aleyhine genişletebilmek amacıyla Emir Timur’la irtibata geçmiş; 
onunla ittifak yapmış, Timur’un çıkacağı Anadolu seferinde onunla birlikte hareket edeceğinin 
garantisini vermiştir.  

Bu çerçevede Timur ile İsfendiyar Bey arasındaki ilişkilerin mahiyeti ve bu ilişkilerin iki 
taraf açısından doğurduğu sonuçların ele alınması, bizlere XV. yüzyıl başlarında Anadolu’da 
gelişen Türk tarihi üzerine değerlendirme yapma imkânı sunacaktır. 

Türk tarihinin hemen hemen her safhasında, Türk hanedanlarını temsil eden 
hükümdarların birbirlerini amansız birer siyasi rakip olarak görme durumları söz konusu 
olduğu için ortak tarihe, kültüre ve soya dayanan bu hanedanlar arasında kıyasıya bir rekabet 
yaşanmış ve güçler arasında şiddetli muharebeler vuku bulmuştur. Gazneli Mesud (1030-
1040) ile o tarihlerde henüz kuruluş aşamasında olan Selçuklu Devleti’nin mümessilleri Tuğrul 
Bey (1038-1063)- Çağrı Bey kardeşler arasında meydana gelen Dandanakan Muharebesi 
(1040), bu iki Türk hanedanının kaderini belirlemiş, Gaznelilerin yıldızını söndürürken 
Selçukluların tarih sahnesine çıkmasını sağlamıştır. Bu vakanın bir benzeri iki asır sonra 
Anadolu’nun ortalarında Yassıçemen Muharebesi’nde cereyan etmiştir (1230). Devrin köklü iki 
Türk devletinden Türkiye Selçukluları ile Harizmşahların karşı karşıya geldiği bu muharebede 
Sultan I. Alâaddin Keykubâd (1220-1237)’a mağlup olan Celaleddin Harizmşah (1220-1230)’ın 
savaş sonrası hayatını kaybetmesiyle birlikte Harizmşahlar devleti de tarihe karışmıştır.  

XI-XIV. yüzyıllar boyunca Türk tarihi dairesi dâhilinde buna benzer hadiseler sık sık vuku 
bulmuş olmakla birlikte, XV. yüzyılın hemen başında Mısır merkezli Memlûk Türk Devleti 
(1250-1517) ile Emir Timur (1369-1405)’un tesis ettiği ve bizzat kendi adı ile anılacak olan 
Timurlu Devleti (1369-1507)’nin Şam (Suriye)’da yaptıkları muharebe (1400-1401) ile bir yıl 
sonra yine aynı Emir Timur’un Anadolu coğrafyasının derinliklerinde Ankara yöresinde Osmanlı 

                                                           
* Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
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hükümdarı Yıldırım Bâyezid (1389-1402) ile giriştiği harp (Temmuz 1402), dönemi temsil eden 
Türk hanedanları arasında meydana gelmiş iki büyük karşılaşma olarak mutlaka zikredilmelidir. 
Özellikle bahsi geçen ikinci karşılaşma sonucunda Osmanlı sultanının mağlup ve esir edilmesi 
ile akabinde hayatını kaybetmesi, gerek Osmanlı Devleti açısından ve gerekse Anadolu tarihi 
bakımından ciddi sonuçlar doğurmuştur.  

Her şeyden önce bu yenilginin (Ankara Savaşı mağlubiyeti) etkisiyle Osmanlı Devleti’nde 
yaklaşık on bir yıl sürecek bir taht mücadelesi (Fetret Devri) yaşanmış, daha önce Yıldırım 
Bâyezid tarafından toprakları ele geçirilen birçok Anadolu Türkmen beyi, bu savaş sonunda 
eski beyliklerini yeniden canlandırmayı başarmışlardır. Bu çerçevede kurulmak üzere olan 
Anadolu siyasi birliği sekteye uğramış, Doğu Roma (Bizans) üzerine kurulmuş olan Türk baskısı 
bir süreliğine tehir edilmiştir. İşte bu noktada Ankara Savaşı’nda ağır bir yenilgi alan Osmanlı 
askerî ve idari birliklerinin boşaltmak zorunda kaldığı Kastamonu, Çankırı, Kalecik gibi beldeler, 
bölgenin eski sahibi olan ve Candaroğulları Beyliği’nin Sinop kolunun başında bulunan 
İsfendiyar Bey (1385-1440)’in eline geçmiştir. Böylece İsfendiyar Bey, beyliğinin eski geniş 
sınırlarına bir kez daha ulaşmış ve Anadolu güç dengeleri içindeki etkin yerini almıştır. Ancak 
onun bu başarıya ulaşmasında Ankara Muharebesi öncesinde birkaç yıl boyunca izlediği 
dengeli ve ince siyasetin sunduğu katkının altı mutlaka çizilmeli, özellikle de XIV. yüzyıl 
sonlarında birkaç defa Anadolu işlerine müdahalede bulunan Doğu Türklük âleminin kudretli 
hükümdarı Emir Timur’la kurduğu yakın ilişkilere hassaten temas edilmelidir. 

2. İsfendiyar Bey’in İlk Hükümdarlık Yıllarına Bir Bakış 

XIII. yüzyıl sonlarında Çobanoğulları Beyliği’nin son hükümdarı Emir Mahmud Bey’i 
bertaraf ederek Kastamonu’yu ele geçiren ve başkent olarak seçtiği bu mühim kültür kentinde 
Candaroğulları Beyliği’ni tesis eden I. Süleyman Paşa, 1335 yılında Ebû Saîd Bahadır Han’ın 
ölümüyle İlhanlı Devleti’nin parçalanmasını fırsat bilerek tam bağımsız bir şekilde hareket 
etmiş ve Anadolu’nun güçlü beyleri arasına girmeyi başarmıştır. Bu hükümdarın ölümü üzerine 
yerine geçen oğlu I. İbrahim Bey ile onu takiben beyliği yöneten Âdil Bey zamanlarında da 
Candaroğulları gelişimini sürdürmüştür. Âdil Bey’in oğlu Kötürüm lâkaplı Celâleddin Bâyezid 
Bey (1361-1385) zamanında ise beylik, batıdaki güçlü komşusu Osmanlılar ile yakın siyasi ve 
kültürel münasebetler tesis etmiştir. Bu hükümdarın İskender, Süleyman ve İsfendiyar isimli 
oğulları biliniyor. Bunlardan İsfendiyar, Rumeli Fatihi olarak ün salmış Osmanlı şehzadesi 
Süleyman Paşa’nın kızından dünyaya gelmiştir.1 1360’lı yılların başlarında yani babasının 
hükümdarlığının ilk yıllarında doğduğu anlaşılıyor. İsfendiyar, erken yaştan itibaren babasının 
verdiği askerî bazı görevler sayesinde devlet işlerinde tecrübe kazanmıştır. Diğer taraftan 
Kastamonu gibi o devrin önemli bir ilim ve kültür muhitinde yaşaması da onun iyi bir eğitim 
almasına vesile olmuştur. 

İlk gençlik yıllarında İsfendiyar Bey, eniştesi olan Amasya emiri Ahmed Bey’e rakibi olan 
Kadı Burhaneddin’e karşı yardım etmek maksadıyla emrindeki kuvvetlerle 1382 yılında 
Amasya’ya gitmiş, ilk ciddi askerî faaliyetini bu şekilde icra etmiştir. 1385 yılına kadar Ahmed 
Bey’e aralıklarla birkaç defa daha yardıma giden İsfendiyar Bey’in, babasının son yıllarında 
Sinop valiliği yaptığı da anlaşılıyor. İşte bu yıllarda İsfendiyar Bey’in kardeşleri arasında taht 
mücadelesi başlamış ve Süleyman Paşa, Candaroğulları tahtını elde edebilmek için önce 
kardeşi İskender’i bertaraf etmiş ve bilahare Osmanlılardan yardım istemek üzere I. Murad’a 

                                                           
1 İsfendiyar Bey’in annesi hakkında bkz. Fatih Devri Kaynaklarından Düsturnâme-i Enverî – Osmanlı Tarihi Kısmı 

(1299-1466), Haz. Necdet Öztürk, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2003, s.26. 
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sığınmıştır. Osmanlı hükümdarı da bunu fırsata çevirerek Kastamonu üzerine yürümüş ve 
Celâleddin Bâyezid Bey’i mağlup ederek Sinop’a çekilmesini sağlamıştır.1  Sinop’ta 1385 yılında 
oğlu İsfendiyar Bey’in yanında vefat eden bu hükümdarın ölümü sonrasında Candaroğulları 
Beyliği iki kola ayrılmış; Sinop’ta İsfendiyar Bey hüküm sürerken, II. Süleyman Paşa (1385-
1392) ise Osmanlı desteği sayesinde Kastamonu’da egemenlik kurmuştur. Bu durum 1392 
yılına kadar devam etmiştir. Ancak zikri geçen bu yedi yıl süresince II. Süleyman Paşa istikrarlı 
bir politika izlemeyi başaramamıştır. Onun özellikle Osmanlılara alternatif olarak Sivas- Kayseri 
yöresi hükümdarı Kadı Burhaneddin Ahmed’e yaklaşmaya çalışması dikkatlerden kaçmamıştır. 
I. Murad’ın 1389 tarihinde Kosova Meydan Muharebesi sonunda savaş alanında şehit 
düşmesini müteakip yerine hükümdar olan Yıldırım Bâyezid (1389-1402), ilk iş olarak Batı 
Anadolu beyliklerinden Aydınoğulları, Saruhanoğulları, menteşeoğulları, Hamidoğulları ve 
Germiyanoğullarına son vermiş (1390), ardından birkaç defa Kastamonu önlerine kadar 
gelerek II. Süleyman Paşa’yı da tehdit etmiş ve nihayet onu yakalayarak ortadan kaldırmıştır 
(1392).2 İşte bu tarihten sonra İsfendiyar Bey için Sinop’ta korku dolu günler başlamış, 
Kastamonu’yu Osmanlı topraklarına katan Yıldırım Bâyezid, 1392 sonrasında İsfendiyar Bey’i 
de baskı altında tutmuştur. Diğer taraftan Yıldırım Bâyezid’in ilhak ettiği beyliklerin 
hükümdarları da memleketlerini terke mecbur kalmışlar ve Sinop hâkimi İsfendiyar Bey’in 
yanına sığınmak zorunda kalmışlardı. Bu gelişmeleri yakından takip eden Yıldırım Bâyezid’in 
İsfendiyar Bey’e karşı daha da sert bir tavır takınması elbette kaçınılmaz bir durumdur. Buna 
rağmen İsfendiyar Bey, Yıldırım Bâyezid’in 1392 yılında Kastamonu’yu ele geçirerek Sinop 
üzerine yürümesi esnasında ılıman bir tutum sergilemiş, elçi ve hediyelerle Osmanlı 
hükümdarını barış yapmaya ikna edip beyliğini kurtarmıştır. Böylece İsfendiyar Bey, Sinop 
merkezli Candaroğulları kolunun devamını sağlamıştır. Yine İsfendiyar Bey, hadiseler içinde 
doğrudan yer almayarak fazla dikkat çekmemeye çalışmış, 1392 yılından az evvel Yıldırım 
Bâyezid’e karşı kurulan Kadı Burhaneddin Ahmed- Karamanoğulları ve II. Süleyman Paşa 
ittifakına3 girmemiş, yanına sığınan Anadolu beylerinin Sinop’taki ikametlerini gizlemiş veya 
Yıldırım’ın tehditleri üzerine onların Sinop harici yerlere de gitmeleri için yönlendirmeler 
yapmış, nihayetinde Anadolu’da Yıldırım Bâyezid’i uğraştıracak büyük meşgalelerin çıkması için 
sabırla beklemeyi yeğlemiştir. Elbette ki bu bekleyiş esnasında da boş durmamış, Balkanlarda 
Osmanlı aleyhine olmak üzere Eflak beyi Mirçea’yı kışkırtmaktan da geri durmamıştır. 

Netice olarak 1385-1392 yılları arasında kardeşi II. Süleyman Paşa’nın Osmanlılarla tesis 
ettiği dostluğun uzun soluklu olmaması ve beklenen meyveleri verememesi, hem bu 
hükümdarın hayatına mal olmuş ve hem de köşeye sıkışan kardeşi İsfendiyar Bey’i Osmanlılara 
karşı kudretli bir rakip arayışı içine itmiştir. Bu rakibin yani diğer bir ifade ile kendisi açısından 
kudretli müttefikin Anadolu hudutları dâhilinde bulunmadığını kısa sürede idrak eden 
İsfendiyar Bey, topraklarını Osmanlılara karşı korumakta yardım edecek güçlü müttefikin 
doğudan bir yıldız gibi parladığını kısa süre içinde fark edecektir ki bu büyük kudret hiç 
şüphesiz Emir Timur’dan başkası değildir. 

                                                           
1 Aziz b. Erdeşîr-i Esterâbâdî: Bezm ü Rezm, Çev. M. Öztürk, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1990, s.250 vd. 
2 Ahmedî: Dâstân ve Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman, Haz. H. N. Atsız, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2015, s.155; 

İskendernâme’den Seçmeler, Haz. Yaşar Akdoğan, Kültür Bakanlığı 1000 Temel Eser, 2. Baskı, Ankara, 2000, 
s.307; Bu konuda diğer Osmanlı kaynaklarında da benzer malumat bulunmaktadır; Yıldırım’ın Kastamonu’yu ele 
geçirmesi hakkında bkz. Fatih Devri Kaynaklarından Düsturnâme-i Enverî, s.34; Ahmedî: Dâstân ve Tevârîh-i 
Mülûk-i Âl-i Osman, s.155. 

3 II. Süleyman Paşa’nın Kadı Burhaneddin’le birlikte hareket ederek Yıldırım’a karşı ikili bir siyaset takip ettiğine 
dair bkz. Aziz b. Erdeşîr-i Esterâbâdî: Bezm ü Rezm, s.360 vd. 
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3. İsfendiyar Bey’in Yıldırım Bâyezid’e Cephe Alması ve Emir Timur’a Yaklaşması (1392-
1402) 

Yukarıda zikri geçen Anadolu beyleri, topraklarını Yıldırım Bâyezid’e kaptırmalarına 
rağmen canlarını kurtarmayı başarmışlardı. Onlar, Osmanlı hükümdarının kendilerine zarar 
vereceği düşüncesiyle ve özellikle de memleketlerini yeniden onun elinden kurtarmayı 
başarabilmeleri için yardım ve müttefik bulmak gayesiyle Anadolu’da dolaşmışlar ve ilk planda 
Sinop hâkimi Candaroğlu İsfendiyar Bey’in yanına sığınmışlardı. 1390 veya 1392 yılında 
gerçekleşen bu hadise İsfendiyar Bey’i tedirgin etmiş ve sıranın kendisine geleceği zannına 
kapılmıştır. Gerçekten de Kastamonu II. Süleyman Paşa’yı idam ettiren (1392) Yıldırım Bâyezid, 
şehri ele geçirdikten sonra İsfendiyar Bey’i de Sinop’ta abluka altına almıştır.1 İşte bu 
nedenlerden dolayı İsfendiyar Bey, bir taraftan kendisine sığınan beyleri himaye ederken, 
diğer yandan da can derdine düşmüştür. Ancak o, Osmanlı gücünden çekinmesinden dolayı bu 
beyleri açıktan açığa himaye etmeyi, yeni oluşturmaya çalıştığı denge politikasına da aykırı 
bulacaktır. 

O tarihlerde İsfendiyar Bey’in yanına sığınan bu beylerin isimleri, Sinop’a geliş tarihleri 
ve geldikleri yollar hakkında kaynaklar birbirleriyle çelişkili bilgiler nakletmişlerdir. Buradan 
çıkan sonuca göre Yıldırım Bâyezid, Alaşehir ile Saruhan ve Aydın memleketlerini herhangi bir 
direnişle karşılaşmadan ele geçirmiş, Manisa şehrine girdiğinde Saruhanoğlu hükümdarı Orhan 
Bey, ailesiyle birlikte Kastamonu’ya kaçmıştır. Bu bey, muhtemelen önce Kastamonu’da II. 
Süleyman Paşa’ya sığınmış, ancak onun kararsız politikalarına güvenemeyerek Sinop’a 
geçmiştir. Aydınoğlu hükümdarının da aynı şekilde ailesi ve yakınlarıyla birlikte Sinop’a 
İsfendiyar Bey’e sığınmış olduğu naklediliyor. Yıldırım’ın Menteşeoğulları topraklarına 
yönelmesi üzerine Menteşeoğlu Mehmed Bey de aile ve ağırlıklarını yanına alarak ülkesini terk 
etmek suretiyle Sinop’a ulaşmıştır. Mehmed Bey’in oğlu İlyas Bey’in de babasıyla birlikte veya 
bilahare ayrı bir yoldan Sinop’a geldiği iddia edilmiştir. Neşrî Tarihi’nde Menteşeoğlu Mehmed 
Bey’in doğrudan doğruya Emir Timur’un yanına gittiği iddia edilse de bu mümkün 
görünmemektedir. Çünkü o tarihte Timur Anadolu’dan uzakta bulunuyordu. Enverî ise 
Menteşeoğlu beyinin Mısır’a yani Memlûk Devleti hudutları dâhiline kaçtığını öne sürmüştür. 
Burada şöyle bir durum söz konusu olabilir. Muhtemelen Menteşeoğlu Mehmed Bey ayrı bir 
tarihte ve ayrı bir yoldan, Menteşeoğlu İlyas Bey ise yine farklı bir tarihte ve farklı bir yoldan 
memleketlerini terk etmişlerdir. Böylece kaynaklarda birbiri ile çeliştiği zannedilen iki ayrı 
rivayet ortaya çıkmıştır. Neşrî, beylerin Timur’un nezdine kaçışlarını iki defa anlatmıştır; 
birincisi doğrudan doğruya Menteşe yöresinin Osmanlılar tarafından ilhakından sonra, ikincisi 
ise İsfendiyar Bey’in yanından ayrılmalarından sonradır.2 Bahsi geçen Anadolu beylerinin kısa 
bir müddet yukarıda ismi geçen II. Süleyman Paşa’nın yanında Kastamonu’da ikametlerinden 

                                                           
1 Yıldırım’ın Candaroğulları topraklarına taarruzları hakkında bkz. Mehmed Neşrî: Aşiretten İmparatorluğa 

Osmanlı Tarihi (1288-1485), Haz. Necdet Öztürk, Timaş Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2011 s.133-134,135-136; 
Oruç Bey Tarihi, Haz. H. N. Atsız, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2015, s.43; Şükrüllah: Behçetü’t-Tevârîh, Haz. H. N. 
Atsız, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2015, s.215; Hoca Sadettin Efendi: Tacü’t-Tevarih, Haz. İsmet Parmaksızoğlu, 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992, C.I, s.208; Krş. Cevdet Yakupoğlu: İsfendiyar Bey ve Zamanı, Gazi Ünv. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Y. Lisans Tezi, Ankara, 1999, s.41; Yaşar Yücel: Anadolu Beylikleri Hakkında 
Araştırmalar I, TTK, Ankara, 1991, s.83-85. 

2 Müneccimbaşı Ahmed İbn Lütfullah: Câmiü’d-Düvel, Haz. Ahmet Ağırakça, Akdem Yayınları, 2. baskı, İstanbul, 
2014, s.157; Hoca Sadettin Efendi: Tâcü’t-Tevârih, C.I, s.196-197; Neşrî: Aşiretten İmparatorluğa Osmanlı Tarihi, 
s.136; Düsturnâme-i Enverî, M. Halil Yınanç (Mukaddime ile Birlikte), İstanbul Devlet Matbaası, 1928, s.89; Krş. 
Fatih Devri Kaynaklarından Düsturnâme-i Enverî, s.36; Yakupoğlu: İsfendiyar Bey ve Zamanı, s.37. 
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sonra Sinop’a geçmiş olmaları da imkân dâhilindedir. Bunlardan bazıları, Kadı Burhaneddin’e 
ve bilahare Timur’a da gitmiş olmalıdırlar.1 

1392 senesi ve devamındaki birkaç yıl boyunca Yıldırım Bâyezid’in doğudan gelen Tebriz- 
Bursa istikametinde uzanan İpek Yolu üzerinde söz sahibi olmak istemesi, İsfendiyar Bey’in 
topraklarının güneyinde Osmanlı egemenliğinin kalıcı olması anlamını taşımakta idi. Bu durum 
ise Candaroğlu hükümdarını endişelendirmiştir. Dolayısıyla İsfendiyar Bey, Osmanlı aleyhine 
gelişebilecek her türlü hadiseyi dikkatle takip etmiştir. Özellikle Kadı Burhaneddin Ahmed’in 
Yıldırım’a karşı başarılı olması İsfendiyar Bey’e cesaret vermiştir. Nitekim Yıldırım’ın 
müttefikleri arasında Amasya beyi Emir Ahmed, Taşanoğlu, Tâceddinoğlu Mahmud Çelebi, 
Canik beyleri, Maden Kalesi hâkimi ve Osmancık Kalesi hâkimi gibi yöresel güçler olmasına 
rağmen Kadı Burhaneddin Ahmed, Çorumlu yöresinde Osmanlı kuvvetlerini bozguna uğratmış 
ve İskilip- Kalecik- Ankara üzerinden Sivrihisar’a kadar Osmanlı topraklarını yağmalatmıştır 
(1392).  

İsfendiyar Bey, Kadı Burhaneddin’in bu başarısı sonrası ona elçi ile hediyeler göndererek 
desteğini alması üzerine Yıldırım Bâyezid Sinop üzerine bir sefer düzenlemiştir Ancak 
İsfendiyar Bey, Eflak beyi Mirçea’yı harekete geçirdiği ve Kadı Burhaneddin de Amasya’ya 
saldırdığı için bu sefer sonuçsuz kalmış ve neticede Candaroğlu beyi rahat bir nefes almıştır 
(1393). Aynı durum 1395’te de yaşanmış ve Yıldırım’ın Sinop’a taarruzu bir netice vermemiş; 
iki taraf arasında barış yapılmıştır.2 

Görüldüğü üzere İsfendiyar Bey’in Yıldırım Bâyezid’e karşı bulduğu dış destek kesin 
çözüm olmamakta ve Osmanlı kuvvetleri iki de bir Sinop önlerine gelmekte idi. İşte bu yıllarda 
Emir Timur, 1394 yılı başlarında Dicle nehrini aşarak Anadolu topraklarına girmiş bulunuyordu. 
Timur, bölgede elbette güçlü rakiplere sahipti. Bunlardan biri Mısır- Filistin ve Suriye ile birlikte 
Malatya’ya kadar olan Güney Anadolu topraklarına hâkim olan ve Dulkadirli Türkmen beyliğini 
de himaye eden Memlûk Türk Devleti sultanı Berkûk, diğeri ise yukarıda zikri geçen Osmanlı 
hükümdarı Yıldırım Bâyezid idi. Ancak 1394 yılı itibarıyla Osmanlı hudutları ile Timur arasına 
Kayseri ve Sivas yöreleri hâkimi Kadı Burhaneddin Ahmed’in güçlü iktidarı bir set teşkil 
etmekte olup, bu hükümdar da Timur’un Anadolu’ya girişine şiddetle muhalefet etmekte idi. 
Bu rakiplere ilaveten Karadeniz’in kuzeyinden Kafkasya’ya kadar geniş topraklara hükmeden 
Altınorda hükümdarı Toktamış Han’ın da Timur’la husumeti ve rekabeti bulunuyordu.  

Diğer taraftan Timur’un Anadolu’ya gelişini memnuniyetle karşılayan mahalli güçlerin 
sayısı da az değildi. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

1. Erzincan hâkimi Emir Mutahharten (Taharten/ Zahrüddin): Timur’un ilerleyişini 
durdurabilecek güçte olmayıp, rakipleri olan Anadolu beylerine karşı kendisini 
himaye edeceğini tahmin ettiği Timur’a boyun eğmişti. 

2. Karamanoğlu Alâaddin Ali Bey: Osmanlı hükümdarına karşı Timur’un desteğine 
ihtiyacı vardı. 

                                                           
1 Osmanlı kaynaklarından birkaçı (Müneccimbaşı, Neşrî, Rûhî, Hoca Sadettin) Anadolu beylerinin II. Süleyman 

Paşa’ya ve hatta daha önce 1385 yılında vefat etmiş olan Celâleddin Bâyezid’e sığındıkları bilgisini de yanlış 
şekilde naklederler. 

2 Âşık Paşaoğlu Tarihi, Haz. H. N. Atsız, MEB Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1992, s.64-65; Oruç Bey Tarihi, s.48-49; 
Müneccimbaşı: Câmiü’d-Düvel, s.1160-161; Yakupoğlu: İsfendiyar Bey ve Zamanı, s.41-46. 
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3. Dulkadiroğlu Süli Bey: Memlûk sultanı Berkuk’un himayesinden kurtulabilmek için 
Timur’a dayanma siyaseti güdüyordu. 

4. Candaroğlu hükümdarı, Sinop hâkimi İsfendiyar Bey: Beyliğinin topraklarının hem 
batısı ve hem de güneyi Osmanlı sınırları ile çevrili olup, ayrıca beyliğin eski başkenti 
Kastamonu bile Yıldırım Bâyezid’in elinde idi. Dahası Yıldırım, birkaç defa Sinop 
önlerine kadar gelmiş, İsfendiyar Bey son andaki diplomatik hamleleriyle Sinop’u ve 
canını zorlukla kurtarabilmişti. Dolayısıyla bu sıkıntılı durumdan onu ancak Emir 
Timur gibi dönemin kudretli bir hükümdarı kurtarabilirdi. 

5. Aydınoğulları beyleri: İsa Bey devrinde 1390 yılında Yıldırım Bâyezid’e kaptırdıkları 
beylik topraklarını kurtarabilmek amacıyla girişecekleri mücadelede kendilerine 
destek olacağını düşündükleri Emir Timur’un Anadolu’ya girmesini bekliyorlardı. 

6. Saruhanoğlu Orhan Bey: Durumu Aydınoğulları ile aynı idi.  

7. Menteşeoğlu Mehmed Bey ve oğlu İlyas Bey: Bu iki hükümdar, mülteci konumunda 
bir süre İsfendiyar Bey’in yanında ikamet etmişlerdi ve beylik topraklarını 
Yıldırım’dan geri alabilmek için Timur’u destekleme politikası güdüyorlardı. 

8. Germiyanoğlu II. Yakub Bey: Yıldırım 1390 yılında bütün Germiyan topraklarını ele 
geçirmişti. II. Yakub Bey hapsedilmişti. O da Aydın, Saruhan ve Menteşe beylerinin 
emellerini taşımakta idi.  

Ancak, yukarıda Timur taraftarı olarak sıraladığımız bu beylerin şimdilik hevesleri 
kursaklarında kalacaktır. Çünkü Emir Timur, Anadolu’da batı istikametinde fazla ilerlememiş ve 
geri dönmüştür. Buna sebep, o günlerde Anadolu son derece karmaşık ve riskli bir siyasi 
yapıya sahipti. Ayrıca Timur’a ciddi olarak direnebilecek Kadı Burhaneddin Ahmed ve Yıldırım 
Bâyezid gibi iki büyük Türk hükümdarı da güçlerinin zirvesinde bulunuyordu. Buna ilaveten, 
güneyde bulunan Memlûk sultanı Berkuk da Anadolu’da Timur’un ilerleyişini istemiyor, 
Timur’a karşı zikri geçen bu iki Anadolu hükümdarının yanında yer alacağına dair görüntü 
sergiliyordu. Nitekim Emir Timur, 1395 yılında Altınorda hükümdarı Toktamış Han’ın üzerine 
yürümüş ve onu mağlup ettikten sonra ülkesine dönmüştür. Bu durumda Anadolu beylerinin 
Timur’un Anadolu’ya tekrar yöneleceği günleri beklemekten başka çareleri kalmamıştır. 

Birkaç yıl aradan sonra 1398 yılında Kadı Burhaneddin Ahmed, kendine bağlı Akkoyunlu 
aşireti reisi Kara Yülük Osman Bey’le giriştiği bir müsademede öldürülünce Orta Anadolu’da 
büyük bir siyasi boşluk ortaya çıkmıştı. Ancak Yıldırım Bâyezid, bu boşluğu hızla doldurmayı 
başarmış ve Behisni, Divriği, Kemah, Larende gibi şehirleri ele geçirmiş, Canik beylerini kendine 
bağlamış ve hatta Memlûk hudutların dayanarak Malatya’yı da kendi egemenliğine almıştır. 
İlaveten Erzincan emiri Mutahharten’i de mağlup edip, bu şehri ele geçirmiş ve 
Mutahharten’in karısı ile çocuklarını Bursa’ya naklettirmiştir. Erzincan’da Osmanlı adına vali 
konumunda bulunan Mutahharten ise bu durumdan hiç memnun olmayacak, Timur’un 
hizmetine girmekte ne kadar haklı olduğunu görecek ve Yıldırım’a karşı açık olarak Timur 
tarafını tutacaktır.1 Neticede Yıldırım Bâyezid, topraklarını bir kez daha Anadolu beylerinin 
aleyhine olmak üzere genişletmiş bulunuyordu. Onun şimdilik ele geçiremediği yerler arasında 
Konya, Amasra, Sinop, Samsun (Gayri Müslim yönetiminde olan kısım), Trabzon gibi yerler 
kalmıştı. Dolayısıyla Sinop’ta sıkışık vaziyette bulunan İsfendiyar Bey için korku dolu günlerin 

                                                           
1 Enverî bu beyin adını Tahret Han/ Tohret Han olarak verir. Bkz. Düsturnâme-i Enverî, s.89; Fatih Devri 

Kaynaklarından Düsturnâme-i Enverî, s.38. 
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sayısı bundan sonra daha da artacaktır. Buna rağmen İsfendiyar Bey, Yıldırım’ın elinden 
dördünce defa daha kurtulmuş oluyordu. 

Aynı tarihlerde (1398-1399) seferini başarıyla yürüten başarılı ve Hindistan’ın kuzeyini 
kendisine bağlayan Emir Timur, başkenti Semerkant’a döndükten hemen sonraki kısa 
hazırlığını bitirir bitirmez yeniden Batı seferine çıkmış bulunuyordu. O, 1399-1400 kışında 
Azerbaycan’a gelmişti. Bu arada Timur’un önünde engel teşkil eden Karakoyunlu Kara Yusuf ile 
Celayirli hükümdarı Ahmed, Timur’un baskısına dayanamayarak önce Memlûk sultanlığı 
hudutları dâhilindeki Suriye’ye, orada gerekli desteği bulamayınca da Anadolu’ya geçerek 
Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bâyezid’in nezdine iltica etmişlerdir.  

Timur ise bu sırada boş durmamış, bir taraftan bu iki sığınmacı hükümdarı Yıldırım 
Bâyezid’den isterken, diğer taraftan da Erzincan emirinin ailesinin iadesini talep etmiş, ayrıca 
Sivas’ı da kuşatarak kısa sürede ele geçirip tahrip etmiş, ardından da bölgenin en güçlü devleti 
kabul edilen Memlûkler üzerine Suriye’ye yürümüştür. 1399 yılında ölen Sultan Berkuk’un 
yerine geçen oğlu Ferec’in bu esnada çocuk yaşta tecrübesiz bir sultan oluşu, Emir Timur’un 
işini kolaylaştırmış ve Suriye’de Memlûk ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmayı başarmıştır 
(1400-1401).1 

Emir Timur’un 1401 kışını Azerbaycan bölgesinde Karabağ yöresinde geçirdiği biliniyor. 
Anadolu beyleri ise Timur’un bu başarılarını yakından takip etmekte idiler. Özellikle İsfendiyar 
Bey, diğer beylere göre en azından Sinop gibi stratejik bir liman kentini elinde 
bulundurmasından dolayı Emir Timur’la daha kolay irtibat kurma imkânlarına sahipti. O, 
Yıldırım- Timur restleşmesini yakından takip ediyor, iki taraf arasında gönderilen mektupların 
muhtevası hakkında bilgi topluyor, memleketlerini Yıldırım’a kaptırmış diğer beylerle de 
irtibatını devam ettiriyordu. Anadolu beyleri yeniden onun yanında toplanmaya başlamışlardı. 
İsfendiyar Bey’in hedefi en geniş manasıyla eski Candaroğulları topraklarını kendi yönetimi 
altında birleştirmek ve Anadolu’da Osmanlılar ile siyası güç mücadelesinde büyük kaynaklara 
dayanmaktı. Diğer Anadolu beylerinin de benzer hedefleri vardı. Bu nedenle bahsi geçen 
bütün bu beylerin ortak kurtarıcısı Emir Timur’du. İsfendiyar Bey ve diğer beylerin çoğu, 
yapılacak olan bir muharebenin Timur tarafından kazanılacağını tahmin ediyorlardı. Böyle 
olunca Anadolu beyleri 1400-1401 yılları arasında değişik güzergâhları kullanarak ve farklı 
tarihlerde Emir Timur’un huzuruna vardılar.  

Bu günlerde Emir Timur’la görüşen beylerin başında İsfendiyar Bey gelmekte idi. O, ilk 
başlarda Timur’a elçi göndererek bu görüşmeleri gerçekleştiriyordu. Kaynaklar İsfendiyar 
Bey’in gönderdiği elçinin nöker (asker) kılığına girerek Timur’a ulaştığını yazmaktalar. Yine 
Mutahharten (Taharten) de aynı şekilde Timur’un yanına gitmiştir. Osmanlı kaynaklarına göre 
Aydınoğlu beyi “çerçilik” ederek, Menteşe beyi ise “saçını sakalını yoldurarak tanınmaz halde” 
Timur nezdine varmışlardır. Germiyanoğlu beyi de “İpsili Kalesi’nden kaçarak, veziriyle birlikte 

                                                           
1 Timur’un seferleri için çok sayıda kaynak mevcuttur. Bu konuda İbn Arabşah, İbn Tanrıverdi, İbn Hâcer, 

Şerefeddin Ali Yezdî, Nizâmüddin Şâmî gibi devrin kaynaklarına ve İsmail Aka, Cüneyt Kanat, Musa Şamil Yüksel, 
Yaşar Yücel gibi son dönem tarihçilerinin eserlerine bakılabilir. Bu çalışmaları burada şu anda listelemek 
mümkün olmadığı için şimdilik bkz. Mustafa Alican, Cüneyt Kanat: Timur- Yıldızların Tahtına Hükmeden Son 
Cihangir, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2018; İsmail Aka: Timur ve Devleti, TTK, 3. Baskı, Ankara, 2001; Yaşar 
Yücel: Timur’un Ortadoğu- Anadolu Seferleri ve Sonuçları, TTK, 1. Baskı, 1989. 
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ayıcılara, maymunculara karışarak” Timur’a ulaşmıştır. Başka rivayetlere göre ise bu beylerden 
bazıları İsfendiyar Bey’in elçisiyle birlikte Timur’un yanına varmayı başarmışlardır.1 

Görüldüğü üzere, Osmanlı- Timurlu ordularının artık kısa zaman içinde karşılaşarak kanlı 
bir savaşa girileceğine kesin gözüyle bakan Anadolu Türkmen beyleri, 1401 yılı itibarıyla 
sığınabilecekleri tek güç kaynağı olan Timur’un yanına varıp hizmetine girmiş bulunuyorlardı. 
Esasen bu beylerin başka da yapabilecekleri bir şey yoktu. Mesela İsfendiyar Bey, Yıldırım’ın 
ilerleyişi karşısında eli kolu bağlı bir şekilde beklemeye devam ederse hem Sinop’u yani beylik 
topraklarını ve hem de canını kaybedecekti. Dolayısıyla o da son noktada Sinop’tan ayrılarak 
yola çıkmış ve önce Erzincan’a gelerek Mutahharten’le buluşmuştur (1401). Bu iki hükümdar 
muhtemelen birlikte aynı yılın sonbaharında Timur’un yanına gitmişlerdir. Kaldı ki, bulunduğu 
coğrafi konum itibarıyla Mutahharten, Timur’la birkaç kez görüşmüş bulunuyordu. Emir Timur 
ise bu esnada Suriye seferini tamamlamış, Bağdat’ı tekrar ele geçirmiş ve Azerbaycan’a 
dönmüş, aynı günlerde adamları tarafından fethedilmiş olan Alıncak (Alınca) Kalesi’ni görmeye 
gitmişti. Onunla irtibata geçen İsfendiyar Bey ile Mutahharten de Timur’u ziyaret maksadıyla 
adı geçen kaleye gitmişlerdir.  

Bu şekilde diğer Anadolu beylerinin de o sırada Timur nezdine gittikleri biliniyor. Bütün 
bu Anadolu beyleri içinde Timur’u Osmanlılar üzerine bir sefere çıkması için teşvik ve tahrik 
edenlerin başında Erzincan emiri Mutahharten ile Germiyanoğlu II. Yakup Bey ve Candaroğlu 
İsfendiyar Bey gelmekte idiler. Timur, bu beylerin talep ve görüşlerini tek tek dinlemek 
suretiyle bunların fikirlerini değerlendirmiştir.2 Timur’un huzurunda en uzun konuşmayı 
İsfendiyar Bey’in yaptığını bazı yazarlar ileri sürmüşlerdir.3 Buna göre İsfendiyar Bey, huzurda 
ilk sözü almış ve Timur’un kesin olarak Osmanlı ordusuna karşı galip geleceğini iddia etmiştir. 
O, özet olarak şu minvalde sözler sarf etmiştir: “…Anadolu ahalisi kendi dirlik ve düzenliklerini 
kaybettikleri cihetle, Osmanlıları istekleri için değil mecbur kaldıklarından ötürü onların 
himayesine girdiler. Bu nedenle Zât-ı Hümâyûn-ı İlhânîleri’ne karşı Yıldırım’ın topladığı askerin 
çokluğundan çekinmenize gerek yok. Bunların çoğu Yıldırım tarafından cebren toplanmıştır. 
Savaş alanında sizin (Timur’un) ordunuzu görünce hemen kaçacaklardır. Büyük olarak saygı 
duydukları beylerinin, savaş meydanında zâtınızın himayelerinde ve huzurunda olduklarını fark 
edince kendi istekleriyle bu tarafa yöneleceklerdir. Binâenaleyh zât-ı âlînizin Osmanlı 
yönetiminden memnun olmayan memleketler üzerinden harekete geçmeniz hayırlı olacaktır.” 

Görüldüğü üzere İsfendiyar Bey, bu cümleleri veya buna benzer anlamdaki ifadeleri ile 
Yıldırım’ın ordusunun Anadolu Türkmen beyliklerinden zorla toplanan birliklerden tesis 

                                                           
1 Şükrüllah: Behçetü’t-Tevârîh, s.215; Krş. Şükrüllah Efendi: Behçetü’t-Tevârîh, İnceleme ve Çeviri. Hasan Yılmaz, 

Mostar Yayınları, İstanbul, 2013, s.385; Âşık Paşaoğlu Tarihi, s.66; Neşrî: Aşiretten İmparatorluğa Osmanlı 
Tarihi, s.143; Oruç Bey Tarihi, s.49; Germiyanoğlu, Aydınoğlu, Saruhanoğlu ve Menteşeoğlu ile Teke-ili 
beylerinin Yıldırım’dan kaçarak önce İsfendiyar Bey’e ve daha sonra ise Emir Timur’a sığınmaları hakkında bkz. 
Celâl-zâde Sâlih Çelebi: Hadîkatü’s-Selâtîn (İnceleme-Metin), Haz. Hasan Yüksel, H. İbrahim Delice, TTK, Ankara, 
2013, s.131,138; Hoca Sadettin, Aydın, Menteşe gibi Anadolu beylerinin İsfendiyar’ı kandırarak hep birlikte 
Timur’a gittiklerini nakleder. O, bu hadiseyi 1392 yılı civarında Yıldırım’ın Kastamonu seferi sonrasında 
gerçekleşmiş olarak anlatır. Hoca Sadettin Efendi: Tacü’t-Tevarih, C.I, s.208; Anadolu beyleri ve İsfendiyar’ın 
Timur’un yanına gidişleri hakkında ayrıca bkz. Lütfi Paşa ve Tevârih-i Âl-i Osman, Haz. Kayhan Atik, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001, s.165-166. 

2 Âşık Paşaoğlu Tarihi, s.67; Neşrî: Aşiretten İmparatorluğa Osmanlı Tarihi, s.143. 
3 Hayrullah Efendi: Devlet-i ‘Aliye-i Osmaniye Tarihi, Matbaa-i Âmire, İstanbul, C.V, s.65-66; Ali: “Candaroğlu 

Hükümeti”, TTEM, I/78 İstanbul, 1340, s.12; T. Mümtaz Yaman: Kastamonu Tarihi, I, İstanbul, 1935, s.127. 
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olunduğunu, dolayısıyla bu ordunun kısa süre içinde çözüleceğini anlatarak Timur’u Anadolu 
seferine teşvik etmiştir.  

İsfendiyar Bey, eğer bu sözleri gerçekten sarf etmişse, bu Anadolu Türk beyi, Timur ve 
Yıldırım arasında vuku bulacak olan savaştan aylar önce bu harbin sonucunu çok iyi 
okuduğunu ve ileri görüşlü bir asker ve devlet adamı olduğunu ispat etmiştir.  

Diğer taraftan Emir Timur da, yılların birikimi ile sahip olduğu savaş ve diplomasi 
tecrübesine dayanarak Anadolu’da “ucu görünmeyen bir tünele girmek istememekte” ve en 
ince ayrıntıları bile göz önünde bulundurmakta idi. Ayrıca Yıldırım Bâyezid’e göndermiş olduğu 
mektubun cevabının da gelmesini beklemekte idi. Bunun yanında Timur, yine de o kış (1401-
1402) Anadolu seferi hazırlıklarını tamamlamakla meşgul bulunmuştur. İsfendiyar Bey ise 
Timur’un bu konudaki kararlılığını fark etmiş ve bir an önce Sinop’a dönmeyi kendi politikasına 
uygun bulmuştur. Âşık Paşaoğlu ve Neşrî gibi müellifler, İsfendiyar’ın Timur’un ordusuyla 
birlikte Erzincan’a yöneldiği esnada, onunla Sarıkamış’a kadar geldiğini ve burada Timur’a 
haber vermeden bir gece aniden ortadan kaybolduğunu, bilahare memleketi Sinop’a 
döndüğünü nakletmektedirler.1 Ali ve T. M. Yaman, onun aniden böyle bir harekette bulunma 
nedenini, savaşı Timur’un kazanacağını öngörmesi dolayısıyla bir an evvel memleketine gidip 
Timur’a sunulmak üzere armağanlar hazırlama düşüncesine bağlamışlardır. Diğer taraftan 
İsfendiyar Bey, belki de savaşı Yıldırım’ın kazanma ihtimalini de göz önünde bulundurarak, 
Timur’un ordusunda Osmanlıya karşı savaşa girmekten çekinmiş olabilir. O, böyle davranmakla 
yani savaş öncesi memleketine dönmekle, hem muharebeye girmekten kurtulacak ve hem de 
tarafsız gibi gözükerek, savaş sonrası kim kazanırsa kazansın tepki çekmemiş olacaktır. Ancak 
Timur gibi kurt bir harp adamının İsfendiyar Bey’i bu şekilde başıboş bırakması ve kendisinden 
habersiz karargâhı terk etmesini affetmesi elbette beklenemez. Nitekim Timur, Ankara 
galibiyeti sonrası İsfendiyar Bey’i çok iyi karşılayacak ve ona eski beylik topraklarını geri 
verecektir. Dolayısıyla İsfendiyar Bey, savaş öncesi ikiyüzlü bir politika izlemiş olsaydı, zafer 
sonrası gelişmeler bu şekilde lehine sonuçlanmazdı. 

İsfendiyar Bey’in 1402 yılının bahar ayında Sinop’ta ikamete başladıktan sonra aynı yılın 
yaz aylarında vuku bulan Ankara Muharebesi’ne2 kendine bağlı Candaroğulları kuvvetleriyle 
iştirak edip etmediğini tam olarak tespit edemiyoruz. Âşık Paşaoğlu ve Oruç Bey gibi Osmanlı 
müellifleri, İsfendiyar Bey’in savaşa iştirak edip etmediği hakkında malumat vermemişlerdir. O, 
en azından kendisi savaşa iştirak etmese bile Timur’a tabi bir bey olarak onun saflarında yer 
alacak bir yardımcı kuvvet göndermiş olmalıdır. Yılmaz Öztuna, Candaroğlu İsfendiyar Bey’in 
Timur’un ordusunun sağ cenahında görev aldığını ve Osmanlı ordusundaki Candarlı tımarlı 
sipahilerinin savaş esnasında beylerinin sancağını Timur’un yanında görünce saf değiştirmiş 
olduklarını ileri sürse de bu doğru değildir. Bu çeşit bir hareket diğer Anadolu beylerinin 
(Menteşe, Aydın, Saruhan, Germiyan, Hamid) aşiret birlikleri için geçerlidir. Bu beyliklerin daha 
önce Yıldırım Bâyezid tarafından topraklarının tamamen ilhak edildiğini yukarıda zikretmiştik. 
Dolayısıyla Yıldırım’dan kaçarak Timur’a sığınan beylerin Timur ordusunda vazife aldığını bilen 
Türkmen birlikleri, savaş esnasında Osmanlı ordusunu terk ederek Timur’a yani kendi 
beylerinin yanına iltihak etmişler ve savaşı Yıldırım’ın kaybetmesinde önemli derecede etken 
olmuşlardı. Ancak İsfendiyar Bey için aynı durum söz konusu olamaz, çünkü o zaten Sinop’ta 
beyliğinin başında idi. Savaşa eğer iştirak etmiş ise kendine bağlı birlikleri de yanında olacaktır. 

                                                           
1 Âşık Paşaoğlu Tarihi, s.68; Neşrî: Aşiretten İmparatorluğa Osmanlı Tarihi, s.145. 
2 Bu savaş hakkında bkz. Müneccimbaşı: Câmiü’d-Düvel, s.168-173; İbni Tagrıverdi: en-Nücûmu’z-Zâhire (Parlayan 

Yıldızlar), Çev. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul, 2013, s.354-356. 
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Osmanlı ordusundan bir Candarlı birliği Timur kuvvetlerine iltihak etmiş ise bu olsa olsa 
merhum Candaroğlu II. Süleyman Paşa zamanından kalan askerlerdir. 

Timur’un Ankara Muharebesi’ni kazanması Anadolu Türk tarihinin akışını geçici olarak 
değiştirmiş, bu coğrafyada ortadan kalkan Türkmen beylikleri yeniden ortaya çıkmış, bazı 
beylikler ise topraklarını Osmanlı aleyhine genişletmiştir. Candaroğlu İsfendiyar Bey de 
topraklarını genişleten beylerin başında gelmektedir. 

4. Ankara Savaşı Sonrası İsfendiyar Bey’in Emir Timur ile Münasebetleri 

Ankara Muharebesi’ni kaybeden Yıldırım Bâyezid, Timur’a esir düşmüş ve ordusu da 
dağılmıştır. İsfendiyar Bey’in savaş öncesinde Timur’un katında dile getirdiği öngörüler de bu 
noktada doğru çıkmış olmaktadır. İsfendiyar’ın yaklaşık on yıl süren sabırlı bekleyişi ve 
diplomatik hamleleri, sonunda meyvelerini verecek ve atasından miras kalan eski Candaroğlu 
topraklarını Timur sayesinde birleştirecektir.  

Ankara Savaşı sonrası İsfendiyar Bey- Timur ilişkileri hakkında müellif İbn Arabşah detaylı 
bilgi vermiştir:1 “O sıralarda (Candaroğlu) Bâyezid’in oğlu Emir İsfendiyar, Rûm (Anadolu) 
padişahlarından (beylerinden) biriydi. Bağımsız bir hükümdar olup atasından tevarüs ettiği 
toprakları müstakil olarak yönetiyordu. Onunla diğer Osmanlı padişahları arasında miras ve 
saltanat meseleleri yüzünden kin ve düşmanlık mevcuttu. Bazı şehirler, kaleler, ovalık ve 
tepelik yerlerden oluşan memleketler onun hükmü altında bulunuyordu. Bu şehirler arasında 
Cezîretü’l-‘Uşşâk namıyla bilinen Sinop vardı ki, dünyanın çeşitli yerlerinde onun zarafeti 
hakkında efsaneler anlatılır… İsfendiyar (zor zamanlarda) sırtını bu müstahkem şehre dayar, 
hazinelerini bu şehirde muhafaza ederdi. Kendisi iblisten daha inatçı, fakirlikten korkan 
cimriden daha cimriydi. Sinop’tan başka ona bağlı beldeler arasında Kastamonu denilen bir 
şehir vardı ki mülkünün tahtı (başkenti) ve gemilerinin limanı (Sinop’u kastediyor olmalı) 
buradaydı. Diğer bir şehir ise Samsun olup, burası Müslümanların elindeki sahil kısmında yer 
alan bir kaleydi… Bunlardan başka İsfendiyar’ın dağ eteklerinde ve ovalarda da kasabaları, 
köyleri ve kaleleri vardı. Karamanoğulları, Tatar tâifesi, Kara Yülük (Osman), Erzincan beyi 
Taharten, Germiyanoğlu Yakub Bey ile Menteşe ve Saruhan beyliklerine Timur’un nasıl 
davrandığı (ihsanda bulunduğu) haberini işiten İsfendiyar Bey, Emir Timur’un huzuruna 
varmak ve ona bağlılığını bildirmek için çabucak hazırlık yaptı. Sonra çok değerli armağanlarla 
Timur’un huzuruna çıktı. Timur onu memnuniyetle ve güler yüzle karşılayıp Bâyezid’e 
hürmeten İsfendiyar’ı bulunduğu mevkide bıraktı. Sonra ona ve Karamanoğullarına kendisine 
itaat damgasıyla damgalanmış sikke kestirmesini, Mahmud Han ve Emir Timur adına hutbe 
okutmasını emretti. Onlar da Timur’un bu emrini yerine getirdiler ve muhalefet etmekten 
çekindiler. Böylece saldırıdan ve muhasara edilmekten kurtuldular. İsfendiyar Bey, 843 (Şubat 
1440) yılında yaşı bir hayli ilerlemiş olduğu için öldü. Yerine oğlu İbrahim Bey geçti…” 

Bu bilgilere göre Sinop hâkimi İsfendiyar Bey, Emir Timur’un muharebe sonrası 
Anadolu’daki ileri harekâtını an be an takip etmiş, onun nerede ve ne işle meşgul olduğunu 
hızlıca tespit etmiştir. Timur’un bu esnada huzuruna çıkanlara iyi davrandığı ve onlara iltifat 
ederek toprak bahşettiği haberlerini alan İsfendiyar Bey, harekete geçmenin tam zamanı 
olduğunu düşünerek, daha önce hazırladığı kıymetli armağanları yanına alarak Timur’un 
nezdine gitmiştir.  

                                                           
1 İbni Arabşah: Acâibu’l-Makdûr (Bozkırdan Gelen Bela), Çev. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul, 2012, 

s.318-319; Krş. İbn Arabşah: Acâibu’l-Makdûr fî Ahbâr-ı Tîmur, Farsça Çev. Muhammed Ali Necatî,   Tahran, 
1977, s.193; Tamerlane or Timur The Great Amir, Translated by J. H. Sanders, London, pp.190. 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

11 
 

Onun bu yolculuğu deniz ya da kara yoluyla yaptığına dair açık bir ifade kaynaklarda 
geçmez. Eğer o, Timur’un huzuruna deniz yoluyla gitmiş ise, Sinop limanından gemiyle hareket 
etmiş ve İstanbul üzerinden İzmir civarına gelerek karaya çıkmış ve Timur’a ulaşmış olmalıdır. 
Elbette ki bunu teyit edebilecek kuvvetli delillere sahip değiliz. Burada kesin olarak bildiğimiz, 
İsfendiyar Bey Denizli- İzmir yolu üzerinde bulunan ve zamanında İlhanlıların Anadolu valisi 
Emir Çoban oğlu Demirtaş’ın yaptırdığı tarihî köprüden geçtikten sonra mola vermiş bulunan 
Emir Timur’a yetişerek onun huzuruna çıkmıştır. 

İsfendiyar Bey’in, Timur’un İzmir seferi yolculuğu esnasında onunla görüşmesini 
Nizâmüddin Şâmî de kısa ve açık ifadelerle nakletmiştir. Müellife göre1 “İstanbul meliki (Bizans 
imparatoru), Emir Timur’un fütuhatını (yani Ankara’dan Bursa’ya ve Kütahya’ya oradan İzmir 
taraflarına kadar Anadolu’yu ele geçirdiğini) haber alır almaz, bağlılık ve itaatten başka çare 
olmadığını anlayarak Timur’a elçilerle hediyeler yolladı. İtaatini arz ile dostluğunu gösterdi ve 
cizye vermeye hazır olduğunu bildirdi. İşte bu esnada Yıldırım Bâyezid’in kavim ve kabilesinden 
İsfendiyar adında bir bey, Sinop’tan Emir Timur nezdine geldi ve beraberinde 1000 tane at 
getirerek ona sundu. Emir Timur, bu bey hakkında merhametli davrandı; kendisine tâc, kemer, 
hil’at ve altınlar bağışlayarak Anadolu beyleri arasında ona hususi iltifat gösterip kadrini 
yükseltti.” 

Nizâmüddin Şâmî’nin bu nakline bakılırsa, Timurlular kız alış verişlerinden dolayı 
İsfendiyar Bey ile Yıldırım Bâyezid arasında hısımlık olduğunu biliyorlar ve belki de her iki 
tarafın da menşeinin Türkmen beyliği olduğuna atıfta bulunmuş oluyorlardı. Diğer taraftan 
İsfendiyar Bey, o yıllarda Kastamonu’da çok miktarda, kaliteli olarak yetiştirilen ve Anadolu’da 
meşhur olan şecereli atlardan 1000 tanesini Timur’a hediye ederek o dönemin en muteber 
armağanını sunmuş olmaktadır. Esasen Kastamonu, Selçuklular ve Candaroğulları zamanında 
şecereli at yetiştiriciliğinin mühim merkezleri arasında idi.  

XV. yüzyıl Memlûk Türk tarihçisi İbn Tanrıverdi, en-Nücûmu’z-Zâhire… adlı eserinde 
İsfendiyar Bey- Timur görüşmesine kısaca yer vermiştir.2 Ona göre, Timur’un Anadolu seferini 
batı istikametinde devam ettirdiği bir sırada Anadolu beylerinden biri olan İsfendiyar Bey, 
Timur’a gelip değerli armağanlar sunmuştur. Timur bu hediyeleri kabul etmiş ve İsfendiyar 
Bey’e ihsanlarda bulunduktan sonra onu memleketine göndermiştir. Timur’un İzmir’i fethi 
esnasında İsfendiyar Bey’in de hazır bulunmuş olması ihtimal dâhilindedir.  

Timurlu ve Memlûk kaynaklarının naklettiği bu kısa ama değerli bilgilerden çıkan sonuca 
göre İsfendiyar Bey, Ankara Savaşı öncesinde Timur’a derdini anlatmış, yani eski beylik 
topraklarının yarısından fazlasının Yıldırım Bâyezid tarafından işgal edildiği (1392) mevzuunu 
ona izah etmiş ve bu toprakların savaş sonrasında kendisine iadesi noktasında Timur’dan söz 
almıştır. Nihayet Yıldırım’a karşı zafer kazanan Timur da bu sözü yerine getirerek 
Candaroğullarının bütün eski topraklarını İsfendiyar Bey’e iade etmiştir. Böylece Sinop’tan 
Samsun önlerine, Kastamonu’dan Kalecik’e, Tosya’dan Safranbolu hudutlarına kadar olan 
memleketler Candaroğlu İsfendiyar Bey’in elinde birleşmiştir.3 

                                                           
1 Nizâmüddin Şâmî: Zafernâme, Çev. Necati Lugal, TTK, 2. Baskı, Ankara, 1987, s.315; Mevlânâ Şerefeddin Ali 

Yezdî: Zafernâme, Edit. Mevlevî Muhammed İlahdâd, II, Calcutta, 1888, s.467. 
2 İbni Tagrıverdi: en-Nücûmu’z-Zâhire, s.355. 
3 Timur, İsfendiyar Bey’e Çankırı sancağı dâhil olmak üzere bütün eski ata topraklarını bağışlamıştır. Bkz. Celâl-

zâde Sâlih Çelebi: Hadîkatü’s-Selâtîn, s.149,150; Neşrî: Aşiretten İmparatorluğa Osmanlı Tarihi, s.150; Oruç Bey 
Tarihi, s.54; Hoca Sadettin Efendi: Tacü’t-Tevarih, C.I, s.298. 
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1385 yılında babası Celâleddin Bâyezid Bey’in Sinop’ta vefatını müteakip, bu şehir 
merkezli olarak beyliğin yarı topraklarını (diğer yarısı II. Süleyman Paşa’nın idaresinde) 
yöneten, kardeşi II. Süleyman Paşa’nın 1392’de Kastamonu’da baskına uğrayarak Yıldırım 
Bâyezid tarafından idam edilmesi sonrasında yine Sinop’taki varlığını korumayı başararak 
Candaroğullarının devamını sağlayan İsfendiyar Bey, 17 yıllık bekleyişten sonra Kastamonu’yu 
ele geçirerek bu şehri tekrar Candaroğullarının başkenti yapmıştır (1402). 

Onun bu başarısının altında sabırlı davranışı, yerinde çıkışları, diplomasi yeteneği, etkili 
söz söyleme sanatını ve güzel hediyeler sunmasını iyi bilmesi gibi ustalık gerektiren siyaseti 
yatmaktadır. Neticede İsfendiyar Bey’in politikasının meyveleri olarak Kastamonu ve Sinop 
kolları birleştirilmiş, Çankırı- Kalecik, Tosya, Kargı, Çerkeş, Kurşunlu, Koçhisar (Ilgaz) gibi kazalar 
kurtarılmış, bu çerçevede 1402 yılı öncesine göre beylik toprakları dört kattan daha fazla 
büyütülmüş, Yıldırım Bâyezid tehlikesi bertaraf edilmiş oldu. Ayrıca bu ince politikası sayesinde 
İsfendiyar Bey, Timur’un istilasından ve otorite bunalımından istifade ederek harekete 
geçebilecek yağmacıların tasallutundan da beylik topraklarını muhafaza etti.  

Diğer taraftan, Timur diğer Anadolu beylerine de benzer iltifatlarda bulunmuş ve onlara 
da beylik topraklarını iade etmiştir. Böylece Osmanlı Devleti büyük toprak kayıplarına uğramış, 
otorite bunalımına girmiş ve daha da ötesi Anadolu Türk siyasi birliği büyük yara almıştır.  

İsfendiyar Bey’in memleketine dönmesi sonrası Emir Timur’la ilişkilerinin devam ettiği 
anlaşılıyor. Hatta Timur’un İsfendiyar Bey’i Sinop’ta ziyaret ettiğine dair de ilginç bir rivayet 
bulunmaktadır. İbn Hacer el-Askalânî’ye göre1 H.806 senesi (1403 ikinci yarısı) hadiseleri 
içinde “Rûm (Anadolu) meliklerinden (beylerinden) biri olan İsfendiyar Bey, Timur’a geldi. Bu 
bey de Osmanoğlu’na düşman olan kimselerdendi. Timur kendisine ikramda bulundu. 
Cezîretü’l-‘Uşşâk denilen Sinop, İsfendiyar Bey’in memleketindendir. Burasının güzelliği 
darbımesel olmuştur. Timurlenk oraya gitti ve İsfendiyar Bey, kendisine ikramda bulundu.” 
Eğer gerçekten Timur Sinop’a gitti ise, bu görüşmeyi muhtemelen İsfendiyar Bey talep etmiş 
ve Timur’u Sinop’ta layık olduğu şekilde ağırlamıştır. 

Timur’un Anadolu seferini yakından ve derin bir ilgiyle takip eden Memlûk kaynaklarının 
bu konuda güvenilir bilgi vereceğini söylemekle birlikte Timur’un Sinop’a gidip burada 
İsfendiyar Bey’le görüştüğünü teyit edecek en azından başka kaynaklara daha ihtiyaç olduğunu 
belirtmeliyiz. 

İsfendiyar Bey, Timur’un Şubat 1405 yılındaki ölümüne kadar ona tabiiyetini sürdürmüş 
ve irtibatını devam ettirmiştir. 1402-1404 yılları arasında bastırdığı paralar üzerinde Timur’un 
ismini zikrettirmiştir. Mesela İsfendiyar Bey adına bastırılmış gümüş paralardan birinin bir 
yüzünde Kelime-i Tevhid yazarken diğer yüzünde ise “Emîr-i A’zam Timur Gürkân, Halledallahü 
Mülkehû, İsfendiyar b. Bâyezid” yazıları bulunmaktadır. İsfendiyar Bey’in Timur adına 
Kastamonu şehir merkezinde bastırdığı paralardan birinin Avrupa’daki müzayedelerden 
birinde satılmış olduğuna dair bilgi bulunuyor. Son yıllarda Sinop, Ladik ve Kastamonu’da 
basılmış Timur- İsfendiyar Bey müşterek paralarına tesadüf olunmuştur.2 İsfendiyar Bey’in 

                                                           
1 İbn Hacer el-Askalânî: Inbâu’l-Ğumr bi-ebnâi’l-Umr, Tahkîk, Hasan Habeşî, C.II, Kahire, 1994, s.269; Şevkiye 

İnalcık: “İbn Hâcer’de Osmanlılara Dair Haberler III”, Ankara Ünv. DTCF. Dergisi, C.VI, Sayı: 5 (1948), s.517. 
2 O. Ferit Sağlam: “Şimdiye Kadar Bilinmeyen İslami İki Madalya ve Birkaç Sikke”, V. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 

Nisan 1956, s.203-208;  Candaroğulları paraları için bkz. Celil Ender: Candaroğulları, İsfendiyaroğulları Beyliği 
Paraları Kataloğu, Ender Nümismatik, İstanbul, 2003. 
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Timur’un adını birkaç yıl boyunca hutbelerde zikrettirdiğini ve yıllık muayyen bir vergiyi ona 
gönderdiğini de bir hakikat olarak belirtmek gerekir. 

İsfendiyar Bey’in Ankara Savaşı sonrası Timur’la ilişkilerini aydınlatan diğer bir kaynak ise 
Timur’un İzmir’i fethini müteakip İspanya’dan yola çıkan elçi Clavijo’nun notlarıdır. Bu şahıs, 
1404 yılı başlarında İstanbul’dan gemiyle Karadeniz’e açılmış ve yolu üzerinde bulunan 
İnebolu’ya da uğramıştır. Clavijo, 28 Mart 1404 tarihinde İnebolu limanına çıkmış ve bu 
kasabada dört gün kadar kalmıştır. Seyyah Clavijo, kaleme aldığı elçilik raporlarında İnebolu 
izlenimlerini anlatırken İsfendiyar Bey- Timur arasındaki siyasi ilişkilere de çarpıcı atıflarda 
bulunmuştur:1 “Öğleye doğru kendimizi İnebolu denilen ve Türklere ait olan bir şehrin 
karşısında bulduk… Burasının müstahkem bir kalesi var… Bu kale İsfendiyar nâmında 
Müslüman bir prensin idaresinde bulunuyor. Onun bu şehirde birçok emlâki mevcuttur. 
Kendisi bunlar için Timur’a vergi vermekte ve memleketinde Timur adına çıkarılan parayı 
kullanmaktadır. İsfendiyar, şu anda burada ikamet etmiyor. Onun adamı bizim Timur nezdine 
giden elçi olduğumuzu anlayarak bizi ziyaret etti; bize koyun, birkaç tavuk, ekmek ve şarap 
gönderdi.” Yukarıda da geçtiği üzere İsfendiyar Bey’in Timur adına bastırdığı paralar bir 
müddet tedavülde kalmış ve bunlardan bazıları günümüze kadar da ulaşmıştır. 

Elçi ve seyyah Clavijo, İnebolu’dan hareket ettikten sonra Sinop şehrine de uğramış ve 
burası hakkında bilgi verirken yine aynı şekilde İsfendiyar Bey- Timur münasebetlerini 
aydınlatıcı malumat nakletmiştir:2 “Şehre çıktığımız vakit İsfendiyar yoktu. Sinop’a üç günlük 
mesafedeki Kastamonu’ya gitmiş olduğunu ve (Osmanlı hükümdarı) Süleyman Çelebi ile harp 
etmek üzere kırk bin kişilik bir ordu hazırlamakla meşgul bulunduğunu öğrendik. İsfendiyar, 
Timur’un hükmüne girdiği için Süleyman Çelebi’nin can düşmanı idi. Onunla görüşmeye fırsat 
bulabilse idik belki o bize Timur’un bu sıralarda nerede bulunduğuna dair malumat verebilir, 
sonra ondan karayolu ile (Timur’un yanına gitmek için) yapacağımız seyahat hakkında bilgi 
alabilirdik… Ankara Muharebesi’nde mağlup olan Sultan Bâyezid, İsfendiyar’ın babasını 
(hakikatte ağabeyini) öldürmüş, onun bütün arazisini zapt etmiştir. Timur ise Bâyezid’i mağlup 
ettikten sonra İsfendiyar’a bütün arazisini geri vermiştir.”  

Bu bilgilerden anlaşıldığı ve devrin diğer kaynaklarının da teyit ettiği üzere İsfendiyar 
Bey, 1404 yılı itibarıyla Osmanlı fetret devri siyasi hadiseleri içinde aktif rol üstlenmiş ve 
kendisine rakip olarak gördüğü Emir Süleyman Çelebi aleyhine hareket etmişti. İsfendiyar Bey, 
Ankara Muharebesi sonrasında da yeğeni Kara Yahya’ya Çelebi Mehmed’in Tosya’dan geçişi 
esnasında iki ayrı tarihte önünü kestirmiş, ancak muvaffakiyet kazanamamıştı.3 Bunu yaparken 
arkasında elbette ki Emir Timur’un desteğini hissetmekte ve Osmanlı ile kozlarını son bir defa 
daha paylaşma hırsı taşımakta idi. Buna ilaveten İsfendiyar Bey’in bahsi geçen tarihte abartılı 
bir rakam olmakla birlikte kırk bin kişilik bir ordu çıkarabilecek genişlikte bir memlekete mâlik 
bulunduğu da ortaya çıkıyor. Diğer yandan ilgili bu kaynakta İsfendiyar Bey’in, o sırada 
Timur’la daimi şekilde irtibat halinde bulunduğuna ve bölgede Timur nezdine giden yolları en 
iyi bilen, Timur’un nerelerde dolaştığı hakkında sağlam haberler alabilen nâdir 
hükümdarlardan biri olduğuna işaret ediliyor.  

                                                           
1 Ruy Gonzales de Clavijo: Timur Devrinde Kâdis’ten Semerkant’a Seyahat, Çev. Ö. Rıza Doğrul, Ses Yayınları, 

İstanbul, 1993, s.66. 
2 Clavijo: Timur Devrinde Kâdis’ten Semerkant’a Seyahat, s.66-67.  
3 Celâl-zâde Sâlih Çelebi: Hadîkatü’s-Selâtîn, s.150-151; Hoca Sadettin Efendi: Tacü’t-Tevarih, C.I, s.300-302,321.  
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İsfendiyar Bey’le Emir Timur arasındaki ilişkilerin boyutunu gözler önüne seren diğer bir 
delili de yine aynı elçinin notlarından çıkarabiliyoruz. Clavijo, Erzincan şehrine uğrayıp burada 
şehir valisini ziyaret ettiği ve birlikte yemek yenildiği esnada başından geçen bir hadiseyi şöyle 
naklediyor:1 “…Biz yemek yiyorken 7-8 yaşlarında genç (çocuk yaşta) bir Türk geldi. Maiyetinde 
hepsi de atlı olan on kişi vardı. Bizzat vali bu çocuğu törenle karşıladı ve onu yanına aldı. Bu 
çocuk Sinop’taki İsfendiyar’ın yeğeni (yani kız kardeşinin oğlu) idi. Timur’un ordugâhından 
dönmekte idi. Timur, İsfendiyar’a ait araziden yarısını onun hemşirezâdesi olan bu çocuğa 
vermişti.” 

Clavijo’nun bahsettiği bu çocuğu, Emir Timur muhtemelen Ankara Muharebesi 
sonrasında İsfendiyar Bey’den rehin olarak almış ve Anadolu’dan ayrılırken yanında 
Semerkant’a götürmüştür. Böylece o, İsfendiyar Bey’in kendisine bağlılığında bir azalma 
olduğunda veya fazlasıyla güç kazanarak Timur’u önemsemediğinde bu çocuğu serbest 
bırakarak İsfendiyar Bey’e karşı koz olarak kullanmayı amaçlamıştır. İşte bu veya buna benzer 
nedenlerden dolayı Timur, İsfendiyar Bey’in bu küçük yeğenini salıvererek Kastamonu’ya 
göndermiş ve İsfendiyar Bey’den toprak talep etmesi için görevlendirmiş olmalıdır. 1404 yılı 
Mayıs ayında henüz Erzincan’da bulunan bu çocuğun Kastamonu’ya ulaşıp ulaşmadığını 
bilemiyoruz. Esasen bu tarihten az bir müddet sonra (Şubat 1405) Timur’un vefat etmesiyle 
İsfendiyar Bey’in bu çocuğu bertaraf etmiş olduğu anlaşılıyor.  

5. Emir Timur’un Ölümü Sonrası İsfendiyar Bey’in Timurlu Hükümdarı Şahruh’la 
Münasebeti 

İsfendiyar Bey, 1403-1413 yılları arasındaki on yıllık süreçte Osmanlı tahtı uğruna verilen 
şiddetli kardeş mücadelelerinden kendi çıkarları açısından istifade etmek istemiş, bu 
çerçevede işine gelen şehzadeyi desteklemiş, buna rağmen kalıcı bir muvaffakiyet elde 
edemeyerek, Osmanlı ülkesine tek başına egemen olan Çelebi Mehmed’in otoritesine boyun 
eğmek zorunda kalmıştır.2 

Bu durumdan hiç de memnun olmayan İsfendiyar Bey, doğunun güçlü hükümdarı Emir 
Timur’un oğlu Şahruh Mirza (1405-1447)’dan son bir hamle beklemiş, Anadolu’ya Osmanlı 
üzerine bir sefer düzenlemesi için Şahruh’u dört gözle beklemiştir. Nitekim Akkoyunlu 
hükümdarı Kara Yülük Osman Bey, Şahruh’a yazdığı bir mektupta Anadolu’da onu bekleyen 
güçlerin bir listesini vermiş ve bunların Şahruh’un himayesine girmek için hazır beklediklerini 
ileri sürmüştür. Bu güçler; Karamanoğlu II. Mehmed Bey, Candaroğlu İsfendiyar Bey, Hamid 
oğlu beyi, İzmiroğlu Cüneyd Bey, Dulkadiroğlu Süleyman Bey, Bizans imparatoru ve Gürcü kralı 
olarak sıralanmıştır. Görüldüğü üzere Osmanlı hükümdarı Çelebi Mehmed’e karşı Şahruh 
tarafını tutan güçler arasında İsfendiyar Bey’in adı da zikredilmiştir. Burada İsfendiyar Bey’in 
Şahruh’la doğrudan görüşmesi mümkün olmasa bile aradaki irtibatın Kara Yülük Osman Bey 
tarafından sağlandığını söylemek mümkündür. Ayrıca Çelebi Mehmed’in kardeşi olup 
Semerkant’ta rehin tutulan Mustafa Çelebi, Şahruh tarafından salıverilmesini müteakip 
Anadolu’ya geçmiş ve kısa müddet sonra Kastamonu’ya gelerek İsfendiyar Bey’in yardımına 
başvurmuştur. Bu sayede Eflak’a geçerek Mirçea ile ittifak kuran Mustafa Çelebi, elbette ki bu 
mücadelesinde başarılı olamayacaktır. Bu esnada İsfendiyar Bey’in Şahruh Mirza hakkında 
ondan bilgiler topladığı da aşikârdır. 

                                                           
1 Clavijo: Timur Devrinde Kâdis’ten Semerkant’a Seyahat, s.67. 
2 Yakupoğlu: İsfendiyar Bey ve Zamanı, s.61 vd. 
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II. Murad (1421-1451)’ın Osmanlı tahtına çıkması üzerine İsfendiyar Bey, Şahruh Mirza 
ile haberleşmiş, ayrıca Şahruh’un Irak taraflarına geldiğini duyunca da derhal ona elçi 
göndererek Osmanlılar aleyhine bir Anadolu harekâtına girişmesi noktasında onu teşvik 
etmiştir. Ancak iddiaya göre gönderdiği mektup II. Murad’ın eline geçince, Osmanlı sultanı 
İsfendiyar Bey’in bu teşebbüsüne fena şekilde içerlemiştir.1 İsfendiyar Bey, Şahruh’un 1435 
yılında üçüncü defa Anadolu’ya sefer girişimi esnasında da ona ulaşarak Anadolu istikametinde 
harekete geçip geçmeyeceğini öğrenmeye çalışmıştır.2 

Sonuç 

Asya’da 35 yıl boyunca fırtınalar estiren, adı neredeyse bütün dünya tarafından korku ve 
saygı ile anılan, orduları ile Semerkant’tan Delhi’ye, Bağdat’tan Şam’a, İtil Nehri’nden 
Sakarya’ya, Kafkasya’dan İzmir’e kadar gidip gelen, eski çağların hükümdarlarının şan ve 
şöhretini geride bırakan Emir Timur, “Asya bozkırlarından çıkan son fatih” olarak da tarihe mal 
olmuştur. Konar- göçer Türk- Moğol boylarını büyük bir maharet ve disiplinle hizaya sokan bu 
büyük emir, göçerliğin sınırlarından taşarak yerleşik kültürün en merkezî kesimlerinde hele 
hele Semerkant, Buhara, Tirmiz, Belh, Herat, Merv, Nişapur, Tebriz, Diyarbakır, Halep, Şam, 
Erzurum, Erzincan, Sivas, Ankara, Kütahya, İzmir gibi XIV. yüzyılın ilmî, ticari, kültürel birikimine 
sahip büyük kentleri arasında çeyrek asırdan fazla at sürmüş ve bu coğrafyalarda kendisini 
durdurabilen bir cihangir çıkmamıştır. Ülkesinin her tarafını eserlerle süsleyen, tarım alanları 
oluşturan, sulama kanalları yaptıran, ticaret yollarının emniyetini sağlayan, sanat ve ilmi 
himaye eden, yüksek Türklük gayretiyle milli bir şuur taşıyan, İslam’ın temel değerlerinin 
yücelmesine gayret gösteren Emir Timur, bütün bunları yaparken elbette geniş coğrafyalarda, 
büyük ve kontrolü çok zor ordulara kumanda ediyordu. Bu nedenle tahrip ettiği beldeler, göz 
dağı verdiği topluluklar kendisini pek de fazla hayırla yad etmemiştir. Diz çöktürdüğü 
rakiplerinin tarihçileri onu fazlasıyla kötülediler. Hatta kendi tarihçileri bile onu daha büyük 
gösterebilmek için daha fazla kan dökücü bir lider olarak tarif ettiler. Bütün bunlar Timur’u 
küçültemedi ve ilişki içinde olduğu kavim ve devletlerin hafızalarından silemedi.  

Dünyayı iki hükümdara dar gelecek kadar küçük bulan Emir Timur, gezdiği memleketler 
arasında her halde en çok Anadolu üzerinde etki ve korku bıraktı. Ancak diğer taraftan, 
umumen yaşadığı çağda ve münhasıran Anadolu seferleri esnasında geride bir o kadar da 
sevenler ve taraftarlar kitlesi de bırakmış oldu. Nitekim Anadolu’da Osmanlılar ve Kadı 
Burhaneddin Ahmed haricinde neredeyse bütün beyler ve kitleler Timur taraftarı idiler. 
Bunlardan biri de Candaroğlu İsfendiyar Bey idi. O, Timur’un Anadolu’ya girerek Osmanlıları 
mağlup etmesini ve bu sayede Yıldırım Bâyezid’in elini Candaroğulları topraklarından 
çekmesini çok arzu ediyordu. Bu emelini gerçekleştirdi ve nihayet Timur üçüncü gelişinde 
Anadolu’ya girerek baştan sona kat etti; İzmir’e kadar giderek burasını Haçlılardan fethetti. 
İsfendiyar Bey, Timur’u hamisi olarak kabul etti ve onun her dediğini yaptı. Timur da İsfendiyar 
Bey’in bir dediğini iki etmedi, eski beylik topraklarını ona verdi, Osmanlılara karşı onu her 
zaman destekledi. Ne var ki Timur Anadolu’dan çekildi ve kısa zaman sonra dünyadan göçtü; 
İsfendiyar Bey korumasız kaldı. Timur’un oğlu Şahruh ise Anadolu’ya girmeye ve Osmanlılarla 
yeniden hesaplaşmaya bir türlü fırsat bulamadı. Hele hele iki güç arasında Doğu Anadolu’yu 
sert bir kale gibi bekleyen Kara Yusuf ve halefi İskender Mirza’nın emrindeki Karakoyunlu 
Türkmenleri, Şahruh’u Anadolu’ya sokmadılar. Bundan en fazla zarar görenlerden birisi ise 
İsfendiyar Bey oldu. Her geçen gün Osmanlılara yeni bir toprak parçasını kaptırdı ve nihayet 
                                                           
1 Ali: “Candaroğlu Hükümeti”, s.16.  
2 Feridun Bey: Münşeâtü’s-Selâtîn, C.I, s.220. Buradan naklen Y. Yücel. Anadolu Beylikleri, C.I, s.97. 
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1425’li yıllara geldiğinde artık yorulmuş ve yaşlanmış olan İsfendiyar Bey, barış yaparak ve iki 
taraf arasındaki hısımlık bağlarını yenileyerek Osmanlı ile açık rekabetine son verdi. İçten içe 
ise yine de Şahruh’tan bir ümit beklemeye devam etti. Osmanlılara gelince onlar, Ankara 
yenilgisi sonrasında büyük badireler atlattılar ve Çelebi Mehmed ile oğlu II. Murad 
zamanlarındaki disiplinli, dinamik ve bir o kadar da temkinli politikaları sayesinde yükselişlerini 
sürdürdüler. 1440’ta İsfendiyar Bey hayata gözlerini yumduğunda Osmanlı orduları Anadolu 
ve Balkanların bir numaralı devleti mevkiinde bulunuyordu. Şahruh’un 1447’de ölümü 
günlerinde ise Timurlular siyaseten kan kaybı yaşasalar da Şahruh’un oğlu Uluğ Bey’in ve 
ekibinin Türkistan’da açtıkları büyük bilim yolu, XV-XVI. yüzyıllar boyunca İran ve Hindistan’a 
kadar uzanan “Türk Rönesansı” aydınlanmasının kudretli ışıklarını etrafına saçıyordu.  

Son söz olarak söylemek gerekir ki, 1385’te Sinop’ta başlayan İsfendiyar Bey’in Anadolu 
cihangirliği davası, bir taraftan büyük Turan hükümdarı Emir Timur’un doğudan batıya uzanan 
demir pençesinin şiddetiyle sarsılmış; batıdan doğuya hızla yayılan Yıldırım’ın yakıcı 
kıvılcımlarıyla tutuşmuş, yıkıcı ölüm kalım kavgalarıyla aşınmıştı. 1440’ta yarım asırlık siyaset 
tecrübesinden sonra Sinop’ta babasının kabri yanına sessizce uzanmış olan İsfendiyar Bey, 
Âşıklar Adası nâmıyla dillere destan olan bu şehirde hayata ve siyaset sahnesine gözlerini 
yumduğunda, yirmi yıl sonra Candaroğullarının kaderini çizecek olan Osmanlı şehzadesi 
Mehmed (Sultan Fatih) de dokuz yaşındaki bir çocuğun taşıması gereken hayallerin çok 
ötesinde Bizans tahtını sarsacak ülkülerin peşinde at koşturuyor, kalem oynatıyordu… 
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O’ZBEKİSTONDA AMALGA OSHİRİLGAN “PAXTA ISHİ” QATAG’ONLARİ HAQİDA 
BA’Zİ MULOHAZALAR 

Prof. Dr. Khurshida YUNUSOVA* 

Özet 

Совет давлати сиёсий мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида маълум давр-ларда 
“темир интизом” билан кадрларни жазолаб, эркин фикрлайдиган зиё-лиларни 
жиловлаб, фуқаро фаоллигини бир тизгинда ушлаб туришдан иборат зўравонлик 
сиёсатини амалга ошириб турган. Бундай ҳаракатлардан бири “тергов усуллари 
тажрибаси ўтказиладиган майдонга”1 айланиб қолган Ўзбекистонда ўтказилган “пахта 
иши”қатағонлари эди. ХХ аср охирига совет мамлакатида кучайиб кетган 
инқирозларнинг сабаби «бирон-бир ходимнинг хатоларидан, ривожланишнинг аниқ 
муаммолари ва қийинчи-ликларидан» деб ҳисобланган2 сиёсий раҳбарият 1983 йил 
сентябрдан катта ваколатлар билан Т. Гдлян бошчилигида мамлакатнинг турли 
минтақа-ларидан тўпланган 200 кишидан иборат тергов гуруҳини Ўзбекистонга 
юборади3. Т. Гдлян олиб бораётган жиноят-тергов ишларининг барчаси очиқдан очиқ 
айблов йўналишида бўлади.  

Мана шундай жиноий жавобгарликка топтилганлардан бири Бухоро вилояти ички 
ишлар бошқармаси ДАН йўл-патруль хизмати алоҳида дивизионининг собиқ 
командири В.Иззатов эди. Ахсикент туркларидан бўлган В.Иззатов тўрт ёшида отасидан 
етиб қолган, ўн ёшга етар-етмас меҳнат фаолиятини бошлаган, ўз вақтида ўқишни ҳам 
ташлаган, ўнинчи синфни тугатгандан сўнг совет армиясида хизмат қилиб, 
Қозоғистондаги қўриқ ерларни ўзлаштиришда иштирок этган эди. Армиядан 
қайтгандан сўнг ички ишларга хизмат қилишга юборилиб, хизматни оддий 
ходимликдан бошлаб, то майор унивонини олгунча, дивизия командири бўлиб 
етишгунига қадар вазифасини бенуқсон адо этган эди. Халол меҳнати туфайли бир неча 
маротаба фахрий ёрлиқлар, кўкрак нишонлари билан тақдирланади. Бироқ, у “пахта 
иши” қатағонларида бир неча бор пора олганликда, йўл ҳаракати бузилишига сабабчи 
бўлган ҳайдовчиларга нисбатан маъмурий чора кўрмаганликда айбдор деб топилган. 
Т.Гдлян ишни судга жўнатмасдан анча илгари В.Иззатовни ўн уч йил озодликдан 
махрум этиш чораларини кўради ва етти йил умрини турли қамоқхоналарда ўтказади.  

Т.Гдлян гуруҳи қўллаган вахшиёна иш усуллари, тергов камераларидаги 
жиноятчилар ичида яшашга мажбур этилган ҳаёт В.Иззатовни иродасини бука олмади. 
Барча айёрлик, муғомбирлик ва дўқ-пўписаларга қарши туриб, ўзининг айбсизлигини 
ҳимоя қила олди.  

 

                                                           
* Ўзбекистон Миллий университети “Ўзбекистон тарихи” кафедраси мудири   
1 Қаранг: Халқ ҳақиқатни билмоғи зарур. СССР Т.Гдлян бошлмқ тергов группаси фаолияти билан боғлиқ 
материалларни текшириш юзасидан СССР Халқ депутатлари съезди комиссияси аъзолари “Қишлоқ ҳақи-
қати” мухбири саволларига жавоб беради // Тошкент ҳақиқати. 1990, 3 февраль. 
2 Қаранг: КПСС Марказий Комитети котиби ўртоқ К.У.Черненконинг КПСС Марказий Комитети пленумида 
сўзлаган нутқи // Совет Ўзбекистони. 1983, 15 июнь. 
3 Лиханов Д. Кома // Огонёк. – М., 1989. – № 4. – С. 20-21. 
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TÜRKİYE'DEKİ TÜRKİSTANLILAR 

Prof. Dr. Orhan KAVUNCU* 

1- Giriş: Türkistan Kavramı ve Diyaspora 

Türkistan sözü, İslâm’ın bir hediyesidir. Hz. Ömer zamanından itibaren bölgeye gelen 
Müslüman akıncılar coğrafyayı Türkistan olarak isimlendirdiler, zamanla kavram Hazar 
Denizinin öbür tarafındaki 6 milyon km karelik coğrafyayı ifade eder hale geldi. Türkistan 
kelimesinin Türklerin Yurdu anlamında kullanıldığı kaynaklara örnek olarak yakında dilimize 
Erkan Göksu çevrilen ve 10. Asırda yazılmış olan “Tarihi Buhara” ve Hive hükümdarı Ebul Gazi 
Bahadır Han’ın 17. Asırda yazılmış olan “Şecere-i Türki” kitapları gösterilebilir. Yani bölge için 
Türkistan kavramı, en azından M.S. 7. Asırdan beri kullanılmaktadır (Hayit, 2000). Kelimenin o 
dönem olaylarını anlatan Arapça kaynaklarda kullanılması, daha önceden de var olduğunu 
düşündürmektedir. Ancak daha önceki olayları anlatan Farsça kaynaklarda bölgenin adı daha 
çok Turan olarak geçmektedir. 

Türkistan sözü, bahsedilen bölgenin ismi olmak yanında daha sağlığında Piri Türkistan, 
Türkistan baba diye anılan Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin vefatından sonra zaman içinde, 
kabrinin bulunduğu Yese şehrinin de adı olmuştur. Türkistan sözü yerine, Rusların bölgeyi 
işgalinden sonra, İngiliz ve Rus Bilim adamları tarafından Orta Asya tabiri ikame edilmiştir. 
Türkistan ifadesi, sadece Yesevi babanın kabrinin bulunduğu eski adı olan Yese şehrine ve 
bölgenin inzibati kontrolünü sağlamakla görevli Türkistan lejyonu denilen Rus askeri birliğine 
münhasır kalmıştır. Kelimenin Rus ve İngiliz Bilim adamları tarafından kullanılmak 
istenmemesinin sebepleri arasında siyasi bir sebep de vardır: Türkistan sözü, bölge halkının 
Türklükle illiyetini açık şekilde ortaya koymaktadır. 

Bugün Türkistan’ın batısında Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan devletleri vardır. Doğu Türkistan ise, Şiǹcan Uygur Özerk Bölgesi adı altında Çin 
kontrolü altındadır. Türkistan’ın güneyindeki küçük bir kısım ise, bugün Afganistan ve İran’a 
aittir. 

                                      *                                        *                                        * 

Bugünkü Türkistan halkları eskiden olduğu gibi halen de çok göç eden topluluklardır. 
Bu kendi ülkeleri dışındaki Türkistanlıların tamamını “diyaspora” kavramı içinde sayabilir miyiz? 
En yaygın ama dar anlamıyla “ana yurdundan uzakta yaşayan bir topluluğun ülkesine bir gün bir 
şekilde dönme arzusunun olması” halinde o topluluk diyaspora olarak nitelenebilir. Kavramı 
“ana yurduyla ilgili özlem ve tasavvurlara sahip olan topluluk” şeklinde biraz daha geniş ölçekli 
tanımlayacak olsak bile ülkeleri dışındaki Türkistanlıların tamamını diyaspora saymakta 
zorlanırız. “Kökenini hatırlayan ve unutmayıp hatırlamak için gayret gösteren topluluk” tanımı 
ancak hariçteki bütün Türkistanlıları diyaspora kavramı içine almamızı mümkün kılar. Bu çok 
geniş tanım bile, bulunduğu ülkede, kendi etnik topluluğundan kopuk yaşayan bazı münferit 
aileleri diyaspora kapsamı içine taşımaya yetmemektedir. 

                                                           
* Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü 
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Aslında bu tartışma, anayurdu dışında yaşayan her topluluk için geçerlidir. Ancak 
diyaspora kapsamına giren ailelerin miktarı Yahudilerde başka, Azerilerde başka, Ermenilerde 
başka, Uygurlarda başka olabilir. Göç edilip yaşanılan ülkenin sosyo-ekonomik şartları ve 
muhacir toplumun yerli topluma intibak edip etmemesini etkileyen kültürel, dini benzerlik gibi 
faktörler,  diyaspora kapsamına girenlerin oranını etkilemektedir. Diyaspora kapsamına 
girenlerin oranını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin etkileşimi, önemli ama ayrı bir çalışma 
konusudur. 

Türkistanlılarla ilgili bir diğer tasnif ve tanım zorluğu, komşu olan ülkelerde 
yaşayanların yerli ahali olmasıdır. Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve 
Afganistan’da yaşayan en az 10 milyon Özbek, “diyaspora” sayılabilir mi? Özbekistan’da da bu 
komşu ülkelerin ana grubundan etnik gruplar aynı şekilde yerli ahalidir. Türkistan coğrafyasının 
bir özelliği olarak etnik grupların bu iç içe geçmiş hali, Sovyetler Birliğinin Milletler politikasının 
bir sonucu olarak problem haline gelmiştir. 1917 Bolşevik ihtilâlinden hemen sonra kurulan 
Türkistan Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 1924’te lağvedilip yerine sonraki 10 yıl içinde 
etnisite temelinde siyasi yapılanmalar oluşturuldu. Bugün için etnik çatışmaların alt yapısını 
oluşturan bu sosyal siyasi gerçeklik, Türkistan ideolojisi etrafında, etnisiteler üstü bir 
birlikteliğe, bir üst-çatı kimliğine de alt yapı oluşturabilir. Kardeş ve komşu ülkelerin iç içe 
geçmiş bu etno-demografik yapısı, Orta Asya Ekonomik İşbirliği, Aral’ı Kurtarma Fonu gibi 
bölgesel bütünleşme arayışlarını engelleyen değil, destekleyen ve daha ileri merhalelere 
taşıyan bir rol oynayabilir. 

            *                                        *                                           * 

Türkistan coğrafyasından göç, tarihin çok eski zamanlarından beri vardır. Özbek ve 
Kazak etnisitesinin henüz teşekkül etmediği ilk dönemlerde ve bu etnisitelerin teşekkül ettiği 
tarihlerden sonra bölgenin nomadik ismi olan “Türkistan”, göçle ilgili olarak da kullanılan bir 
kavramdır. Nereden göç ettiniz, nerelisiniz gibi sorulara verilen cevap, etnisiteden bağımsız 
olarak yakın zamanlara kadar “Türkistan’dan” ve “Türkistanlıyım” olmuştur. 20. Yüzyılın 
başlarında İngiliz ve Rus bilim adamlarının, bilimsel değil ama siyasi gerekçelerle bölgeye Orta 
Asya demeyi tercih etmeleriyle birlikte Türkistan tabiri yazılı kaynaklarda unutulmaya yüz 
tutmuş, ancak ahali sözlü olarak kullanmaya devam etmiştir. O bakımdan biz de bu çalışma 
boyunca Hazar Denizinin öbür tarafı söz konusu olduğunda Türkistan tabirini kullanacağız. 
Esasen Türkistan’dan göçlerde, etnisitenin çok defa karışık olması, yakın zaman dilimlerindeki 
göçler için de Türkistan tabirini kullanmamızın isabetli olduğunu düşündürmektedir. 

2- Tarih Boyunca Türkistan’dan Türkiye’ye Göç 

Türkistan coğrafyasından Anadolu ve Rumeli’ye göçler daha Özbek ve Kazak etnisiteleri 
teşekkül etmeden önce, 1071 Malazgirt savaşından ve hatta öncesinden başlar. Selçuklular 
devletlerini bugünkü Kazakistan sınırları içinde yer alan Deşt-i Kıpçak denilen yörelerde 
kurdular. Hazar’ın öbür tarafındaki bu Deşt-i Kıpçak denilen yerleri de içinde alan geniş 
topraklara o zaman da Türkistan deniyordu (Hayit, 2000). 

Türkistan’dan Türkiye’ye gelişlerin tarihini o yıllardan başlatmak gerekiyor. Toplu 
gelişler, Osmanlı’yı kuran Kayıların gelişine kadar ve ondan sonra da toplamda belki 250 
seneden fazla devam etti. Anadolu’da Anadolu Selçuklu devleti, İran’da önce Akkoyunlu, sonra 
Safeviler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletleri, Suriye ve 
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Irak’ta Atabeylikler ve Mısır’da Memlukler, Anadolu’da beylikler, Türkistan’dan bu tarafa çeşitli 
sebeplerle ve çeşitli tarihlerde göç eden Oğuz boylarının çeşitli aşiretleri tarafından kuruldu. 

Horasan Erenleri, ya da Yesevi dervişleri, bu topluluklar arasında veya münferit olarak 
Anadolu’ya geliyor, insanlara Allah indindeki dini, İslâm’ı anlatarak Anadolu’nun ve Rumeli’nin 
sadece fiziki olarak değil, manevi olarak da Türkleşmesine hizmet ediyorlardı. Bunlar arasında 
Mevlâna ve hocası Kayseri’de metfun Seyit Burhaneddin, Hacı Bektaş-i Veli, Anadolu’nun 
Ankara Çamlıdere, Tarsus, Gerede gibi birkaç yerin metfun Semerkandi’ler, Yunus Emre’nin 
mürşidi Tapduk Emre ve Sarı Saltuk hemen akla geliveren isimlerdir. İznik’in fethi sırasında 
Türkistan’dan gelip Osmanlı ordusunda görev yapan ve şehit olan Kırgız askerlerin anısına 
bugün İznik’te bir anıt vardır. Ankara savaşı öncesinde Yıldırım Bayezid’e damat olan Emir 
Sultan, Şah-ı Nakşibendi’nin mürşidi Seyit Emir Külâl’in oğludur.  

Türkistan’da Emir Timur dönemi Özbek etnisitesinin teşekkülünün artık tamamlandığı 
ve hemen ardı sıra Kazak etnisitesinin başladığı devirdir. Nitekim Timur’un devletini, Altınordu 
hükümdarı Özbek Han’ın soyundan olduğu için Özbek Han ismiyle de bilinen Şeybani Han 
yıkmış ve yerine Buhara’da kendi devletini kurmuştur. O dönemde İstanbul’a gelen en önemli 
sima, oğlu tarafından 1449’da öldürülen büyük alim ve hükümdar Uluğ Beg’in talebesi Ali 
Kuşçu’dur. Ali Kuşçu, iyi bir matematikçidir, İstanbul medreselerinde matematik onunla gelişir. 
1579’da Takyüddin Efendi tarafından kurulan ve birkaç yıl sonra ham softaların gayretiyle 
yıktırılan rasathane de Ali Kuşçu’nun gök bilimleriyle ilgili çalışmalara kazandırdığı ivme ile 
İstanbul’un ilk rasathanesi olmuştur. 

Türkistan’dan Hac farizası için yola çıkan insanlar Halifeyi ziyaret maksadıyla önce 
İstanbul’a gelirlerdi. İstanbul’dan da ya karadan ya da denizden İzmir üzerinden yollarına 
devam ederlerdi. Bu yoldan Hacca gidiş, muhtemelen hilafet Osmanlıya geçtikten sonra 
başlamış olmalıdır. Bu ziyaretler esnasında bir kısım insan Anadolu’da kalmış, güzergâh 
üzerinde mola için yapılan kervansaraylarda ve tekkelerde yerleşen görevliler olmuştur. 
Meselâ İzmir Urla’ya bağı Özbek köyünün bu şekilde oluştuğu söylenebilir. Yine Bolu’nun 
Kıbrısçık ilçesinde Özbek olduğunu söyleyen insanlar vardır. Burada Fergana vadisinin meşhur 
Kızıl pirinci (devzire) yetişir. Gaziantep’te yine Türkistan’a mahsus “maş” denilen mercimek ile 
bezelye arası büyüklükte danelere sahip bir baklagil bitkisi yetiştirilir ve Antep mutfağında 
kullanılır. İstiklâl marşımızın şairi Mehmet Akif’in annesi merhum Emine Şerif Hanım da Hac 
yolunda Amasya’da vefat etmiş bir Buharalı’nın kızıdır.   

İstanbul dışında diğer bir merkez de tabiatıyla Hicaz’dır.  Başlangıçta Hac ibadetini 
yerine getirmek üzere Hicaz’a gelen insanlardan bazıları orada ibadet ve eğitim maksadıyla 
kalıyordu. Bu, zaman içinde Medine’de Özbekler Medresesi denilen bir eğitim kurumu 
meydana getirdi. 

3- Türkiye’deki Türkistanlılar 

Türkiye’deki Türkistanlıların ilk gelişleri böyle olmakla beraber, bizim asıl konumuz bu 
ilk gelişlerden çok daha sonraki toplu ve münferit gelişlerdir. Çağdaş toplu göçler, Rusya’nın ve 
Çin’in bölgeyi işgal etmeleriyle başlar ve19. Asır son çeyreğinden itibaren hızlanır. 

Sibirya Özbekleri veya Omsk Tatarları diye bilinen taifeden bir grup bu yıllarda 
Konya’ya gelir ve Cihanbeyli’nin Böğrüdelik köyüne yerleşir. İlk yerleşimde adı Reşadiye’dir. 
Dönemin bilinen seyyah, araştırmacı yazarlarından mücadele adamı, “Japonya ve Asya 
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Müslümanları” isimli kitabın yazarı Abdürreşit İbrahim bu köye yerleşenlerdendir. Köye 
yerleşimden 5 sene sonra Çanakkale müdafaası başlar; askere çağrılmadıkları halde gönüllü 
giderek orada 30 şehit verirler (Kabakçı 2007). Bugün köyde yaşayanlar atalarının Sibirya’dan 
geldiğini bilmekte, bir kısmı Kırgız, Bir kısmı Tatar, bir kısmı da Özbek olduğunu söylemektedir. 
Muhtemelen bunların hepsi doğrudur; köye gelen kafile Özbek, Kırgız ve Tatarlardan meydana 
gelmiş olmalıdır. (Kavuncu, 2013) 

Birinci ve İkinci Meşrutiyet arasında (1876-1908) ve daha sonra münferit olarak gelen 
ziyalılar, Türk fikir hayatında önemli yer tutarlar. Abdürreşit İbrahim gibi, Yusuf Akçura, 
Ağaoğlu Ahmet, Hüseyin zade Ali, Cemalettin Afgani de İslâm Alemini içine düştüğü zelil 
vaziyetten kurtarma arayışlarıyla İstanbul’da karar kılan aydınlarımızdır. 

İstanbul ve İstanbul üzerinden Hicaz toprakları en çok tercih edilen yerlerdir. Bolşevik 
ihtilalinden önce gelenler, yine Medine’ye, bir kısmı da buradan Kuzey Afrika’ya giderler. 
Birinci Dünya Harbiyle ve Medine’nin İngilizler tarafından işgaliyle bunların hemen tamamı 
Anadolu’ya göçer. Bir kaç aile Konya, Kilis ve Nazilli’de, çoğunluk Çukurova’da yerleşir. Bu 
Çukurova’ya yerleşenler, İstiklal harbine fiilen katılırlar. Bunlar hakkında biraz sonra bilgi 
verilecektir. 

Rusya’nın işgaline karşı çeşitli zamanlarda ortaya çıkan direnişler Ruslar tarafından 
şiddetle bastırılınca, daha çok Afganistan üzerinden toplu göçler oldu. Bolşevik ihtilâliyle 
birlikte, basmacıların dağınık ve düzensiz mücadelesi düzenli Bolşevik orduları karşısında 
başarılı olamayınca yeni bir göç dalgası başladı. Güzergâh çoğunlukla Afganistan üzerinden 
Hindistan, Hicaz ve Türkiye idi. Bu dönemde Türkiye’ye gelen Basmacı liderleri Şirmet Beg ve 
kardeşi Şir Muhammed Beg ile Afganistan’da kalan Lakay İbrahim ve diğerleri sayılabilir. 

Balkan ve Birinci Dünya Harplerinde halifenin ordusunda görev yapmak üzere gelenler 
vardır. Hacı Yoldaş ve arkadaşları, “Hacca gidiyoruz” diyerek memleketten ayrılırlar. Balkan 
harbine iştirak ettikten sonra gerçekten Hac ibadetini yapmak üzere Hicaz’a varmışlar, fakat 
Hac mevsimini beklerken Birinci Dünya savaşı çıkınca tekrar gönüllü olmuşlar ve Süveyş kanalı 
harbine katılmışlardır. Savaşın hitamında Hac farizasını yerine getiren grup Anadolu’ya geçmiş 
İstiklâl harbi esnasında Çukurova ve Pozantı’da Fransızlara karşı cihada katılmış, şehit 
vermişlerdir. Bugün onlar adına Tarsus Belediyesinin kadirşinas kararıyla dikilmiş bir şehitlik 
abidesi vardır.1 Hacı Yoldaş ve arkadaşları hakkında daha geniş malumat için bakınız: (Koçar 
2007). 

Birinci Dünya Harbi sonlarında 1917’de Medine’den başka bir grup Adana’ya gelir. 
Medine komutanı Fahrettin Paşa, Medine’yi tahliye edeceği vakit, Buharilerin kendilerine çok 
yardım ettiğini, bu yüzden kendilerine tahliyeden sonra kötülük yapılabileceğini, onun için 
isteyenlerin askerin tahliye treniyle Anadolu’ya göç edebileceğini söyler. İşte bir grup böylece 
Adana’ya gelir ve Çukurova’nın çeşitli yerlerine dağılırlar. Çoğunluk Tarsus, Adana, Ceyhan ve 

                                                           
1 Çanakkale ve İstiklâl harpleri, bizim için çok önemlidir. Bu harplerde, yetişmiş, ilim ve irfan sahibi gençler şehit 
oldu. Türkistan’dan gelip savaşa katılanlar da Ceditçi hareket içinde yetişmiş gençlerdi, İslâm’a ve Türklüğe 
hizmet etmek aşkıyla doluydular. Biz şimdi “ilim ve irfan erbabı şehit oldu” diyoruz ama kaybettiğimiz aslında ilim 
ve irfanın kendisiydi. Bu topraklarda bağımsızlığın ve cumhuriyetin bedeli şehitlerin beyinlerini ve gönüllerini 
süsleyen ilim ve irfan oldu. Onun için bu Türkiye Cumhuriyeti, çok ama çok kıymetlidir. 
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Cebel-i Bereket’te (Osmaniye) yerleşir ve bunlar da kurtuluş savaşında, özellikle de güneyde 
Fransızlara karşı, çete harbi olarak bilinen çatışmalarda görev alır.1 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Avrupa’dan gelen ziyalılardan da bahsetmek gerekir. 
Türkistan’da İsmail Gaspıralı’nın başlattığı Ceditçi hareket kısa zamanda etkili olmuştu. Birinci 
Dünya Harbi sona erdiğinde Rusya işgalindeki Kafkasya, Tataristan ve Türkistan’daki Ceditçi 
mekteplerin sayısı binlerle ifade edilir olmuştu. (http://www.oncevatan.com.tr/turk-
dunyasinda-aydinlanma-hareketi-ve-usul-u-cedit-mektepleri-makale,20918.html). İşte bu 
Ceditçi hareketin önderi durumundaki öğretmenleri tarafından titizlikle seçilip Avrupa’ya 
okumaya gönderilmiş gençler ve Ruslara karşı bağımsızlık mücadelesinden dolayı öz vatanında 
mücrim duruma düşmüş dava adamları bu ziyalılardır. Sadri Maksudi, Zeki Velidi, Abdülkadir 
İnan, Ayaz İshaki gibi İdil Ural ve Türkistan Türklerinden, Hüseyin zade Ali, Ağaoğlu Ahmet gibi 
Azerbaycan Türklerinden büyükler ikinci gruptan örneklerdir. Avrupa’ya okumaya gönderilen 
gençlerden memlekete dönenler yeni Bolşevik rejimin kurbanları olur; çoğu öldürülür veya 
Sibirya’ya sürgün edilir. Kalanlardan bir kısmı için çare Türkiye’dir. Türkiye’ye gelirler ve hemen 
tamamı profesörlüğe kadar yükselir ve genç cumhuriyet üniversitelerinde bazı bilim dallarının 
kurucu başkanları olurlar. İbrahim Yarkın zootekni, Tahir Çağatay sosyoloji, eşi ve Ayaz 
İshaki’nin kızı Saadet Çağatay Türk Dili, Sait Ali Ankara fizik, Mecit İbrahim Okay kimya, ağabeyi 
Ahmetcan Okay jeoloji, Ahmet Temur, Akdes Nimet Kurat tarih, Abdülkadir Karahan dil 
dallarında Türk Bilim hayatına önemli katkılarda bulunurlar (Bunlar için bakınız: Kavuncu 1988) 

Bolşeviklerden kaçma eylemi basmacılardan sonra da devam etti. Stalin dönemi Sovyet 
yönetiminin Ceditçi hareketi tasfiyesi yönünde başlattığı baskılar, ikinci göç dalgasını oluşturur. 
Stalin baskısından kaçabilen binlerce insan Türkistan’dan Afganistan’a, Doğu Türkistan’a ve 
daha az ölçüde İran’a göç etmiştir. Bunların da çoğu yine, ya artık Suudi Arabistan devletinin 
toprağı olan Hicaz’a veya Türkiye’ye geldi. Bunlar arasında Türkiye’ye münferit gelişler olur. 
Sovyetler Birliğindeki baskılardan, Çin mezaliminden kaçan kardeşlerimizin başlıca ilticagâhı 
Türkiye’dir. Annemin babası Nasrullah Yasa, halamın beyi ve kayınbabam Şakir Altaylı, Doğu 
Türkistanlı Maksum ve Rabia Yoldaşçan, Mümin Ötkür, Veli Tuygun bunlar arasında akla gelen 
isimlerdir. Ceyhan’a yerleşmiş olan Emrullah amca, Hacı Azim eke, Mullahun eke, Kasap eke, 
Adana’ya yerleşmiş bulunan Şirmet Bek ve kardeşi Nurmuhammed Bek bu ilk gelenlerdendir. 

Ceyhan’ın Kırmıt (bugün Sağkaya) köyüne gelip yerleşen Karakalpaklar da cumhuriyetin 
15. yılında gelen Türkistanlılardandır. İstanbul Üniversitesinde çalışan Prof. Dr. Abdülkadir 
Donuk bu köyden yetişmiş bir aydınımızdır. 

1915-1940 arasındaki bu göçler hakkında daha geniş bilgi için Andican (2003), Hayit 
(2000), Altaylı (2013) ve Koçar (2007) gibi kaynaklara başvurulabilir. 

Sovyetlerden göçün üçüncü dalgası İkinci Dünya Harbi sonrasıdır. Sovyet ordusundan on 
binlerce Müslüman Türk Almanlara esir düşmüştü. Bunlar esir kamplarında çok zor şartlar 
altındaydı. Mustafa Çokay ve Veli Kayyum Han’ın girişimleriyle Alman saflarına geçtiler, 
geçmeseydiler ne olacakları meçhuldü. Almanlar savaşta mağlup olunca bir çoğu Sovyetlere 
teslim edildi ve savaş suçlusu olarak yargılanıp öldürüldü. Bir kısmı zaten savaşta yok olmuştu. 

                                                           
1Yazarın dedesi Hacı Abdurrahman (Kavuncu) hocada ailesiyle birlikte bu gelenler ve çete harbine katılanlar 
arasındadır. Ayrıca Egemberdi (Medeni) Hoca, kunduracı Abdürrahim (Akbay), Tarsus’ta Hafız Abdullah, 
Gaziantep’te bombacı lâkabıyla meşhur aslen Doğu Türkistanlı Sait bey bunlar arasında hemen akla gelen 
isimlerdir. 
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Bir kısmı Sovyetlere teslim edilmemek için son derece kötü şartlarda saklandı ve hastalık ve 
açlıktan öldü. Sonuçta 200 bin kişilik Türkistan lejyonundan geride kalan on binden az insandır. 
Bunlar da soğuk savaş döneminde Batı Avrupa’da Sovyetler Birliğine karşı mücadele 
yürütmüşler, çeşitli yayınlar yapmışlardır. Bunlar arasında en önemlisi Hür Radyodaki (Radyo 
Liberti) sesli yayın ve Sovyetler Birliğini Öğrenme Enstitüsü tarafından çıkarılan “Dergi” isimli 
dergidir.  

İkinci Dünya Harbinden sonra hayatta kalabilenler Dünya’nın dört bir yanına dağıldı. 
Pakistan’da, Türkiye’de, Almanya’da, İngiltere’de, ABD’de yaşayan bu bir avuç insan Sovyetler 
Birliğinin dağılmasına kadar güçlerinin yettiği kadar mücadele ettiler. Bunlardan Dr. Baymirza 
Hayit rahmetli Almanya’da büyük bir Türkolog olur. Ruzi Nazar Amerikan istihbarat örgütü CİA’ 
da önemli görevler yapar. İngiltere’de Kırımlı Cengiz Dağcı romanlarıyla hizmet eder. Dr. 
Vakıfbeg Kerimi Pakistan vatandaşı idi, oğlu Azadbeg Kerimi Afganistan Ruslar tarafından işgal 
edilince Kuzey’deki Türklerin kurduğu partinin içinde yer aldı, bir müddet sonra da partinin 
başına geçti. Ben Türkiye’ye gelebilenlerden ikisini tanıdım. Ankara’da Kazak Abdurrahman 
Yunusoğlu ve İzmir’de Özbek Burhaneddin Semerkantlı; ikisi de vatan hasretiyle vefat ettiler. 
Mekânları cennet olsun. 

1950’den sonra Adana ve Akşehir’e Afganistan üzerinden gelip yerleşen batı Türkistanlılar 
vardır. Bunların çoğu Özbek, bir kısmı Türkmen ve Kırgız’dır. Bir ara devlet bakanı da olan Prof. 
Dr. A.Ahat Andican, Akşehir’e yerleşen bir ailenin çocuğudur. 

O yıllarda Doğu Türkistan’dan da gelenler olur. 1949 yılında Çin Türkistan’ı yeniden işgal 
edince on binlerce insan yine Afganistan üzerinden Dünya’ya dağıldı. Bu grupların bir kısmı 
aslında 1933 bağımsızlık hareketinin Rus-Çin işbirliğiyle bastırılmasından sonra 1940’lı yıllarda 
Himalayalardan aşarak Hindistan’a gelmiş, burada 10 yıldan fazla kaldıktan sonra 1952’de 
Türkiye’ye gelmişti (Kara 2006). Türkiye’ye gelen kafilelerden Kazaklar İstanbul 
Zeytinburnu’nda, Niğde Altay köyünde ve Salihli’de yerleştirilir. Alibeg Hâkim, Hasan Oraltay, 
Hızırbeg Gayretullah bu kafilelerde yer alan güzide isimlerdir. Uygurlar da gelir. İsa Yusuf 
Alptekin ve Mehmet Emin Buğra gibi isimlerin öncülük ettiği bu Uygur grupları da daha çok 
İstanbul’da Zeytinburnu’nda ve Kayseri’de yerleşmişlerdir. 

Nihayet son geliş Afganistan’dandır. 1982 yılında Rus işgali altındaki Afganistan’dan gelen 
Özbek grupları Gaziantep’e, Hatay Ovakent’e, Şanlıurfa Ceylanpınar’a, Türkmenler Tokat 
Yeşilyurt’a, büyük Rahmankulu’nun önderliğindeki Kırgızlar Van Erciş Ulupamir’e 
yerleştirilirler. 

4- Sonuç 

Türkiye’deki Türkistanlılar, Türkiye’deki kardeşleri tarafından yadırganmadılar. Muhacir 
duygusuna kapılmadan kendilerini anavatanda hissederek yaşıyorlar. Munis insanlar olarak 
biliniyorlar. Çalışkan ve okumaya hevesliler. Aralarından iyi aydınlar yetişti. Önce gelenlerden 
yukarıda bahsedilenlere ilâveten günümüzde de Prof. Dr. Abdülkadir Donuk, Prof. Dr. A. Ahat 
Andican, Enver Altaylı, Prof. Dr. Timur Kocaoğlu, Prof. Dr. Abdülvahap Kara, Prof. Dr. Salih 
Aynural, Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk, Doç. Dr. Erkin Emet ve Doç. Dr. Erkin Ekrem halen 
Türkiye’de ilim ve fikir hayatında önemli hizmetler yapıyor. 

Türkiye’deki Türkistanlıların örf ve adetlerini, geleneklerini unutmamaları için, aralarında 
dayanışmayı korumak ve artırmak için kurulmuş dernekler vardır. 1950’li yıllarda kurulan 
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Adana’daki Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, çoğu Özbek olan, Adana’daki Kazak, 
Uygur, Tacik, Kırgız etnisitelerinden Türkistanlıları bünyesinde barındırmaktadır. Her yıl çeşitli 
günlerde toplanmakta, Korbaşıları anma toplantısı, Nevruz kutlaması, geleneksel Pilav Şöleni, 
Gep- Geştek denilen çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. 

İstanbul’daki Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği de 1954 yılında kurulmuştur (1984’ten 
sonra Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği). Halen aktif olarak faaliyettedir. 
Hemşeriler arasında tanışıklığı ve irtibatı sağlamakta, Nevruz, dini bayramlarda bayramlaşma, 
kır gezileri, Gep-Geştek gibi çeşitli faaliyetler yapmaktadır. 

Bu ikisi dışında faaliyete yeni başlayan Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği 
(TÜRKİSTANDER), daha ziyade, son yıllarda özellikle Tacikistan ve Kırgızistan’dan gelen 
Özbeklerin Türkiye’de ikamet ve vize, sağlık problemleriyle ilgilenmekte, barınmalarından, 
çocukların okumalarına kadar sosyal meseleleriyle meşgul olmaktadır. 

Doğu Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Doğu Türkistan Vakfı, Maarif Vakfı, 
Kazak Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği gibi 
daha birçok sivil toplum kuruluşundan da bahsetmek gerekir ama bunlarla ilgili daha ayrıntılı 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Türkistanlılar, yaşadıkları ülkenin şartlarına uyum sağlayabilen insanlardan oluşmaktadır. 
Bu özellik, soy, kültür ve din birliği olan Türkiye’de tabiatıyla daha fazladır. Türkistanlıların çok 
sayıda bulunduğu Suudi Arabistan’da veya son yıllarda çok sayıda Özbek mülteci kabul eden 
Kanada’da da herhangi bir menfi haber duyulmamıştır. 

Bu uyum kabiliyetine karşılık, örf adetleri ve dillerini yaşatma konusunda da Türkistanlılar 
diasporası, başkalarına kıyasla, daha dikkatli ve başarılıdır denilebilir. Bu durum bütün 
Türkistanlı etnik gruplardan insanlarda gözlenmektedir. Türkmen Türkmenliğini, Kazak 
Kazaklığını, Özbek Özbekliğini ... bilmektedir.  

1991 sonunda Sovyetlerin kendini feshetme kararının ilânı ve kardeşlerimizin bağımsız 
devletler kurması, Türkiye’deki Türkistanlıların vatanlarıyla ilgili kanaatlerinde olumlu bir etki 
yaptı. Dualarının kabul edildiğini düşünen Türkistanlılar Kazakistan’ı, Kırgızistan’ı, 
Türkmenistan’ı, Özbekistan’ı ve Tacikistan’ı ikinci devletleri sayıyorlar. Genellenebilecek bir 
gözlem olarak söylenebilir ki, bu devletlerin bağımsız devlet olması onlara yetiyor. Hatta bu 
çoğunluk, anavatanlarındaki iktidar mücadelelerinden rahatsız oluyorlar. Kimin iktidar olduğu 
ve olacağı onları ilgilendirmiyor. Buna karşılık, Türkiye’de veya başka yerlerde faaliyet gösteren 
ve çoğunluğu temsil etmeyecek kadar az sayıda olan muhalif grupların varlığı sessiz çoğunluğu 
tedirgin ediyor, bunların süper güçlerin piyonu olmasından endişe ediyor, onlara kuşkuyla 
bakıyorlar. Genellikle dindarlar ama din adına silahlı bir hareketi asla tasvip etmiyorlar. 
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ÖZBEKİSTAN’IN BAĞIMSIZLIĞI DÖNEMİNDE TÜRKÇE UZMANLARI 
YETİŞTİRME SİSTEMİ TARİHİ VE GELİŞİMİ 

Prof. Dr. Zilola KHUDAYBERGENOVA* 

Giriş 

Özbekistan Sovyetler Birliği’nin içine giren cumhuriyetlerden biri iken, Türkiye 
Türkçe’sindeki eserleri Özbekçe’ye çevirme konusunda bir çok işler uygulandı. Mesela 
R.N.Güntekin’nin Özbekçe’ye çevirilmiş olan ‘Çalıkuşu’, ‘Yaprakdökümü’ gibi eserleri, S.Ali’nin 
hikâyeleri Özbek halkının kalbini kazandı. Ama bunların hepsı denizden bir damla gibiydi. 
Özbek halkı Türkiye hakkında, Türk gelenekleri, edebiyatı, yaşam tarzı hakkında ne kadar çok 
bilgi almak istemişse bile, o dönemde, yani Rusya tarafından koyulmuş olan,  ta 1991’ye kadar 
mevcüt olan demir çember buna izin vermiyordu. Özbekistan bağımsızlığa ulaştığından sonra, 
onun bağımsızlığını itiraf eden ilk devlet Türkiye olduğundan dolayı, yanısıra Türkiye ve 
Özbekistan arasındaki ekonomik, siyasi, kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyle, Türkçe’yi, Türk 
edebiyatını öğrenmeye, Türkçe eserleri Özbekçe’ye çevirmeye yönelen çalışmalar gittikçe 
çoğaldı. Bağımsızlığa kadar eğer Türkçe’yi ancak kendi başına öğrenenler olmuşsa, 
bağımsızlıktan sonra Batı ve Doğu dilleriyle birlikte Türk Dili ve Edebiyatı’ndan uzmanlar 
yetiştirme amacını edinen üniversiteler, liseler açıldı. Bununla birlikte Türk Dili ve Edebiyeti 
üzerine, özellikle, Özbek ve Türk dillerinin mukayasasına ait bilimsel araştırmalar uygulandı.  

Tabii ki, Türkçe uzmanlarının yetiştirilmesine ilk temel taşını atan girişimciler bu 
edimlerinde birçok sorunlarla karşılaşmıştılar. Türk Dili ve edebiyatı boyunca uzmanlar 
yetiştirme uygulamalarına baktığımızda Taşkent Devlet Şarkşınaslık Enstitüsü önde olduğu 
halde, Özbekistan Milli Ünüversitesi, Taşkent Devlet Dunya Dilleri Üniversitesi’nin de önemli 
rol oynadıkları görülmektedir.  

Bununla birlikte eğitim olgusunun birbirleriyle devamlı etkileşimde bulunan üç temel 
öğesi bulunmaktadır. Bu üç temel öğe öğrenci, öğretmen ve program olarak 
adlandırılmaktadır. Bir eğitim sisteminin etkililiği ve verimliliği bu üç öğenin belirli bir hedefe 
doğru bir uyum içerisinde ilerlemesine bağlıdır. Bu öğelerden herhangi birinin diğerinden daha 
önemli olduğu söylenemez Bu öğelerin herhangi birinde meydana gelebilecek bir bozukluk, 
zayıflık, verimsizlik veya yanlış işleyiş bütün bir sistemin verimliliğini düşürecektir.  İşbu 
bildiride Özbekistan’da Türkçe uzmanları yetiştirme sisteminin tarihi ve evrimi, bu 
doğrultudaki memleket ünversiteleri Türkoloji bölümlarinin etkinliği, Türkçe uzmanı yetiştirme 
lisans va yüksek lisans programları hakkında bilgi verilecektir.  Bu amaçla “Özbekistan’da 
Türkçe öğretmeni yetiştirme uygulamalarında geçmişten günümüze neler yapılmıştır?” sorusu 
cevaplandırılmış, ve bu kapsamdaki uygulamalarımız hem niceliksel hem de niteliksel açılardan 
belirtilmiş olabilir.  

1.Özbekistan Milli Üniversitesi’nde Türkçe Uzmanları Yetiştirme Tarihi 

İlk önce Özbekistan’da Türkçe’nin öğretilmesinin başlanması tarihine dikkat edelim. 
İtiraf etmek gerekmektedir ki, şimdiki zamanda Özbekistan’da Türk Dili ve edebiyatı alanında 
uzmanları yetiştirmekte olan esas üniversite Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsü olsa bile bir 

                                                           
* Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
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zaman önce Taşkent Devlet Üniversitesi(şimdiki Özbekistan Milli Üniversitesi)nde belli bir süre 
Türkçe uzmanları yetiştirilmiştir’dir.  

Bunun yanı sıra Özbekistan’da Semerkant Devlet Yabancı Diller Üniversitesi’nde ve 
Özbekistan Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi’nde de Türkçe Avrupa Dilleriyle birlikte ikinci dil 
mevkiinde okutulmakta olduğu görülür. Sözkonusu üniversitelerde ilk olarak Avrupa 
dillerinden uzmanlar yetiştirilmektedir. Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek ve Orta Özel Öğretim 
Bakanlığı tarafından onaylanmış olan programa göre Avrupa Dilleriyle birlikte Doğu dillerini 
okutmak da planlanmıştır. Ancak, Semerkant Devlet Yabancı Diller Üniversitesi’nde ve 
Özbekistan Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi’nde Türkçe yabancı dil olarak öğretilmektedir.  

Özbek Türkolojisinin meydana gelmesi ve gelişmesi tarihine dikkat edersek, belli bir 
süre içerisinde Özbekistan’da Türkolojinin merkezlerinden biri olarak Özbekistan Milli 
Üniversitesinin Özbek filolojisi fakültesinin Türkoloji Ana Bilim Dalı bilindiğini itiraf etmek 
lazim. İlk önce Özbekistan Milli Üniversitesi hakkında kısaca bilgi verelim: 

Günümüzde Özbekistan Cumhuriyetindeki en büyük yüksek öğretim okullarından biri 
sayılan Özbekistan Milli Üniversitesi Orta Asya va Kazakıstan’daki birinci açılan üniversitedir. 
İşbu Üniversite 1918’de Taşkent şehrinde Türkistan Ulus Üniversitesi adıyla kuruldu.  
1920’den bu üniversite Türkistan Devlet Üniversitesi, 1923’den Orta Asya Devlet Üniversitesi: 
1960’den Taşkent Devlet Üniversitesi diye adlandırılmıştır. 28 Ocak 2000’de Özbekistan 
Cumhuryetinin Birinci Cumhurbaşkanı İ.A.Kerimov’un fermanına göre üniversiteye ‘Mirza 
Uluğbey Özbekistan Milli Üniversitesı’ adı verildi.  1920-1921’de Türkistan Üniversitesinde tip, 
fizika, matematika, sosyal bilimler, tarih, filoloji, teknik, ziraat, harp fakulteleri vardı. 
Üniversitenin tahsil verme alanı zaman geçtikçe genişledi. Üniversite ülkede Orta Asya  va 
Kazakıstan için uzmanlar yetiştirmenin merkezine dönüştürüldü. 1928’den Üniversite 
fakülteleri esasında yeni üniversiteler, enstitüler açıldı. Mesela, Orta Asya Pamukçuluk 
Üniversitesi,  Orta Asya Pamukçuluk ve Sulama İşleri Politeknik Üniversitesi, Orta Asya Tip 
Ünivarsitesi, Orta Asya Sanaii Üniversitesi, Orta Asya Sulama Mühendisleri ve Teknikleri 
Enstitüsü, Orta Asya Geolojik Arama Üniversitesi, Orta Asya İpekçilik Enstitüsü gibiler açıldı1.   

Özbekistan Milli Üniversitesinin Özbek filolojisi fakültesi 12 Mayıs 1982’te ilk önce 
Edebiyat ve Felsefe (1918-1920), sonra Doğu fakültesi (1921-1941), Tarih ve Filoloji, Filoloji 
fakültesi (1942-1981 yıllarda Özbek Filolojisi, Rus Filolojisi, Roman-Alman Filolojisi, Gazetecilik 
Bölümü) ve nihayet 1981 yılından Özbek Filolojisi fakültesi adıyla ayrı bir fakülte olarak 
faaliyette bulunmaktadır. 26 Ağustos 1982 yılında Prof. İ.Koçkartayev tarafından bu fakültede 
Türkoloji  Ana Bilim Dalı açıldı. İşbu Ana Bilim Dalı açıldığından 1998’e kadar Prof. 
İ.Koçkartayev başkanlık etmiştir. 1998-2005 yıllarda Doç.Dr.A.Rafiyev Tükoloji  Ana Bilim 
Dalına başkanlık etti2.  

2005’te Türkoloji ve Özbek Dili Ana Bilim Dalları birleştirildi ve yeni Ana Bilim Dalı 
‘Türkoloji ve Fakültelerarası Özbek Dili’ diye adlandırıldı. Bu Ana bilim dalı kapaınıcaya kadar 
‘Türkoloji ve Fakültelerarası Özbek Dili’ Ana Bilim Dalına Doç.Dr. H.Kahharova yönetmenlik 
etti. İşbu yeni Ana Bilim Dalı üç yönde faayitette  bulundu.     

                                                           
1 Halbayev S. (2003), Milli Üniversitetning tarıxiy ildizlari ve tashkil topishi, Toshkent, O’zMU nashriyori, 15-sayfa. 
2 M.Ulug’bek Nomidagi Özbekistan Milli Universiteti Professor-Oqituvchiları Haqida Ma’lumot (2003), Toshkent. 
O’zMU nashriyori, 11-sayfa. 
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1. Özbekçe.   

‘Türkoloji ve Fakültelerarası Özbek Dili’ Ana Bilim Dalı Özbekistan Milli Üniversitesinin 
14 fakültesinin Rus gruplarında devlet dilinden, yani Özbekçe’den ders verdi. Özbekçe Ana 
Bilim Dalı Türkoloji Ana Bilim Dalıyla birleştirilmesinden önce 1999 yılında  Diller merkezine 
aitti. Ona Dr.Döç. H.Kahharova başkanlık etmişti. Özbekçe Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri  
Rusça okuyan öğrencilere Özbekçe’yi öğretmeye yönelen birçok ders kitapları da 
yayınlatmıştırlar. 

2.  Türkoloji.  

‘Türkoloji ve Fakültelerarası Özbek Dili’ Ana Bilim Dalı Türkoloji alanından aşağıdaki 
yönde uzmanları yetiştimektedir: 2005-2006’dan başlayarak 5220100 - Filoloji (Türk Dilleri) 
lisans aşaması ve  5A220102- Dilbilimcilik (Türk Dilleri) yüksek lisans aşaması boyunca 
uzmanlar yetiştirildi. İşbu uzmanlık çerçevesinde   Türk uluslarının dilleri ve edebiyati, tarihi, 
etnocoğrafisine ait bilimlerden ders verildi.  

3. Yabancılar için Özbek Dili.   

 Türkoloji ve Fakültelerarası Özbek Dili Ana Bilim Dalı 2002-2003 yılından başlayarak 
yabancı öğrenciler, araştırmacılar ve doktora aşaması öğrencilerine Özbekçe’den ders verdi.  

Özbekistan Milli Üniversitesinin ‘Türkoloji ve Fakültelerarası Özbek Dili’ Ana Bilim 
Dalında türkologlardan Döç. Dr.A.Rafiyev, Dr. M.Abdurahmanova, Doç.Dr.A.Alımbekov, 
okutmanlar J.Hudayberdiyev, S.Bazarova ve birkaç Özbek dili uzmanları olan öğretim üyeleri 
çalıştılar.  Ama 2006 yılında bu bölümün lisans aşamasına, 2010 yılında yüksek lisans 
aşamasına öğrencilerin kabulü durduruldu. Ondan sonra Özbekistan Milli Üniversitesinde bu 
seneye kadar Türkoloji bölümü açılmadı, Türkiye Türkçesi okutulmadı. Geçen seneden 
başlayarak Özbekistan ve Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Bu dönemin rüzgarından 
esinlenerek Özbekistan Milli Üniversitesinde Türk Dili seçmeli bir ders şeklinde okutulmaya 
başladığını kıvançla kaydetmek gerekmektedir. 

Ayrıca, Özbekistan Cumhuriyetinin Birince cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un fermanına 
göre, 2016 yıl 13 Mayısta Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi 
kuruldu. Şimdiki küreselleşme çağında Özbek Dili ve Edebiyatının kendine özgü özelliklerini, 
tarihi gelişmesini, bugünkü durumu ve istikbali ile ilgili konuları irdelemek, bu kapsamdaki 
bilimsel araştırmaların verimliliğini güçlendirmek, eğitim sisteminin tüm aşamalarında Özbek 
Dili ve Edebiyatı fennini okutma kalitesini yükselttirmek amacıyla açılan bu üniversite iki iki 
üniversitenin  - Mirzo Ulugbek Özbekistan Milli Üniversitesinin Özbek Filoloji Fakültesi, Nizami 
adına Taşkent Devlet Pedagoji Üniversitesinin Özbek Filoloji Fakültesi ve bilimsel araştırma 
enstitüsü olan Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitüsü temelinde 
kuruldu.  Üç fakülteden oluşan söz konusu üniversite 5120100 – Filoloji ve Diller öğretimi  
(Özbekçe), 5111200 – Özbek Dili ve Edebiyatı, 5120200 – Çeviri Teorisi ve Praktiği  (Özbekçe) 
alanları üzerine mütehassıslar yetiştirmeyi hedeflemiştir1.   

2018 yılın ekim ayında Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi  Hoca Ahmet 
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi arasındaki işbirliği anlaşmasına göre Edebiyat bilimi 

                                                           
1 http://navoiy-uni.uz/en/basic-page/history 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

30 
 

(Türkoloji) yüksek lisans programı açıldı ve bu seneden başlayarak 15 tane öğrenci kabul 
edildi. Bu grubun öğrenimi 2018 yılın Kasım ayından başlanacağı planlanmıştır. 

2.Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsü’nde Türkçe uzmanların eğitimi tarihi 

Özbekistan’daki Türkçe’nin eğitimi, öğretimi ve incelenmesinde Taşkent Devlet 
Şarkşinaslık Enstitüsü ayrıca büyük önem taşımaktadır.  Zira Taşkent Devlet Şarkşinaslık 
Enstitüsünün Türkoloji Bölümü bu alandaki eğitim öğretim süreci ve bilimsel potansiyelin 
gittikçe yükseltilmesinde, önemli yer tutmaktadır. Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsü 
Özbekistan’da Doğu Dillerinden, Doğu ulusları edebiyati, tarihi, ekonomısı, felsefesinden 
uzmanları yetiştirmekte olan yegâne üniversitedir. Mezkûr ensitütü Doğu Dillerinden 13 tanesi 
– Arap Dili, Çin Dili, Endonezya Dili, Melezya Dili, Fars Dili, Paştu Dili, Dariy Dili, Japon Dili, Kore 
Dili, Türk Dili, Hint Dili, Urdu Dili, Viyetnam Dili’nden uzmanları yetiştirmektedir. Bununla 
birlikte, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsü işbu dillerin ülkeleri edebiyatı, tarihi, felsefesi, 
dini, iktisatı gibi alanlardan uzmanları yetiştirmektedir. Yani Taşkent Devlet Şarkşinaslık 
Enstitüsü Özbekistan’daki hem Türk dili, hem edebiyatı, hem felsefesi, hem tarihi, hem 
iktisadından uzmanları yetiştiren yegâne üniversitedir1.  

Ama öncelikle Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsünün – Özbekistan’daki Doğu 
memleketlerinin dili, edebiyati, tarihi, felsefesi, ekonomisi, sosyal ve siyasal düzeninden 
uzmanları yetiştirmeye ihtisaslaşan yegâne üniversite tarihi hakkında kısaca bilgi vermek 
gerekmektedir. 

1918 Kasım ayında Taşkent’te Türkistan Şarkşınaslık Üniversitesi kuruldu. İşbu 
üniversite Orta Asya’daki ilk ve yegâne Şarkşınaslık yükseköğretim okuluydu. Bu üniversite 
komşu ülkeler için de şarkşinaslık alanının çeşitli branşlarına ait uzmanları yetiştirmeye başladı.  
Mezkur üniversitede Türkistan ve ona komşu yabancı, doğu ülkelerinin tarihi, etnocoğrafyası, 
coğrafyası, İslam tarihi ve müslüman yasacılığı, doğu memleketleri uluslarının dilleri ve 
edebiyatı okutulmuştur. O sene birinci sınıfa 234 tane öğrenci kabul edilmişti. Üniversitede 
doğu dillerinden Arap,  Fars, Çin, Puştu, Urdu, Türk dilleri ve yerli doğu dillerinden Özbek, 
Tacik, Türkman, Tatar dilleri, bununla birlikte Avrupa dillerinden İngliz, Alman ve Fransız 
dillerinin oğretilmesi uygulandı.  Yanı sıra Afganıstan, İran, Doğu ve Batı Türkistanı, Buhara 
coğrafyası, Özbek, Kırgız, Fars, Tacik, Kazak, Afgan, Karakalpak ulusları etnocoğrafyası, Orta 
Asya, İran, Afganıstan, Hindistan tarihi ve Eski dünya tarihi, İslam tarihi, şeriat yasaları gibi 
bilimler okutulmuştur2.  

3-sınıftan başlayarak öğrenciler ihtisaslık bölümlerine ayırtedilerek okutulmuştur. 
Eğitim aşağıdaki ihtisaslıklara bölünmüştür: Türk Dilleri, Arapşinaşlık, İran filolojisi, 
İslamşinaslık. Bununla birlikte yerli ortaokullar için de Özbek dili, edebiyati ve tarihi 
öğretmenleri yetiştirilmiştir.  

Resmi bilgilere göre 1922-1923 eğitim öğretim senesinde Türkistan Şarkşinaslık 
Üniversitesinde 210 tane öğrenci tahsil görmüştür. Onların da ancak 16 tanesi yerli 
öğrencilerdi. Türkistan Şarkşinaslık Üniversitesi 1924 yılında Orta Asya Devlet Üniversitesi 
terkibine bir fakülte olarak biriktirildi.  Bu fakültenin birinci dekanı A.E.Şmidt idi.  

                                                           
1 Umarova, Saodat, Xudaybergenova, Zilola (2011), Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, Toshkent, TDSHI 
nashriyoti, 7-s.  
2 Abdusamatov, Abdumalik (1996), O’zbekiston sharqshunoslari, Toshkent, Fan. 7-14-sayfa.  
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Fakültenin faaliyeti uzun sürmedi. 1930 yılında bu fakülte Pedagoji Fakültesi olarak 
yeniden yapılandırıldı. 1931 yılında fakülte kapatıldı. 

Şarkşinaslık eğitimi uzun zaman sürmemiş olsa bile, bu üniversiteden A.Borovkov, 
V.Reşetov, K.Yudahin, İ.Kissen gibi ünlü dilciler, P.İvanov, M.İvanova, M.Masson, V.Şişkin, 
O.Suharyova  gibi tarihciler yetişti.  

1944’te Orta Asya Devlet Üniversitesi (şimdiki Özbekistan Milli Üniversitesi) terkibinde 
Doğu fakültesi açıldı. Bu fakültenin birinci dekanı tarihci A.Hamrayev’di. Fakültede Eğitim 
Bakanlığında onaylanmış olan plana göre, Yakın ve Orta Doğu ulusları tarihi, ekonomisi, dili ve 
edebiyati okutulmaya başladı. 1990 yılında Doğu fakültesi esasında Taşken Devlet 
Üniversitesine (şimdiki Özbekistan Milli Üniversitesi)  ait olan Şarkşinaslık Enstitüsü kuruldu. 
15 Temmuz 1991’de Özbekistan Cumhüriyeti Cumhurbaşkanı İ.Karimov’ın fermanı ile bu 
enstitü Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsüne dönüştürüldü. 

1944’te Doğu fakültesi açıldığından sonra birinci yıllarda Arap, Fars, Özbek diileriyle 
birlikte Türk Dili de okutulmaya başlandı. Bu dönemde Yu.Şirvaniy, M.Aliyev gibi öğretmenler 
Türkçe’den ders verdiler.  Sonra fakültenin terkibindeki değişmelerden dolayı Türkçe’nin 
öğretilmesi durduruldu.  1990’da fakültede Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsü’nde 
Altayşinaslık Ana Bilim Dalı açıldı. O dönemde Altayşinaslık Bölümü’nde Uygur, Türk, Kore, 
Japon dilleri öğretilmekteydi. Daha sonra söz konusu dallar bağımsız olarak: Türk Filolojisi, 
Uygurşinaslık, Kore Filolojisi, Japon Filolojisi olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Enstitü’nün Uygurşinaslık Bölümü de uzun yıllar faaliyet gösterdi. Bu bölüme Doç. Dr. İ. 
Ruzbakıyev başkanlık etmiştir. Bölümde Uygurşinas bilimadamlarından İ.İsmailov, A. Hamitova, 
O.Calilov’lar çalışıyordu. Daha sonra bu bölüm Türkoloji Bölümü ile birleştirildi. 

Cumhuriyetimizin bugünkü ihtiyaçlarını dikkate alarak, üniversitenin şarkşinaslık 
alanında uzmanları hazırlama konusunda yeni ufuklar açıldığı gözükmektedir. Üniversite ancak 
fakülte olduğu dönemde filoloji,  tarih ve iktisat üzerine mütehassıslar yetiştirilmişse, bugün 
bu üniversitede felsefe, siyaset, uluslararası ilişkiler, yabancı ülkeler iktisadı ve ülkeşinaslıği gibi 
ondan aşırı sahalarda hem doğu, hem batı dillerini mükemmel bilen uzmanlar mezun 
olmaktadır. Önce fakültede ancak 7 tane Ana Bilim Dalı faaliyet göstermişse, bugün Ana Bilim 
Dallarının sayısı 25 taneye ulaştığını tespit etmek lazım. Fakülte Üniversite makamını elde 
edince, Arap, Fars, Hint, Urdu, Çin, Pustu, Uygur dilleri ile aynı zamanda, Yapan, Türk, 
Endonezya, Malaza Dilleri ve Edebiyatları okutulmaya başlandı. Öğrencilere doğu dilleri ile 
aynı dönemde Batı Avrupa Dillerinden İngiliz, Fransız, Alman, İspanya dillerinden de ders 
verilir. Şimdilik Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesinde 20den fazla dil öğretilmektedir. 

Günümüzde Türkoloji Bölümü, ülkemizde Türkoloji alanında eğitim vermekle birlikte 
bilimsel araştırmaların da yapıldığı büyük bir öncü merkez durumundadır. 

Bölümün bilimsel kuvveti, eğitim kalitesi alanın önder uzmanlarının belirlediği herkesçe 
bilinmektedir. Geçen yıllar devamında bölümde yirmiden aşırı öğretim üyesi, doçent ve 
profesör öğrencilere eğitim vermekle birlikte Türkoloji alanının çeşitli dallarında araştırmalar 
yatılar ve yapmaktadırlar. Bölüm öğretim üyelerinin beşi profesör (onların ikisi ordinaryüs 
profesör), sekizi doçent doktor, ikisi baş okutman ve diğerleri öğretim görevlileridir. 
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Bölüme uzun yıllar ordinaryüs Profesör A. Rustamov, sonra 1999 yılından 2006’ye 
kadar Dr. Prof. K. Sadikov başkanlık yapmıştır. Sonra Dr.Doç. Q.Omonov, Doç. Dr.Jumali 
Şabanov, Prof.Dr. Zilola Xudaybergenova başkan olarak bölümü yönetmiştir. Bölüm 
Başkanlığını 2016’den bu yana Doç.Dr. Öroqboy Lafasov yapmaktadır. 

 Bölümde eğitim-öğretim Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamada 
yapılmaktadır. İlk Lisans aşamasında Türk Filolojisi (Türk Dili ve Edebiyatı) branşı üzerinde 
uzmanlar yetiştirilmektedir. 

Yüksek Lisans aşamasında Dilbilimi (Türk Dili) ve Edebiyat ilmi (Türk Edebiyatı) branşı 
üzerinde yüksek lisans uzmanları yetiştirilmektedir. 

Bölüm öğretim cereyanının önemli yönlerinden biri de Genel Türkoloji dalının ilgi odağı 
olmasıdır. Bölümde öğrenciler Çağdaş Türkçe, Türk Edebiyatı ile birlikte Türk Dilleri Tarihi, Eski 
Türk Dili, Eski Türk Yazıtlarının dil ve üslup özelliklerini geniş şekılde incelemektedirler. Bunun 
yanısıra Eski Türk Dili, Eski Türk Yazıtları, Türk Dillerinin Tarihi Grameri gibi bilimler bölümün 
eğitim - öğretim planından önemli yer almaktadır. Söz konusu alanlar öğrencilere ilk kaynaklar 
– yazıtların fotografları, faksimil yayınlarına dayanılarak öğretilir, öğrenciler Eski Türk Yazılarını 
öğrenmekle birlikte, bu yazıların dili, üslup özelliklerini yazılı kaynaklar, metinler üzerinde 
çözümlerler. 

Öğrenimin bu tür çağdaş metotlarla gerçekleştirilmesi öğrencilerin ileride Türkolojinin 
önemli alanları üzerinde uzman olmalarına, aynı alanda faaliyet göstermelerine temel 
olacaktır.  

Yüksek Lisans aşamasında öğrenim sırasında öğrenciler dil (Türk Dili) ve edebiyat (Türk 
Edebiyatı) ın teorik konularıyla tanışırlar. Bu aşamada ileride bilimsel araştırmalar yapabilecek, 
yüksek ögretim kuruluşlarında bu alanda eğitim verebilecek uzman öğretmenler yetiştirilir.  

Türkoloji Bölümünun profesör-öğretmenleri Türk Filolojisi Bölümü dışında Klasik Şark 
Filolojisi, Şark Felsefesi, Yabancı Ülkeler Tarihi, Orta Asya Halkları Tarihi bölümlerinde de 
öğrencilere eğitim vermektedirler. Söz konusu dersler Türkolojinin çeşitli alanlarına – Türk 
Kültür (edebi) Dil Tarihi ve onun meydana gelmesi ve geliştirilmesi; Eski Türk Halklarının Dini 
Felsefi Bakışları, Türk Devletçiliği Tarihi, Türk Dünyasında Sosyal-Siyasi Görüşlerin Gelişmesi ve 
Tarihi konularını içermektedir. Yukarıda kaydedilen alanların tümü için ders kitapları, 
programlar hazırlanmıştır. 

Bölümün eğitim-öğretim faaliyetinin bir yönü de – Enstitü Filoloji (Doğu dilleri) dalları 
için ortak sayılan Dilbilgisi konusundaki (Dilbilgisine Giriş ve Genel Dilbilgisi) bilimlerini 
Bölümün üstlenmiş olduğudur. Uygur Dili eğitimi de Bölümün öğretim alanlarından biridir. 
Uygur Türkçesi Türk Filolojisi ve Çin Filolojisi bölümlerinde Ek Doğu Dili olarak öğretilmektedir. 
Eğitim ve öğretimin önemli görevlerinden biri de öğrencilerin ders kitapları ve çeşitli 
programlarla temin edilmiş olmasıdır. Bu konuda bugüne kadar profesör-öğretmenler 
tarafından bir takım çalışmalar yapılmıştır. Geçen üç-dört yıllık süre içerisinde öğrenciler için 
bir kaç ders kitabı ve diğer eğitim amaçlı kitaplar yayınlanmıştır. Önemli tarafı, bu kitapların 
cumhuriyetimizde yüksek eğitim sisteminde yapılan ilk çalışmalar olmasıdır. K. Sadikov, H. 
Hamidov, Z. Hüdayberganova, L. Aminova tarafından Türk Filolojisi Bölümü 1-2 sınıf 
ögrencileri için hazırlanmış olan ”Türk Tili” (Türk Dili), K. Sadikov’un “Kök Türk Bitiklari: matn 
va uning tarihiy talqini”(Gök Türk Yazıtları: metin ve onun tarihi telkini), “Kadimgi turkiy 
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halklarning diniy-falsafiy karaşlari” (Eski Türk halklarının dini – felsefi görüşleri), “Türkiy yozma 
yodgorliklar tili: adabiy tilning yuzaga kelisi va tiklanişi” (Türk Yazıtlarının Dili: Yazı dilinin 
şekillenmesi ve gelişmesi), H. Hamidov’un “Turk tili grammatikasi. Morfologiya” (Türk Dili 
Grameri. Morfoloji), Z.Hüdayberganovanın “Özbek va turk tillarida sodda gapning struktur-
funksional hususiyatlari” (Özbek va Türk dillerinde basit cümlenin strüktür-fonksiyonel 
özellikleri), Z.Hudaybergenova ‘Türk Dili’ ders kitabi, L.Aminova, N.Altınbayev’ın ‘Türk Dili’ 
kitapları Türkoloji alanında yapılan önemli çalışmalardandır.  

Bölumün profesör ve öğretim üyelerinin çoğunu gençler oluşturmaktadır. Bu gençlerin 
bilimsel araştırmalarında bilim dalının uzmanı olan profesörler danışmanlık yapmaktadır. 
Bölümde sadece ders vermekle yetinip, bilimsel araştırma yapmayan uzmanlar 
bulunmamaktadır.  

Bu seneler içerisinde bölüm öğretmenlerinden dördü: C. Şabanov, L. Aminova, 
T.Yoldaşev, H.İmamova doktora tezlerini vermişlerdir. Diger kuruluşlarda çalışmakta olan, ama 
bölümümüze kayıtlı bir kaç araştırma görevlisi de doktora tezlerini vermişlerdir. Söz konusu 
araştırmalar Kaynakbilimi, Türk Dilbilgisi ve Şarkşinaslığın çesitli alanlarıyla yakından ilgilidir. 

  Bölüm kurulduğundan bu yana Özbekistanlı uzmanlarla birlikte Türkiyenin yüksek 
eğitim kurumlarından gelen dil uzmanlarından Mühittin Gümüş, Mehmet Yılmaz, Kadir 
Uluduz, Sami Balcı, Duran Kurt, Mustafa Uz, Iklıl Kurban, Mustafa Çetin, Mehmet Uzun, Zeki 
Süzer, Kemal Alyılmaz, Hüseyin Yıdırımlar da Bölümde öğrencilere eğitim vermişlerdir1.  

Kısacası, Bölüm eğitim üyeleri Türkoloji ve Dilciliğin güncel problemlerini, teorik 
bilimler çerçevesinde çözümlemeye çalışmaktadırlar. Bölümün bilimsel ve pedagojik 
potansiyeli gayet büyüktür. Bölüm eğitim-öğretimde, genç uzmanlar yetiştirme alanında örnek 
olabilen bir okul olarak şekillenmiş durumdadır. 

Sonuç 

Hülasa olarak şunları vurgulamak gerekmektedir: 

1.Özbekistan’da Türkiye’yi yakından tanımak, onun gelenekleri, tarihi, ictimai-siyasi 
durumu hakkında bilgi edinmek arzusu mevcüttü. Bağımsızlıktan sonra bu durumda değişiklik 
ortaya çıktı. Şu an Türk  dili ve edebiyati, Türkiye tarihi ve felsefesi, iktisatını bilimsel  
araştırmaya olan ilgi gittikçe artmaktadır. Bundan dolayı Özbekistan’da bu alanlardan 
uzmanlara ayrıca ihtiyaç olduğu meydana çıkmaktadır.   

2. Yukarıda tesbit edilen bilgilerden belli olmaktadır ki, Özbekistan’da  Türkçe’yi, 
Türkiye’yi öğrenmek amacını edinen birkaç üniversiteler mevcüttür. Bunların en önemlisi 
Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsü bu enstütünü Özbekistan’daki Türkolojinin Merkezi 
olarak niteleyebiliriz. Zaten Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsü’nde aynen Türk dili, 
edebiyati, tarihi, felsefesi, iktisatına ait bilimler verilmektedir. İşbu branşlardan uzmanlar 
yetiştirilmektedir. 

3. Özbekistan’da öğrenciler Çağdaş Türkçe, Türk Edebiyatı ile birlikte Türk Dilleri Tarihi, 
Eski Türk Dili, Eski Türk Yazıtlarının dil ve üslup özelliklerini geniş şekılde incelemektedirler. 

                                                           
1 Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi (1995), Toshkent, TDSHI nashriyotı. 10-sayfa. 
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Bunun yanısıra Eski Türk Dili, Eski Türk Yazıtları, Türk Dillerinin Tarihi Grameri gibi bilimler 
bölümün eğitim - öğretim programında önemli yer almaktadır.  

4. Yüksek Lisans aşamasında öğrenim sırasında öğrenciler dil (Türk Dili) ve edebiyat 
(Türk Edebiyatı) ın teorik konularıyla tanışırlar. Bu aşamada ileride bilimsel araştırmalar 
yapabilecek, yüksek ögretim kuruluşlarında bu alanda eğitim verebilecek uzman öğretmenler 
yetiştirilir.  

5. Özbek türkologları Türk Filolojisi Bölümü dışında Klasik Şark Filolojisi, Şark Felsefesi, 
Yabancı Ülkeler Tarihi, Orta Asya Halkları Tarihi bölümlerinde de öğrencilere eğitim 
vermektedirler. Söz konusu dersler Türkolojinin çeşitli alanlarına – Türk Kültür (edebi) Dil 
Tarihi ve onun meydana gelmesi ve geliştirilmesi; Eski Türk Halklarının Dini Felsefi Bakışları, 
Türk Devletçiliği Tarihi, Türk Dünyasında Sosyal-Siyasi Görüşlerin Gelişmesi ve Tarihi konularını 
içermektedir.  

6. Türkçe eğitim ve öğretimin önemli görevlerinden biri de öğrencilerin ders kitapları 
ve çeşitli programlarla temin edilmiş olmasıdır. Bu konuda bugüne kadar profesör-
öğretmenler tarafından bir takım çalışmalar yapılmıştır. Geçen üç-dört yıllık süre içerisinde 
öğrenciler için bir kaç ders kitabı ve diğer eğitim amaçlı kitaplar yayınlanmıştır. Önemli tarafı, 
bu kitapların cumhuriyetimizde yüksek eğitim sisteminde yapılan ilk çalışmalar olmasıdır. Bu 
kitaplar genellikle Türk Dili ve edebiyatine aittir. Şimdiye kadar Özbekçe’de Türkiye tarihi, 
Türkiye iktisatı, Türkiye felsefesine ait kitaplar yayınlanmamıştır. Demek bu konuda eksiklikler 
olduğu gözükmektedir. 
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SOVYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN RESMİ DİNİ İLİŞKİLERİ 

Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN* 

Giriş 

Türkistan ile Türkiye arasındaki siyasi, kültürel, ekonomik ve dini ilişkiler, yüzyıllar 
boyunca, Yıldırım Bayazıd-Timur örneğinde olduğu gibi kimi zaman hasmane boyut 
kazanmışsa da esasta dostana devam etmiştir. Selçukluların Rum diyarı Anadolu’ya gelmesiyle 
oluşan coğrafi uzaklık bu ilişkileri kesememiştir. Türkiye’ye Yesevi dervişleri ve Horasan 
erenleriyle gelen Türkistan dini anlayışı Osmanlılar döneminde de devam etmiştir. Osmanlılar 
bir süre Maveraünnehr’de akaidi, fıkhı-ahkamı, ahlakı ilmi, fikri-felsefesi oluşturulan İslam 
anlayışını Türkiye’ye taşımak için maddi-manevi her türlü girişimde bulunmuşlardır. 20. 
Yüzyılın başında Türkistan Sovyet rejimi altına girmişse de iki taraf ilişkileri sürdürmenin 
gayreti içinde olmuşlardır. Ancak bu dönemde ilişkiler rejime hakim olan Rusların 
patronajında, denetiminde ve gözetiminde gerçekleşmiştir.  

Bizim üzerinde duracağımız husus Türkiye ile Özbekistan’ın üst düzey resmi dini 
kurumlarının ilişkileridir. Bu aşamada karşımızda Özbekistan’da Orta Asya ve Kazakistan 
Müslümanları Dîniye Nezâreti veya kısaca Taşkent Müftülüğü, Türkiye’de ise Diyanet İşleri 
Başkanlığı çıkmaktadır. Konum, resmi statü ve fonksiyonları birebir aynı olmamakla beraber 
aynı kategoride mütalaa edilebilir. İki ülke ilişkilerinde Özbekistan’ın adımların SSCB bütünlüğü 
içinde değerlendirmek durumundayız. 

1. Sovyet Rejiminin Dış Siyasetinde Din-İslam 

Her rejim ve devlet gibi, Sovyetler de uluslararası ilişkilerde ve dış politikada 
ideolojiden çok çıkarlarını ön planda tutmuştur. Siyasî, sosyal, kültürel ve etnik bünyesindeki 
heterojen yapıdan dolayı dış siyasetinde bazı dengeleri korumaya özen göstermiştir.  

Sovyetlerin iddiasına göre, sosyalist sistemde devlet, vatandaşlarının, dostluk ve 
kardeşlik duyguları içinde, millî kimliklerini korumalarına saygı duyar ve dünya kardeşliğine 
katkıda bulunacak faaliyetlere yardımcı olur. Bu bağlamda Sovyet devleti, kendi dış politikası 
ile uyum içinde olmak şartıyla, müslüman vatandaşlarının İslam dünyası ile işbirliği yapmalarını 
hoş görür ve teşvik eder.1  

Bu yaklaşımla yönetimleri altındaki müslüman nüfusun dış dünyaya açılmalarını 
düşünce düzeyinde temellendirmeye çalışan Sovyet yöneticilerin, aslında, SSCB’de yaşayan 
müslümanları dış dünyadan tamamen koparmaları mümkün değildi. Bennigsen’in de 
vurguladığı gibi, Sovyet müslümanları dünyadaki din kardeşlerine din ve soy bağı gibi iki 
önemli unsurla bağlıydılar.2 Bunun yanında Sovyet devleti de zaman zaman siyasi bakımdan 
İslam dünyası ile ilişki kurmak zorunda kaldı. Bu durumda, Türkistan müslümanlarının İslam 
dünyası ile ilişkilerini dinî, ırkî ve siyasî gerekçelere dayandırdıklarını söyleyebiliriz. 

                                                           
* Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
1 Khabibulla Andashev, Shaukat Shukurov, International Contacts of Soviet Muslims, Moskova, 1983, 11. 
2 A. Benningsen, "Sovyet Müslümanlarý ve İslam Dünyası", çev., İsmail O. Türköz, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 
11, Nisan 1980 
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1. Dinî Gerekçe: Sovyetler Birliği'ndeki müslümanlar devletin bütün baskılarına rağmen 
inançlarını terk etmemişlerdir. İslam, halkın ekonomik ve siyasî hayatından çekilmiş, ancak 
sosyal ve kültürel hayatında yaşamaya devam etmiştir. Her durumda kendilerini müslüman 
hissetmişler, rejimin hakim ırkı Ruslar da onları müslüman olarak görmüşlerdir. Bu tutum 
müslümanların, Sovyet dünyası dışında bir başka dünya olan İslam Dünyası'na ait oldukları 
bilincini canlı tutmuştur. Türkistan müslümanları hiç bir zaman kendilerini "İslam 
Ümmeti"nden ayrı düşünmemişlerdir. Müftü Ziyauddin Babahanov bir konuşmasında "Sovyet 
Doğu'nun Müslümanları Ümmet'in ayrılmaz parçasıdırlar."1 cümlesi ile bunu açıkça ifade 
etmiştir.  

Aynı şekilde, uzun yıllar Dîniye Nezâreti’nin dış ilişkilerinden birinci derecede sorumlu 
olan müftü nâibi Yusufhan Şakirov da bu husustaki yaklaşımlarını şöyle ortaya koymuştur:  

"İslam alemi insanlığın büyük bir kısmıdır. Elimizdeki bilgilere göre yeryüzündeki 
müslümanların sayısı 1 milyar civarındadır. Kuşkusuz Sovyet müslümanları şu gerçek ile karşı 
karşıyadırlar ki, bir yönden kendi vatanlarının sadık evladı olmalarına rağmen, dinî yönden 
Ümmet-i İslamiye'nin, yani İslam cemiyetinin bir parçasıdırlar. Bu nedenle dışarıdaki müslüman 
kardeşlerinin ne durumda olduklarını, İslamı nasıl yaşadıklarını, onların dünyasında neler olup 
bittiğini bilmeleri gerekir. Bunun yanında İslam dünyasında ortak nokta, bütün müslümanların 
hayatlarını Kur'an’a göre düzenlemeleridir. Bu, bizim Sovyet müslümanları için de geçerlidir.”2  

2. Irkî Gerekçe: Sovyet müslümanlarının ülkeleri dışındaki bazı toplumlarla güçlü soy 
bağları vardı. SSCB’nin, özellikle güney sınırları, tamamen yapay olup sınırın karşı tarafında 
aynı dili konuşan, aynı kanı taşıyan insanlar vardı. Bir başka ifade ile, SSCB'de yaşayan her 
müslüman topluluğun ülke dışında önemli sayıda soydaşları ve kardeş ülkeleri bulunuyordu. 
Bunların başında Türkiye, Afganistan, Pakistan, Çin ve İran gelmektedir. Mesela Azerilerin 
1979 sayımına göre 5.5 milyonu Azerbaycan SSC'de, 4 milyon İran'da; Türkmenlerin 2 milyonu 
Türkmenistan SSC'de, 1 milyonu İran, Afganistan, Irak ve Türkiye'de; Taciklerin 3 milyonu 
Tacikistan SSC'de, 3-4 milyonu Afganistan'da; Özbeklerin 12.5 milyonu Özbekistan SSC'de, 1.5 
milyonu Afganistan'da; Kazakların 6.5 milyonu Kazakistan SSC'de 500.000’i Çin’de (Doğu 
Türkistan'da); Kırgızların 2 milyonu Kırgızistan SSC'de 100.000’i Çin'de (Doğu Türkistan’da) 
yaşıyordu.3    

Sovyet müslümanlarının dış dünyadaki dindaşlarıyla ilişki kurmalarını gerekli kılacak bu 
sebeplerin yanında, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan siyasî, askeri ve 
ekonomik gelişmeler Sovyet Devleti’ni İslam dünyasına yakınlaştırdı. II. Dünya Savaşı sırasında 
Sovyetler, dış siyasetlerinde dini ön plana çıkardılar. SSCB’deki din önderleri, dışarıdaki 
dindaşlarına, Hitler faşizmine karşı birleşme ve “Dünya Barış Hareketi”ne katılma çağrılarında 
bulundular. Sonra iktidara gelen Kruşçev, II. Dünya Savaşı sonrasında Britanya ve Fransa 
sömürge imparatorluklarının çözülmesini fırsat bilip ondan yararlanmak istedi ve “Üçüncü 
Dünya” görüşünü geliştirdi. Bu çerçevede, 1955-1964 yılları arasında İslam dünyası ve III. 
Dünya’da ortaya çıkan Batı karşıtı hareketleri destekleyen tek süper gücün SSCB olduğunu her 

                                                           
1 Edward Lazzerini, “Through the Contact Lens Darkly: Soviet Muslims and their Foreign Co-Religionists 1926-
1986”, Political and Economic Trends in Central Asia, ed, Shirin Akıner, London, 1994, 153. 
2 Şakirov, 140-141. 
3 Benningsen, "Sovyet Müslümanları ve İslam Dünyası", 24-28. 
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fırsatta göstermeye çalıştı.1  Sovyetlerin söz konusu yıllarda dış politikalarında İslamı ve resmi 
Sovyet ulemasını kullanmalarının sebeplerinden birisi de, İslam dünyasındaki Batı 
emperyalizmine karşı yürütülen bağımsızlık hareketlerinde İslamın büyük rol oynamasıydı. 
Sovyetler bu tarihlerde İslamın, millî dayanışmayı sağlayan önemli unsurlardan biri olduğunun 
farkına vardılar.2 Bu bakımdan Kruşçev söz konusu ülkelere yaklaşmak için İslamı bir köprü 
olarak gördü ve iktidarının sonuna kadar bu politikayı devam ettirdi.  

Brejnev de aynı politikayı sürdürdü. Ancak, 1967 Arap-İsrail Savaşı sırasında Araplara, 
sözde gösterdiği desteği fiiliyatta geçiremeyince başta Araplar olmak üzere İslam dünyası ile 
arası açıldı. Bu açığı telafi etmek için tekrar girişimlerde bulunan Sovyet liderler, resmi din 
önderlerinden yararlanma yoluna gittiler. Dış politikada İslama verdiği ağırlık Batı’da 
“Brejnev’in İslam stratejisi” olarak adlandırıldı.3 1968’den itibaren Sovyetler Birliği özellikle 
Orta Doğu’da “müslüman yüzü” ile ortaya çıktı ve her fırsatta İslamın ve müslümanların 
savunucusu olduğunu ileri sürdü.4 

Bu aşamadan sonra Sovyet uleması göreve çağrıldı. 1960'ların sonunda KP, müslüman 
dinî idarelerini, özellikle Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları Dîniye Nezâreti’ni, dış 
politikada daha aktif kullanma kararı aldı.5 Bu karar çerçevesinde Dîniye Nezâreti müftüsü 
Ziyauddin Babahanov ve müftü nâibi İsmail Mahdum Sattıyev gibi üst düzey Sovyet uleması 
İslam dünyasına bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiler. Sovyetlerin bu uygulaması 1970’lerin 
sonlarına kadar devam etti.6  

Bu siyasetin başlıca amaçlarını, özellikle III. Dünya’ya komünizmin Orta Asya ve 
Kafkaslardaki başarılarını göstermek, SSCB’deki müslümanların özgür, refah ve bolluk içinde 
yaşadıklarını ortaya koymak ve Sovyetler Birliği’nin İslam dünyasının en iyi dostu olduğunu 
vurgulamak olarak sayabiliriz. 

Orta Doğu, 1978’den önce SSCB için bir bakıma istikrarlı bir bölge idi. Bu dönemde 
bölge muhafazakâr krallık veya ılımlı demokratik rejimler tarafından yönetiliyordu. Bu 
rejimlerin önemsiz bir kısmı Marksizme düşman olduklarını ilan etseler, hatta bazıları SSCB ile 
diplomatik ilişki kurmayı reddetseler bile, çoğunluk Sovyetlerle en azından diplomatik ilişki 
kurdu. Ancak, hemen hemen hepsi, Sovyet müslümanların durumuyla birinci derecede 
ilgilenmediler. Bu bakımdan, bölge Sovyetler Birliği’nin istikrarını tehdit edecek durumda 
değildi. Bunun yanında, SSCBdeki müslümanlar yabancı ideolojilerin, yabancı rejim  
modellerinin etkisi altında olmadıkları gibi, Ruslara karşı direnişe geçmek istediklerinde yardım 
isteyebilecekleri bir mercileri de yoktu. Tam bir demir perde ile dünyadan ayrılmışlar, 
neredeyse tamamen yabancı bir gezegende yaşıyorlardı. 

                                                           
1 Karen Dawisha, Héléne Carrere d’Encausse, “Islam in the Foreign Policy of the Soviet Union: A Double-Edged 
Sword?”, Islam in Foreign Policy, ed. Adeed Dawisha, Cambridge, 1983, 163. 
2 Bennigsen, Soviet Strategy and Islam, 30. 
3 A. Bennigsen, “Islam and Political Power in the USSR”, Religion and Political Power, ed. Gustovo Benavides, 
M.W. Daly, Albany, 1989, 73. 
4 Sovyetler Birliği’nin Arap ülkelerinden Mısır, S. Arabistan ve Nil vadisindeki Afrika ülkeleri ile geliştirdiği ilişkiler 
için bkz, Paul B. Hanze, “Flexible Opportunitism”, Soviet Strategy and Islam, içinde, 75-120; Yaacov Ro’i, “Islam 
and the Soviet Muslims in Soviet Arab Policy,” Asian and African Studies, Journal Of the Israel Oriental Society, X, 
1974-75/2, 157-189; 1975/3, 259-280. 
5 Lazzerini, "Thurough the Contact Lens Darkly”, 156. 
6 Dawisha-d’Encausse, “Islam in the Foreign Policy of the Soviet Union”, 165-166. 
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1970’lerin sonunda ortaya çıkan İran devrimi ve Afganistan’ın Ruslar tarafından işgali 
bölgeyi istikrarsızlaştırdı. Sovyetlerin güney sınırları tamamen kargaşa bölgesi halini aldı. 
Bunun yanında, Orta Asyalılardan bir kısmının Afganistan işgaline gönderilmesi, bölge 
müslümanlarının dünyaya açılmalarında önemli bir aşama oldu. 1979 yılı Aralık ayında Sovyet 
işgal ordusunda müslümanların oranı % 30-40’a kadar ulaştı.1  

Sovyet yönetimi bu sıkışmışlıktan çıkmak için dış politikasında İslamı daha çok ön plana 
çıkarmayı denedi. Bu amaçla Dîniye Nezâreti Taşkent’te Eylül 1980’de Hicretin 15. yüzyılı 
konferansını düzenledi. Ancak, İslam dünyasından gelmesi beklenen 500 davetliden sadece 
70’inin katılması Sovyet yönetimi için önemli bir uyarı oldu.2  Gorbaçov, 1980’li yılların 
ortalarından itibaren bir yandan Afganistan’dan çekilirken diğer yandan İslam dünyası ve Batı 
ile ilişkilerini hızla normalleştirdiyse de 1991’de SSCB’nin dağılmasını önleyemedi.  

2. Dîniye Nezâreti/Taşkent Müftülüğü’nün İslam Dünyası ile İlişkileri 

II. Dünya Savaşı sonrasında Sovyet dış siyasetinde ortaya çıkan bu gelişmeler içinde 
dinin ve ulemanın yerini tespit ettikten sonra Dîniye Nezâreti’nin bu süreçteki işlevine 
geçebiliriz. 

Aslında Sovyet müslümanları dış dünyadan tamamen koparılmış değillerdi. Ancak ilk 
dönem hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. II. Dünya Savaşı sırasındaki gelişmelerden sonra, 
1945’te, ilk defa, İşan Babahan ibn Abdülmecidhan başkanlığında Türkistan'lı hacı adayları S. 
Arabistan'a gittiler. Yolculuk sırasında İran, Irak, Lübnan ve Mısır'a uğradılar ve dünya 
müslümanları ile ilişki kurdular. Bunu 1946’da Ziyauddinhan Babahanov’un başkanlık ettiği hac 
seferi izledi.3 Bu tarihten itibaren Dîniye Nezâreti dış ülkelere çeşitli vesilelerle heyetler 
gönderdi ve heyetler kabul etti. Fakat bu dönemde Sovyet müslümanlarının dış ilişkileri 
tesadüfî ve istikrarsızdı. 

1950’li yılların ikinci yarısından itibaren Sovyet dış politikasında görülmeye başlayan 
değişikliler din ve din adamlarının görev almalarını gerekli kıldı. Bu çerçevede dinî teşkilatlarda 
dış dünya ile ilişkileri düzenli şekilde yürütmek için 1961’de Dîniye Nezâreti bünyesinde 
Uluslararası İlişkiler Bölümü kuruldu ve müdürlüğüne Yusufhan Şakirov getirildi.4 Şakirov’un 
ifadesine göre bu bölümün kuruluş amacı "Sovyet müslümanlarının İslam aleminde sadır olan 
olaylardan uzak kalmaması, devletimizin barışsever siyaseti ve yabancı ülkelerdeki 
dindaşlarımız ile dostluk alakalarını güçlendirmekti.”5 1976’lara gelindiğinde Dîniye 
Nezâreti’nin ilişki kurduğu ülke sayısı 70’e ulaştı. Bu ilişkilerde uluslararası İslam teşkilatları, 
yüksek İslam eğitim kurumları ve ünlü İslam alimleri ile yakınlaşmaya daha çok önem verildi.6 
Dîniye Nezâreti Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün çalışmaları sayesinde, 1990'lara kadar Sovyet 
İttifakı müslümanları İslam alemindeki bütün olaylardan haberdar oldular. 

Dîniye Nezâreti’nin uluslararası ilişkilerini geliştirirken kullandığı başlıca vasıtalar: 

                                                           
1 Bennigsen, The Islamic Thereat, 112-113. 
2 Bennigsen, Soviet Strategy and Islam, 59.  
3 Kadı Muradhoca Salihi, “Ötken Yıl Hac Seferi”, Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları Dîniye Nezâreti Jurnali, 
1946/3-4, 25. 
4. Şakirov, 135. 
5 Şemsuddinhan b. Ziyaeddinhan b. İşan Babahan, el-Müfti Ziyauddinhan ve Türasühü'l Fikriyyi, Moskova, 1986, 
70; Şakirov, 134. 
6 Yusufkhan Shakir, “Thirty Years of Our International Relations”, MSE, 1976/4, 14. 
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a. Hac seferleri: Hac seferleri ibadet yanında birer Sovyet propagandası olarak 
değerlendirilmiştir. 

b. İslam ülkelerine din eğitimi için öğrenci gönderme: Sovyet rejimi yüksek dini eğitim 
için seçtiği bir kaç öğrenciyi zaman zaman İslam dünyasına, özellikle sosyalist eğilimli ve Sovyet 
rejimi iyi ilişkiler içinde olan, Nasır Mısırı, Kaddafi Libyası, H. Esed Suriyesi gibi, ülkelere 
göndermiştir.  

c. Mektuplaşma Yolu: Dîniye Nezâreti önderlerinin hemen hemen hepsi Arap 
ülkelerinde okurken edindikleri arkadaşlıkları mektup yoluyla devam ettirmişler ve onları 
ülkeleri hakkında bilgilendirmişlerdir.  

d. Yazılı ve sözlü basın: Dîniye Nezâreti dış dünyayı SSCB’deki dinî hayat hakkında 
bilgilendirmek için, yukarıda değindiğimiz üzere, Arapça, Farsça, Rusça, İngilizce, Fransızca ve 
Özbek Türkçesi olarak yayınlanan Sovyet Şarkı Müslümanları dergisinden yararlanmıştır.1  

Moskova’nın Sesi Radyo’sunun Türkçe, Arapça, Farsça ve Urduca yayınlarına zaman 
zaman Sovyet müftüler ve diğer dinî şahıslar katılmıştır. Bu konuşmalarda İslam kardeşliğini 
vurgulamışlar, Amerika, İsrail, Çin ve Güney Afrika beyaz emperyalizmini kınamışlar, SSCB’deki 
müslümanların özgürlüğünden bahsedip dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Sovyet asıllı 
muhacirleri ağır dille tenkit etmişlerdir.2 

e. İslam Dünyasından önemli şahısları davet etme:3 Dîniye Nezâreti, SSCB'de yaşayan 
müslümanların hayat tarzlarını dünya müslümanlarına tanıtmak için hemen her İslam 
ülkesinden üst düzey alimleri ve yetkilileri ülkelerine davet etmiştir. Bu ziyaretlerin adeta 
belirlenmiş bir güzergâhı vardır. Orta Asya ziyaretleri Taşkent’te, genellikle Komünist Parti 
mensupları, hükümet yetkilileri ve KGB üyelerinin de hazır bulunduğu Müftü Babahanov’un 
resepsiyonu ile başlardı. Daha sonra ziyaretçilere, önemli tarihi mekanlar, fabrikalar, kolhozlar 
ve eğitim kurumları, özellikle Mir Arap Medresesi ve İmam Buhârî İslam Enstitüsü ziyaret 
ettirilir, SSCB’de basılmış Kur’an ile diğer propaganda kitapları hediye edilirdi. Bu gezilerin 
amacı SSCB’da din özgürlüğünü göstermenin yanında sosyalizmin müslümanlara getirdiği 
refah ve yararları göstermekti.4 

f. SSCB dışında düzenlenen uluslararası toplantılara katılma: Sovyet yetkililer resmi 
ulemanın çeşitli uluslararası toplantılara katılmalarına izin vermiş, hatta teşvik etmişlerdir. Din 
İşleri Konsili arşivlerindeki kayıtlara göre, yurt dışına çıkacak din önderleri dışarıda nasıl 
davranacaklarına dair İçişleri Bakanlığı, Din İşleri Konsili, Dış İşleri Bakanlığı ve pasaport kontrol 
birimlerinden talimatlar almışlardır.5  

                                                           
1 Kuroedov, 234. 
2 Yaacov Ro’i, “Role of Islam and the Soviet Muslims in Soviet Arab Policy”, Asian and African Studies, 1974-75/3, 
X, 260 vd.; 187 vd. Bennigsen, Islamic Thereat, 107-108. 
3 1926-1986 yılları arasında SSCB’ne yapılan bu tür ziyaretlerin bir listesi için bkz, Lazzerini, “Through the Contact 
Lens Darkly”, ek A, 159-172. 
4 1980’lerde Din İşleri Konsili başkanlığı yapan Vilademir Alekseviç Kuroedov’un belirttiğine göre İslam 
ülkelerinden gelen heyetler, genellikle 10 güne yakın İslami yerlerde gezdirilir ve SSCB’de İslamýn özgürlüğü 
anlatılırdı. Kuroyedov, 236-238. 
5 Anderson, 385. 
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g. İslam Dünyasını İlgilendiren Uluslararası Toplantılar Düzenleme: Dîniye Nezâreti’nin 
gayretleriyle Taşkent, uluslararası barış ve anti emperyalist konferanslar merkezi, aynı 
zamanda, III. Dünya ve İslam dünyasından gelen ziyaretçilerin mecburi durağı haline gelmiştir. 
Toplantılarda, bir gelenek olarak, başta Amerika ve İsrail olmak üzere emperyalist devletleri 
kınayan ve Arap halklarının İsrail’e karşı yürüttükleri haklı davalarını destekleyen sonuç 
bildirileri yayınlanmıştır. Düzenlenen önemli uluslararası toplantılar şunlardır:  

1. “Sovyet Müslümanları Barış için Mücadele ve İşbirliği Konferansı”, 1970, Taşkent.1 

2. " Uluslararası Arap Halklarının Özgürlük, Bağımsızlık ve Toplumsal Gelişme Yolundaki 
Adil Mücadelelerini Destekleme Konferansı”, 1973, Taşkent.2 

3. “Uluslararası İmam Buhârî'nin Doğumunun 1200. Yıldönümü Toplantısı”, 1975, 
Samerkand.3 

4. “Uluslararası Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları Dîniye Nezâreti'nin Kuruluşunun 
30 Yıldönümü Konferansı”, 1976, Taşkent.4  

5. “Uluslararası Sovyet Şarkı Müslümanları Jurnalinin 10. Yıldönümü Toplantısı”, 1979, 
Taşkent.5 

6. “Uluslararası Orta Asya, Kafkasya ve Volga Bölgesi Müslümanlarının İslam 
Düşüncesine Katkıları, Kalıcı Barış ve Sosyal Gelişmeye Destekleri Konferansı”, 1979, Duşenbe.6 

7. “Uluslararası 15. Hicri Asır-Halklar Ortasında Barış ve Dostluk Asrı Olsun Konferansı", 
1980, Taşkent.7 

8. " Uluslararası Müslümanlar Barış Mücadelesinde Konferansı”, 1986, Bakü.8 

3. Türkiye – Özbekistan Dini Kurumlarını Karşılıklı Ziyaretleri 

Dîniye Nezâreti veya bir başka adıyla Taşkent Müftülüğü, işaret ettiğimiz gibi, SSCB 
Müslüman dini idareleri içinde kapsam (hitap ettiği coğrafya ve nüfus) ve fonksiyon olarak 
daima ilk sıradaydı. Sovyet yönetimi de bunu göz önünde bulundurarak Müslümanlara yönelik 
din politikalarını bu kurum ve onun birinci derecede sorumluları-yetkilileri durumundaki 
Özbekler üzerinden yürütmüştür. Kurulduğu 1943 yılından Sovyetlerin sonuna kadar Dîniye 
Nezâreti’nin başkanları/müftüleri ve üst düzey yetkilileri ekseriyetle Özbeklerden istihdam 
edilmiştir. Söz gelişi ilk müftü İşan Babahan b. Abdülmecid, ikincisi onun oğlu Ziyauddin 
Babahanov, üçüncüsü onun oğlu Şemsuddin Babahanov, sonuncusu Muhammed Sadık 

                                                           
1 MŞS, 1970/2, 2-7. 
2 MŞS, 1973/2-4. 
3 MSE, 1974/4; Muhammadsadık Mamayusupov, “Jubilee of Imam Bukhari is an Important Event in the Life of 
Religious Board”, MES, 1976/4, 16-17. 
4 MSE, 1976/3. 
5 MÞS, 1979/3. 
6 MSE, 1979/4. 
7 MSE, 1980/4; The 15th Century of the Hegira Must Become a Century of Peace and Friendship Among Nations, 
Moscov, 1982. 
8 MSE, 1987/1, 2. Bu Konferansın metinler el-Muslimun fi’n-Nidali min ecli’s-Selam (Bakü, 1986) adıyla 
yayınlandı.  
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Muhammed Yusuf olmuştur. Burada Özbeklerin, bir yönüyle Sovyet rejimi ile iyi çalıştığı diğer 
yönüyle de rejimin zararlarını en aza indirgemede daha profesyonel oldukları gibi iki gerekçe 
söylenebilir. Özbekler Sovyet rejiminin İslam dünyasına dönük yüzünü temsil etmişlerdir.  

Sovyet Dini İdaresi ikili dini ilişkileri ve ziyaretleri genellikle “Müminler ancak kardeştir. 
Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet 
edilsin.” ve “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi 
tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı 
gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. 
(Hucurat 10, 13) ayetlerine dayandırmışlardır. 

Türkiye ile Özbekistan arasındaki resmi dini ziyaretler tarihinde 1978 dönüm 
noktasıdır. Bu tarihlerde Sovyetler İslam dünyasına yönelik yeni politikalar geliştirme 
aşamasındadırlar. Özellikle Afganistan’da sosyalistler Sovyetlerin yardımıyla gerçekleştirdikleri 
bir devrimle iktidara gelmişler, Arap dünyası başta Filistin meselesi olmak üzere Batı 
dünyasından istediği desteği görememekte ve yeni arayışlar içindedir. Türkiye özelinde ise 
1970’li yıllarda sol ciddi bir ivme kazanmış, işçi sendikalara yükselişe geçmiş, bu arada anarşi 
başlamıştır. İşte bu aşamada Sovyetlerden en yüksek düzeyde bir dini heyetin Türkiye’ye 
gelmesine izin verilmiştir. 

Türkiye-Özbekistan resmi dini ziyaretlerinin en önemlilerinden biri 27-30 Kasım 
1978’de İstanbul’da DİB’nın düzenlediği uluslararası “Rü’yet-i Hilal Konferansı”na Dîniye 
Nezâreti’nin en yüksek düzeyde Müftü Ziyauddin Babahanov başkanlığındaki heyet ile 
katılımıdır. Babahanov konferansta bir de bildiri sunmuş, Ramazan’a bütün Müslümanların 
ayanı günde başlayıp Bayram’ı aynı günde yapmalarının önemini vurgulamıştır.1 

Bu ziyaretin akabinde karşılıklı ziyaretlerin arttığı görülmektedir. 28-30 Kasım 1979 
tarihinde, muhtemelen Babahanov’un ziyareti esnasında gerçekleşen bir davete cevaben 
Türkiye yüksek düzeyde bir dini heyetle SSCB’ne gitmiştir. Heyette sol hükümette DİB’ndan 
sorumlu Devlet Bakanı Dr. Lütfi Doğan, bakanlık müşaviri Tevfik Ersan, dönemin DİB başkan 
yardımcısı Lütfi Şentürk gibi isimler bulunuyordu. Heyet Moskova’ya inip arkasından Taşkent, 
Semerkand, Buhara ve nihayet Bakü’yü ziyaret etmiştir. Dr. Doğan “ülken/büyük fakih” olarak 
sıfatlanmıştır. Heyet, Taşkent’te müftü Ziyauddin Babahanov tarafından ağırlanmış, 
Özbekistan Bakanlar Kurulu Başkan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Münevver Tursunov ile 
görüşmüş, Dîniye Nezâreti’nin faaliyetleri anlatılmış, bu arada Hz. Osman Mushafı ziyaret 
ettirilmiş, Taşkent’te yüksek dini eğitim veren İmam Buhari Yüksek İslam Enstitüsü, tarihi ve 
turistik yerler gezdirilmiştir. Bilahare Buhara ve Semerkand’ın tarihi ve turistik yerleri, 
Buhara’da orta düzeyde din eğitimi veren SSCB’nin tek eğitim kurumu olan Mir Arab 
Medresesi ziyaret kapsamına alınmıştır.  

Dîniye Nezâreti bu geziyi, önemsemiş, bu tür ziyaretlere genellikle resmi yayın 
organında orta veya son sayfalarında yer verirken bunu “Türkiye’den  Sovyetler Birliği’ne 
İslami Heyet” başlığıyla hemen başında resimlerle üç sayfa halinde vermiştir. Bu ziyareti 
kültürel-dini kavramsal çerçeveye oturtmuştur. Buna göre, Son yıllarda Dîniye Nezâreti’nin 
davetiyle İslam dünyasının muhtelif yerlerinden SSCB’ne İslami heyetlerin ziyaretleri artmıştır. 
Din kardeşliği kapsamında gerçekleşen bu ziyaretler Sovyetler Birliği’nin dini, iktisadi, kültürel 

                                                           
1 El-Muslimun fi Şarkı’s-Sufiyeti, 1979/, ss. 2-4. 
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hayatındaki gelişmeleri yerinde ve yakından görmeye yardım etmektedir. Resulullah şöyle 
buyurmaktadır: “İmanın en güçlüsü Allah için dostluk Allah için düşmanlık, Allah için sevmek, 
Allah için buğzetmektir.” (Taberani, el-Kebir) Bu hadis çerçevesinde Sovyet Müslümanları 
dünya ile ilişki kurarlar. Müslüman kardeşlerinin ziyaretlerinden memnun olurlar. Hadiste 
“Müminler birbirini sevmekte, birbirlerine merhamette tek bir beden gibidir. O bedenin bir 
azası acıdan şikayet ettiğinde bedenin tamamı acı çeker.” (İbn Hanbel, IV, 271) Dîniye Nezâreti 
bu çerçevede hem ziyaretleri dini muhtevaya sokmuş hem de Sovyet rejiminin istediği 
propaganda işlevine uydurmuştur.1 

1979’da Türkiye’den Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet 
Tanyu başkanlığındaki heyet de Özbekistan’a dini içerikli bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Onlara 
da benzeri protokol uygulanmıştır.2  

1979’da Dîniye Nezâreti’nin “Sovyet Şarkı Müslümanları” adlı resmi yayın organının 10. 
Yılı kutlamaları çerçevesinde 3-4 Temmuz 1979’da Taşkent’te düzenlenen “Uluslararası Sovyet 
Şarkı Müslümanları Jurnalinin 10. Yıldönümü Toplantısı”na Türkiye’den DİB yardımcılarından 
Hamdi Mert katılmıştır. Mert, yaptığı konuşmada davetten duyduğu memnuniyeti ve 
gördüklerinden duyduğu sevinci ifade ermiştir.3 

Aynı yıl “Hicri 15. Yüzyıla Giriş” hazırlıkları çerçevesinde Dîniye Nezâreti’nin 12-14 Eylül 
1979 tarihinde düzenlediği “Uluslararası Orta Asya, Kafkasya ve Volga Bölgesi 
Müslümanlarının İslam Düşüncesine Katkıları, Kalıcı Barış ve Sosyal Gelişmeye Destekleri 
Konferansı”na Türkiye’den Diyanetten Sorumlu Devlet Bakanlığı müşaviri sıfatıyla DİB 
başkanlığı adına Talat Karaçizmeli katılmıştır. Toplantı Afganistan ile siyasi, sosyal ve kültürel 
sınırları, yakınlıkları olan Tacikistan’ın başkenti Duşenbe’de yapılmıştır. Bu Sovyetlerin 
Afganistan işgalini yönelik adımlarını nötralize etme veya meşrulaştırma siyasetinin bir adımı 
idi. Karaçizmeli konuşmasında davetten duyduğu mutluluğu, Sovyetler birliğinde 
gördüklerinden etkilendiğini, Sovyet Müslümanlarının İslam ve insanlık medeniyetine büyük 
katkılarını, DİB’nın din hizmetlerini, bu cümleden olarak Maturidiye akaidine dair yaptığı 
yayınları vurgulamıştır.4  

SSCB’den üst düzey bir dini ziyaret 1984 yılında gerçekleştirilmiştir. Dîniye Nezâreti 
buna da çok önem vermiş görünüyor. Yayın organında “Türkiye’de Dini Biraderler İle Dostane 
Üçreşuv/Buluşma” başlıklı yazıda ziyaret anlatılmıştır.5 Bu heyet Kuzey Kafkasya Müslümanları 
Dini İdaresi başkanı Müftü Mahmud Hakkıyev riyasetindeki heyet Türkiye’de DİB Tayyar 
Altıkulaç ve yetkililer tarafından ağırlanmıştır.  

Esasen Türkiye’den Özbekistan’a en kapsamlı resmi dini ziyaretlerden biri SSCB’nin son 
devlet başkanı M. Gorbaçov’un açıklık ve yeniden yapılanma politikaları çerçevesinde yaşanan 
yumuşama ortamında gerçekleşmiştir. Eylül 1985’de de Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç 
başkanlığındaki Türk heyeti Özbekistan’ı ziyaret etmiştir. Heyet önce Moskova’da Bakanlar 
Kurulu Din İşleri Komitesi başkan yardımcısı tarafından kabul edilmiş ardından Taşkent’te 

                                                           
1 Abdulhamid b. Muhammad Tursunov, “Ziyaretu’l-Vefdi’l-İslami’t-Türki li-İtihadi’s-Sofyeti”, el-Muslimun fi 
Şarki’s-Sofyeti,”1979/4, ss. 2-4.  
2 Sabir Hasan, “Türkiye’de Dini Biraderler İle Dostane Üçreşuv”, Sovyet Şarkı Müslümanları, 1985/4, ss. 15. 
3 El-Muslimun fi Şarki’s-Sofiyeti, s. 10. 
4 Muslims of Soviet East, 1979/4, s. 15. 
5 Sabir Hasan, “Türkiye’de Dini Biraderler İle Dostane Üçreşuv”, Sovyet Şarkı Müslümanları, 1985/4, ss. 15-16. 
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geçmiştir. Dîniye Nezâreti başkanı/müftüsü Şemsuddin Babahanov ve Özbekistan Bakanlar 
Kurulu başkan yardımcısı Gulam Zahuriddinov ile görüşmüştür. Semerkand’ı da gezen Heyet 
daha sonra Kuzey Kafkasya Müslümanları Dini İdaresi’nin merkezi Dağıstan Mahaçkala’yi ve 
Kafkasötesi Müslümanları Dini İdaresi/Şeyhulislamlık’ın merkezi Bakü’yü de ziyaret etmiştir.1 

Taşkent’te Babahnov’un heyet şerefine verdiği yemekte, T. Altıkulaç şunları 
söylemiştir: 

“SSCB’nde gördüklerim ve duyduklarım bana göstermektedir ki Sovyet Müslümanları 
tam bir vicdan özgürlüğüne sahipler ve günlük dini vecibelerini ifa edebiliyorlar. Batı 
medyasının Sovyet Müslümanların hayatları ile ilgili iddiaları doğru değildir. Biz, SSCB’deki 
ziyaretimiz esnasında pek çok camide namaz kıldık, Semerkand’da çok iyi bakılmakta olan 
İmam Buhari kabrini ziyaret ettik. Bütün bunlardan anladık ki Sovyet Müslümanları hayatın her 
alanında eşit haklara sahipler. Bize bildirildi ki halk diğer din mensupları da özgürce ibadetlerini 
yerine getiriyorlar.”2 

Dîniye Nezâreti’ndeki ilk karşılaşmada müftü Şemsuddin Babahanov “Şeref verdiniz 
hoş geldiniz, bizi hursand/mutlu kıldınız” diyerek söze başlayıp “Merhum dedemiz ve babamız 
zamanında başlatılan hizmeti devam ettiriyoruz” diyerek hem ailesinin hem de dini idarenin 
geleneğine ve tarihine atıf yapmıştır. T. Altıkulaç da cevabi hitabında duygu ve düşüncelerini 
şöyle ifade etmiştir:  

“Sovyetler Birliği’ndeki Müslüman kardeşlerimizle tanışma imkanı sağlayan Müftü 
hazretlerine şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. ... Sınırlı bir zaman için de 
olsa sizinle beraber olduğumuz için Cenab-ı Hakk’a hamd ediyoruz. Bu karşılıklı ziyaretlerin 
devamında fayda görüyoruz. Görüşmelerin bazı hayırlı kararların alınmasına vesile olmasını 
temenni ediyoruz. Bu gezi bizim için çok merak-ı mucip bir ziyaret olacaktır. Sovyetler 
Birliği’ndeki kardeşlerimizin yaşayışlarını yakından görmenin, değişik yerlerde onlarla beraber 
olmanın çok faydalı olacağı inancındayız.”3  

Sohbetin ilerleyen bölümünde T. Altıkulaç şu değerlendirmeleri yapmıştır:  

“...Sovyetler Birliği’nde içkinin yasaklanması fevkalade bir hadisedir. (M. Gorbaçov 
toplumu çökerttiği gerekçesiyle yasaklamıştı. S Erşahin) Dünyanın bu karardan ibret alması 
gerekir. Zinanın da yasak olduğunu burada öğrendik. Bazı ülkeler fuhşu hayatın ayrılmaz bir 
parçası kabul ederke burada yasaklanması yine ibret alınması gereken bir hadisedir. Ülkenizde 
Müslümanlara tanınan bu müsamahanın Dini İdare’nin emrinde Kur’an kursları açılması 
şeklinde devam ettirilmesi samimi temennimizdir.”4 

                                                           
1 Muhammed Rızo, “Turkish Religious Figures”,- in the Soviet Union”, Muslims of Soviet East, 1986/2, s. 14-15. 
Bu ziyaretin Türk heyeti gözüyle değerlendirmesi için bkz. Halit Güler, Sovyetler Birliğindeki Türkler, Türkiye 
Diyanet Vakfı yay, Ankara, 1990, ss. 7-36.  
2 Rızo, s. 15. 
3 Güler, s. 13. 
4 Güler, s. 14. 
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Bu dönemde ilişkiler sıklaşmış, 1988’de yine Kuzey Kafkasya Müslümanları Dini İdaresi 
başkanı Müftü Mahmud Gikkiyev riyasetindeki kalabalık bir heyet Türkiye’ni DİB’nın misafiri 
olarak bir ziyaret gerçekleştirmiştir.1 

Sonuç 

Sonuç olarak, Dîniye Nezâreti’nin yaklaşık yarım yüzyıllık dış ilişkilerini göz önüne 
aldığımızda, acaba Dîniye Nezâreti’nin Türkiye dahil dış dünya ile temasları Moskova’nın 
emperyalist çıkarlarını perdelemeye yönelik miydi? Kremlin İslamı dolaylı olarak sömürüyor 
muydu.? gibi sorular akla gelmektedir. Bunun açık cevabını vermek şimdilik güç görünüyor. 
Gerçekten de Sovyet yetkililerin İslam dünyasına yaklaşmak için İslamı ve ulemayı ileri 
sürdükleri bilinmektedir. Ancak kanaatımızca bu ilişkilerden Sovyet müslümanları da azami 
ölçüde yararlanmanın yollarını aramışlardır. Dîniye Nezâreti yetkilileri, İslam dünyası ile ilişki 
kurmayı, Moskova’nın bir emri olmanın ötesinde, inançlarının bir gereği olarak kabul etmişler 
ve halklarını İslam dünyasında meydana gelen değişikliklerden haberdar etmeye çalışmışlardır. 

Genel olarak II. Dünya Savaşı sonrasında bazı uluslararası meselelerin çözümünde sivil 
halk hareketleri etkili olmaya çalışmışlardır. Bu çerçevede SSCB'deki barış hareketlerine dinî 
teşkilatlar da katılmıştır. Dinî teşkilatların bu tutumları aslında, ilk bakışta çelişki gibi 
görünüyor. Şöyle ki, Sovyet müslümanları, kendilerini yıllardır baskı altında tutan ateist bir 
devletin gayelerini gerçekleştirmesine yardımcı oldular. Ama bir başka açıdan bakıldığında, 
resmi ulemanın, Türkiye başta olmak üzere İslam dünyası ile ilişkilerde, isteyerek rejimle 
işbirliği yapması anlaşılabilir bir durumdur. Zira onlar için Çarlık dönemindeki kafir Rus ile 
şimdiki ateist Rus arasında pek fark yoktu. Hatta şimdiki ateistler saldırgan hırıstiyanlardan 
daha az tehlikeli idiler. 

Bunun yanında ulema yaptığı bu hizmete karşılık büyük bir hareket serbestliğine 
kavuştular. Resmi Sovyet uleması, sık sık dışarıya seyahat ederek İslam dünyası ile ilişkilerini 
canlı tuttu. Bu ilişkiler ulemanın İslam dünyasında dinî konulardaki gelişmelerden haberdar 
olmasına zemin hazırladı. Ulemaya ülke içinde de devlet tarafından müslümanları birleştirme 
ve kontrol etme görevi verildi. Aynı zamanda Sovyet basını resmi ulemayı açıktan açığa tenkit 
etmekten uzak durdu. Böylece en azından resmi ulema ile ilişki içinde bulunan müslüman 
nüfus İslami vecibelerini yerine getirme imkanı buldu. 

Sovyet döneminde özellikle Soğuk Savaş sırasında, Türkiye ile Özbekistan siyasi, 
ideolojik ve ekonomik yönlerden iki ayrı kutupta yer alıyorlardı. Türkiye Batı liberal-kapitalist 
dünyanın bir parçası ve NATO üyesiydi. Rejim olarak laik parlamenter sistemi uyguluyordu. 
Özbekistan ise Sosyalist-komünist blokta Varşova Paktı’nın bir üyesiydi ve ateizmi 
benimsemişti. Bununla beraber her iki tarafın ilişkilere önem verdiği izahtan varestedir. Dîniye 
Nezâreti’nin söz konusu dönemde Türkiye ile ilişkilere ayrı bir önem atfettiği görülüyor. Bu 
ilişkilerin resmi yayın organlarında veriliş biçimi, ziyaretlerin anlatımında kullanılan dil, 
ziyaretlerin muhtevası diğer ülkelerce yapılanlardan farklılık arz etmektedir. Bununla beraber 
uzunca bir süre iki taraf arasında çekingenlik ve ihtiyatlı yaklaşım devam etmiştir. Her iki taraf 
da bir yanlış anlama ile Sovyet rejiminin ilişkileri tamamen koparmasından korkmuştur 
denilebilir.  

                                                           
1 Abdulhamid Tursun, “Friendly Meeting in Turkey”, Muslims of Soviet East, 1988/3, s. 15. 
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İki kardeş halk ve ülke olan her iki taraf da davranışlarında ve beyanatlarında son 
derece dikkatli diplomatik bir dil kullanmışlardır. Söz gelişi taraflar, ikili özel görüşmelerde 
zikredilse bile resmi açıklamalarında Türk kelimesine vurgu yapmamışlar, hatta atıfta bile 
bulunmamışlardır. Aynı şekilde herhangi bir mezhep zikretmemişlerdir.  

Bu ziyaretler Sovyet rejiminin çöküp Sovyetler Birliği’nin dağılmasını müteakip kurulan 
bağımsız cumhuriyetler dönemi ilişkilerine metod ve muhteva bakımından kaynaklık etmiştir.  
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TÜRK DÜNYASINDA ORTAK TARİH DERS KİTABI HAZIRLANMASINA GİDEN YOLUN 
ESASLARI 

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ* 

Çok dar bir aydın çevresinin dışında Türk Dünyası adı verilen bölgeler 1991 yılında 
Türkiye’de yeni bir saha olarak belirmiştir. Sovyetler Birliğinin kuruluş aşamasında veya ilk 
devrelerinde Türk illerinden Türkiye’ye veya Avrupa’ya göç edenlerin giderek eskiyen 
tecrübelerine, zayıf birtakım dış gözlemlere dayalı bilgilerle fikir yürütülmekteydi. Bu geniş 
sahalardaki Sovyet devrinin ortaya çıkardığı siyasi, sosyal, kültürel gelişmeler Türkiye’de yeterli 
düzeyde takip edilmemiştir.  Nesnel veriler ve bunlara dayalı analizlerden önemli ölçüde 
yoksun bir siyaset ve bürokrasi kadrosu kapıları yeni açılan Türklüğün eski yurdunu yeniden 
keşfetmek ve ilişkileri yeniden kurmak vazifesini üstlenmişti. Sovyetler Birliğinin ve Demir 
Perdenin ortadan kalkmasının dünyada yarattığı sevinç dalgalarının Türkiye’deki halkaları bu 
yeniden keşif ve ilişkileri geliştirme azminde oldukça önemli bir etki yapmıştır. Hür dünyanın 
değerleri, demokrasi, insan hakları, sosyal adalet, çoğulculuk vs. dikta rejiminden kurtulan yeni 
devletlere taşınmalıydı. Türkiye ise bu konuda tarihi, kültürel bağlar, dil ve din ortaklığı gibi 
yakınlaştırıcı unsurlar sayesinde yeni dönemin etkin aktörlerinden biri olmaya adaydı.  

Sovyet ideolojisi ve yayılmacılığına karşı Almanya merkezli kurulan ve ABD’nin önemli 
ölçüde giderlerini karşıladığı çeşitli teşkilatların 1991 sonrası için teşhisi Sovyetler Birliği’nin 
çöktüğü ve bölgenin artık yeni siyasetlere, yeni ittifaklara  kapılarını  ardına kadar açtığı 
şeklinde idi.  

Yeni Türk Cumhuriyetler ile kültürel, ekonomik, sosyal, askeri işbirliğinin 
geliştirilmesinin önemine dair yaklaşımlar siyasi gündemin önde gelen unsurlarından biri 
olmuştu. Fakat bu işbirliklerini zorlaştırıcı birçok etkenin olduğu heyecanlı kardeşlik 
sloganlarının yankıları dindikten sonra anlaşılmaya başlandı.  

Türk Cumhuriyetleri ile aynı dili konuştuğumuzu düşünmekle birlikte iletişime 
geçildiğinde Azerbaycan dışındaki Türk bölgelerinde bir hayli zorlandığımızı görmek 
teşhislerimizde bazı yanlışlıkların olduğunun ilk ve en belirgin göstergelerindendi. Adriyatik’ten 
Çin Seddine Türk Lehçelerini bilerek, Türkiye Türkçesini değil, gitmek mümkündü ama bu geniş 
coğrafyada Rusça konuşarak hareket etmek de özellikle Sovyetler birliği devrinde uygulanan 
kültür ve eğitim politikaları sayesinde bir hayli kolay hale gelmiştir. Rusçanın bu genişlemesine 
Rus misyonunun, düşüncesinin, kültürünün ve siyasetinin de eşlik ettiğini anlamamız bir hayli 
uzun zaman almıştır. Bazıları için ise bu hala anlaşılamayan, fark edilememiş bir vakıa olarak 
kalmıştır.  

Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri canlı tutmak, işbirliğini geliştirmek, acil meselelerde 
gerekli adımları hızlı atmak için kurulan TİKA bir anda Arap ve Afrika cumhuriyetlerinde yol, su, 
tarım projeleri ile ilgilenen kuruluş misyonundan giderek uzaklaşan bir kurum haline gelmiştir.  

Sovyetler Birliği’nin İslam kültürüne ve müesseslerine indirdiği ağır darbeleri onarmak, 
fanatik akımların bu bölgede tutunmasına engel olmak maksadıyla bir takım dini cemaatler 

                                                           
* Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 
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bölgeye yönlendirilmiştir. Bunlar hala Rusya’daki özerk cumhuriyetler dahil olmak üzere 
faaliyetlerini sürdürmektedirler.  

Söz konusu misyon çerçevesinde  2013 yılı sonlarına kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin 
destek ve imkanlarından en fazla yararlanan (bugün için ise devletin destek ve imkanlarına el 
koyan diyebileceğimiz) FETÖ olmuştur. 22 yıl boyunca Türk Cumhuriyetlerinde devletimizin 
kültür ve eğitim politikalarını üstlenen bir görünüm vermiş, ancak bu süreç içerinde elde ettiği 
ekonomik gücü ve tecrübeli personel birikimini Türkiye Cumhuriyetinin bölgede daha etkin ve  
planlı siyaset geliştirmesine yardımcı olmak üzere kullanmadığı bunun tam aksi bir plan ve 
hedef doğrultusunda faaliyet gösterdiği hiç kimsenin inkar edemeyeceği biçimde ortaya 
çıkmıştır. Bu okulların, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hedeflerinden farklı hedeflere hizmet 
etmiş olması  Türkiye’nin eğitim alanında önümüzdeki yıllarda başlatacağı girişimlerde de 
olumsuz bir iz, bir gölge bırakacaktır. Bu örgütün bıraktığı enkazı temizlemenin kolay 
olmayacağı anlaşılmaktadır.   

Üniversitelerin veya araştırma merkezlerinin ise Türk dünyası meselelerini her yönüyle 
inceleyecek uzmanlar yetiştirmek gibi sistemli bir programı olmamıştır. Rusya Federasyonu 
içerisindeki özerk Türk bölgelerinin edebiyatını, tarihini, sosyolojisini, ekonomik durumunu, 
kültürel potansiyelini hangi üniversitede, kaç kişi araştırmaktadır ve bunlar arasında herhangi 
bir koordinasyon veya iletişim var mıdır? Bunların tespiti ve belirtilen eksikliklerin giderilmesi 
yönünde üniversitelerin veya siyaset geliştirecek merkezlerin bir endişe taşıdığına, uzun vadeli 
bir girişim başlattığına bir türlü şahit olamıyoruz. Azerbaycan’ı, Özbekistan’ı, Türkmenistan’ı, 
Kazakistan’ı, Türkmenistan’ı, Kırgızistan’ı bütün yönleri ile tanıyacak ve devlet aklına katkı 
yapacak akademik ve bilimsel veriler elde etmek yönünde bahsettiğimiz eksiklik hat 
safhadadır. Uzmanlık alanı bu coğrafya olan eğitimci, ekonomist, tarihçi, dilci, siyaset bilimci, 
güvenlik uzmanlarının sistemli bir şekilde güncel ve geçmişten gelen sorunlara çözüm bulmak 
yolunda bir çalışma içerisinde olduğunu söylemek pek mümkün gözükmemektedir.  

Diplomatlar düzeyinde bile yakın zamanlara kadar uzmanlık alanlarına göre bir tayin ve 
terfi sistemi yoktu. Eski Sovyet coğrafyasındaki bir diplomat iki sen sonra kendisini Orta Afrika, 
Güney Amerika veya Arap devletlerinden birinde bulabiliyordu. Bunun tam tersi vakıalara da 
rastlanıyordu.  

Bağımsız Türk Cumhuriyetleri arasında her düzeydeki işbirliği çalışmaları da 
programsız, sistemsiz, akla geldikçe düzenlenen faaliyetler görüntüsü vermektedir. Bir 
zamanların İslam Konferansı Teşkilatını hatırlatan Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 
Zirvesi, Türk Dünyası Halkları Kongresi, Türk Dünyası Gençlik Kurultayları vs. bu dağınık 
faaliyetlerin ilk akla gelenleridir.  

Bütün bu dağınıklığı toparlayacak, Türk devletleri arasındaki işbirliği düşünce ve 
temennilerini hayata geçirmeye yarayacak mekanizmalar kararlılıkla kurulup işletilmediği 
sürece  21. yüzyılın, o olmazsa 22.’nin, o da olmadı 23.  hatta 24. Yüzyılın Türk yüzyılı olacağı 
söylenecek, gerçekleşmesi için boşuna beklenecektir.  

Türk dünyasında ekonomik, siyasi, kültürel, demokratik, askeri, sivil toplum, basın 
kriterleri hangi merkezi örnek alacaktır. Rusya mı, Avrupa Birliği mi, Çin mi, ABD mi örnek 
durumundadır? Bu soruların cevabı aslında ortadadır. Eski Sovyet cumhuriyetleri için bu örnek 
Rusya’dır. Türkiye ise Avrupa Birliği standartlarına uyum çabası içerisindedir. Türkiye ve Türk 
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cumhuriyetlerinin bu bakımdan ortak yönleri olduğu görülmektedir. Standartları yakalamaya 
çalışan ülkeler olma özellikleri ile benzeşmektedirler.  Ancak bu işbirliği arayışındaki devletlerin 
yakalamaya çalıştıkları standartlar faklı siyasi, kültürel ve askeri merkezlerin standartlarıdır. Bu 
durumda Türkiye mi, Türk Cumhuriyetleri mi yönelişini değiştirecektir? Söz konusu siyasi 
merkezler arasında bir tercih yapmadan Türk dünyası kavramının içini doldurmak ne dereceye 
kadar gerçekleştirilebilir bir hedeftir?  

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan için Doğu’da Çin’e karşı bir 
dengeleyici güç olan Rusya, Güneyden bir tehdit olarak kuzeye doğru yayılma çabasına girecek 
El-Kaide, Taliban, DAEŞ gibi terör gruplarına karşı da vazgeçilmez bir müttefik veya ortak 
konumundadır.  

Rusya’nın ekonomik potansiyeli ve piyasası Türk Cumhuriyetleri vatandaşları için 
önemli bir iş kaynağı ve pazar durumundadır. Rusçanın ortak dil haline gelmiş olması bu 
imkânların etkin kullanılmasında bölge ülkelerinin vatandaşlarını avantajlı konuma getirmiştir. 

Rusya’nın 150 yıllık  birikimi ve tecrübesi olan bir  bölgedir Türk Cumhuriyetleri. Çarlık 
Rusya’sı ve Sovyetler Birliği dönemlerinde aynı merkezden yönetilmiş, bu merkezin askeri, 
siyasi, kültürel, dini politikalarının sonuçlarını yaşamıştır. Bu sürecin elbette Türk 
Cumhuriyetleri için acı dolu olayları, kanlı mücadele yılları olmuştur. Ancak özellikle Sovyetler 
Birliği devrinde Rusçanın bu devletlerin yerli halkları arasında tarihin hiç bir döneminde 
görülmemiş ölçüde yaygınlaşmış,  yeni ortaya çıkan cumhuriyetler devlet yapısı ve kültürü 
olarak Rus mirasını devralmışlardır. Devlet organlarına, siyasete, eğitime ait terimler ortak 
kalmaya devam etmiştir.  

Sovyetler Birliği’nin baskıcı atmosferi ortadan kalktıktan sonra eski Sovyet 
coğrafyasının aydınları ve halkı bu ortak noktaları keşfetmekte gecikmemiş, Rusya’nın egemen 
siyasi merkez olma vasfı dışındaki bütün ağırlığı bölgede bu defa gönüllü bir karşılık bulmuştur.  

Kültür ve eğitim sahasında bu durum çok daha belirgindir. Bir Kırgız, Kazak ve hatta 
Azerbaycan genci önemli ölçüde Rus edebiyatının önde gelen eserlerini okuyarak düşünce ve 
sanat dünyasını oluşturmuştur. Tiyatro, Sinema vs. görsel sanatlar Rus ekolünün devamı 
durumundadır. Orta ve Yükseköğretimin teşkilatlanması, bilim hayatını düzenleyen akademiler 
ve araştırma merkezleri, buralarda faaliyet gösteren araştırmacılar da yine Rus örneğinde 
unvanlar taşımaktadırlar.  

Eski Sovyet cumhuriyetlerinin üniversitelerinde, bilimsel ve kültürel toplantılarında, 
alışveriş merkezlerinde, meşhur caddelerinde Rusça konuşulmaktadır.  Basın hayatını Rusça 
gazeteler önemli ölçüde doldurmaktadır. Kitap evlerinde de Rus klasiklerini, güncel eserlerini 
kolaylıkla bulmak mümkündür.  

Tarih alanı dahil olmak üzere kalbur üstü bilim adamları eserleri Rusça vermektedirler. 
Rusça yazmak bir üstünlük göstergesi niteliği taşımaktadır. Türk Cumhuriyetlerinde Rus 
okulları da seçkin ailelerin çocukları için birinci sırada tercih ettikleri eğitim kurumlarıdır. Rusya 
ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki eğitim sahası dahil olmak üzere bütün sahalarda etkin bir 
iletişim ve işbirliği vardır. Rusya Federasyonu bu iletişim ve işbirliğini en üst düzeyde 
desteklemekte ve sürdürmektedir.  
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Bütün bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinde 
ortak tarih ders kitabının okutulması aşamasına ulaşmak için kat edilmesi gereken zorlu yollar 
bulunmaktadır.  

Türk Cumhuriyetlerinde öğrencilerin tarih algısı, tarih bilgilerinin ders dışında hangi 
kaynaklardan beslendiği, ilk, orta ve yüksek dereceli okullarda okuyan öğrencilerin tarih ve 
Türk tarihi konusundaki bilgi düzeyleri, tarih eğitiminde metot, amaç, ders araç ve gereçleri 
derinliğine incelenmelidir. Bunlarla ilgili bilimsel araştırmalar, tezler hazırlanmalı bu birikimin 
üzerine ders kitabı  ortaya konulmalıdır.  

Bahsettiğimiz çalışmalar yapılana kadar bir 25 yıl daha geçsin demiyoruz. İlk olarak 
tarih sahasında Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri  okutulan ders kitaplarının içerik ve hedefleri 
açısından çerçeve oluşturacak prensipleri belirlenmelidir. Ortak metinden ziyade ortak anlayış 
ve kavramlar üzerinde durulmalıdır.  Türk Cumhuriyetlerinin her birinin geçirdiği tarihsel 
süreç, önemle üzerinde durdukları tarihi dönüm noktaları, güncel milli meseleler ortak 
kamuoyu oluşturmayı hedefleyen bir mantıkta hazırlanmalıdır.  
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TARİH DERS KİTAPLARINDA “ORTA ASYA” 

Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK* Öğr. Gör. Mehmet Alper CANTİMER** 

Özet 

Tarih dersi, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren vatandaşlık eğitimi bağlamında 
değerlendirilmiştir. Bu sebeple, özellikle de Türk Milli Kimliğinin inşasında önem atfedilmiştir. 
Fakat günümüz dünyasında tarih eğitiminin değişen amaçları doğrultusunda, tarih sadece 
vatandaşlık eğitimi için değil, aynı zamanda değişimi ve içinde yaşadığımız toplumun bugüne 
nasıl geldiğini açıklamaya çalışır.  

Tarih öğrenmek bireylerin, toplumların hayatlarını etkileyen geçmişteki, günümüzdeki 
ve gelecekteki muhtemel değişmelerin nasıl ortaya çıktıklarını ya da çıkabileceklerini, hangi 
sebepleri kapsadıklarını anlamamıza yardımcı olur. Bugünümüzü doğru anlayabilmek, yarınları 
doğru kurgulayabilmek de sağlıklı bir tarih eğitimi, programı ve ders kaynakları ile mümkün 
olacaktır. Bu çalışmada Orta Asya kavramının tarih ders kitaplarına yansıması incelenecektir. 

Çalışmada, nitel bir araştırma yöntemi olan doküman analizi kullanılmıştır. Ülkemizde 
cumhuriyet tarihi boyunca liselerde 9- 11- ve 12. sınıflarda okutulmuş ve okutulmakta olan 
tarih ders kitapları incelenecektir. Metnin kendisi bir analiz nesnesi olarak değerlendirilecek, 
inceleme sonuçları, doğrudan alıntılanan metin ya da görsel unsurlar üzerinden sunulacaktır. 
Toplanan veriler içinde temalara en çarpıcı biçimde katkı sağlayan cümleler aynen alınacak, 
böylece Orta Asya kavramının nasıl işlendiği anlaşılmaya çalışılacaktır. Elde edilecek sonuçlara 
göre olası eksikliklerin tespit edilmesi ve öneriler dile getirilmesi planlanmaktadır. Özellikle de 
içeriğin zenginleştirilmesinin öğrencilerin tarih dersi ve milli tarihi öğrenme sürecine olumlu 
katkı sağlayacağını düşünmektedirler.  

                                                           
* İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 
** Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
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“TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL BİLGİLER, TARİH VE COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA 
ÖZBEKİSTAN NASIL ELE ALINIYOR?” 

Doç. Dr. Selahattin KAYMAKÇI* 

Özet 

Türkler tarihi süreç içerisinde Türkistan’da birçok devlet kurmuşlar, Türkistan’ı Türk 
medeniyetiyle süslemişlerdir. Bu manada İslamiyet öncesi dönemde Büyük Hun Devleti, 
Göktürkler, Uygurlar, Türgişler (Türkeşler); İslamiyet’in kabulüyle birlikte ise Karahanlılar, 
Gazneliler ve Timurlular gibi devletlerin Türkistan Coğrafyasını şekillendirdiği, günümüzde ise 
Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin bu rolü devam ettirdiği söylenebilir ki bu devletlerden biri de 
Özbekistan’dır.  

Özbekistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler köklü bir tarihsel geçmişe 
sahiptir. Özellikle son yıllarda siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim faaliyetleri açısından 
iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir ivme kazandığı görülmektedir. Bu araştırmanın amacı 
Türkiye’de okutulan sosyal bilgiler, tarih ve coğrafya ders kitaplarında Özbekistan’a nasıl yer 
verildiğini ortaya koymaktır. Nitel yaklaşımın esas alındığı araştırmada doküman inceleme 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri kaynağı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
hazırlanan sosyal bilgiler, tarih ve coğrafya ders kitapları incelenmiştir. Araştırmada toplanan 
verilerin içerik analiziyle çözümlenmesine devam edilmektedir. 

                                                           
* Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 
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“TURKİY DAVLATLAR TARİXİY ATLASİ” QANDAY BO’LİSHİ KERAK 

Doç. Dr. Zokirjon SAİDBOBOEV* 

Özet 

Туркий халқлар ўзининг бой ўтмиши, ижтимоий, маданий ва илмий жараёнларга 
қўшган ҳиссаси билан дунё цивилизациясида алоҳида ўрнига эга. Туркий давлатларнинг 
тарихи, уларнинг чегаралари, этник ва сиёсий омилларини қамраб олган «Туркий 
давлатлар тарихий атласи»ни яратиш, бу лойиҳани туркий халқлар илмий жамоалари 
(тарихчи, географ-картографлар, тилшунос, этнолог ва санъатшунослар) томонидан 
мукаммал тарзда амалга ошириш зарурлигини бугуннинг ўзи долзарб вазифа сифатида 
қўймоқда. Чунки ҳар бир ўқувчи ҳам муштарак тарихимиз баён этилган йирик 
асарларни, тарихий манбаларни ўқиш имконига эга эмас. Шу жиҳатдан хариталардан 
иборат бўлган  атлас оддий халқ вакилидан тортиб, давлат арбобларигача фойдалана 
оладиган қулай кўргазмали ҳужжат бўлиб қолади. Тарихий атласда нималар ўз аксини 
топиши керак? 

1. Атлас қадимги, ўрта асрлар, янги ва энг янги даврни ўз ичига олган 
хариталардан иборат бўлиши; 

2. Ҳар бир харита тегишли картографик тасвирлардан ташқари, қисқача 
изоҳли матндан иборат бўлиши; 

3. Атласга туркий халқ вакиллари яратган хариталар ҳам илова сифатида 
берилиши (масалан, Маҳмуд Кошғарийнинг дунё харитаси ва ҳоказо), бунда ёзма 
манбалар, шунингдек, Туркия ва қардош туркий давлатлар миллий ҳамда давлат 
архивларида сақланаётган тарихий-картографик манбаларни жалб этиш; 

4. Тарихий атласга картографик образлар (дунё глобуси, харита) акс этган 
миниатюралар, бадиий ранг-тасвир асарларидан ҳам фойдаланиш зарур;  

5. Хариталарда сиёсий, этнодемографик, хўжалик алоқалари ва савдо 
йўллари бўйича мавжуд янги маълумотларни юксак аниқлик билан кўрсата билиш; 

6. Тарихий атласни туркий тиллардан ташқари инглиз тилида ҳам чоп этиш 
этиш лозим. 

                                                           
* Ўзбекистон Миллий университети 
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ÖZBEKİSTAN'DA 1926-1938 YILLAR ARASINDA OLAN FACİALAR VE BUNLARIN 
MEYDANA GELMESİNE SEBEP OLAN OLAYLAR VE ŞAHISLAR 

Doç. Dr. Batır NORBAYEV* 

Özet 

1926-1938 yıllar arasında bütün SSCB’daki gibi Özbekistan Aydınları hayatında’da bir 
çok facia meydana gelmiştir. Komunist partı idolojisinden etkilenen bir kaç eleştirmen 
Edebiyatın sadece proleter ve çiftçilere hizmet ettiği argümanıyla fikirlerini temellendirmek 
durumunda kaldılar. Rus ve Özbek araştırmacıların bu anlamdaki  "hizmeti" nasıl oldu? Rus 
yazarı Şeverdin, Özbek eleştirmenleri Alim Şerefiddin, Sattı Huseyn, Cumaniyaz Şarif 
gibilerin makalelerini yayınlayan gazete ve dergiler neden milli yazarlara yer vermemişlerdir? 

Romancı Abdullah Kadiri, milli  şairimiz  Abdülhamid  Süleyman oglu Çolpan, 
Abdurrauf  Fıtrat gibi aydınlara vefatlarından sonra 1956’da  iade-yi itibar edilse de onların 
eserleri 1960, hatta 1985’li yıllara kadar yayınlanmama sebebleri nelerdir?  Milli 
yazarlarımızın  1960-1980 yıllardakı eleştirmenleri kimlerdi ve bu konudaki faaliyetleri 
nelerdir? Bu yanlış eğilimleri çürütmek için o zamanki genç Özbek aydınları nasıl mücadele 
ettiler? 

                                                           
* Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
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TÜRK DÜNYASI’NIN CEDİTÇİ SESİ TEARÜF-İ MÜSLİMİN DERGİSİ’NDE BUHARA VE 
HİVE 

Dr. Sevda Özkaya SOFU* 

XIX. yüzyılda neredeyse tüm dünyada fikir hareketleri milletlerin tarihine yön veren bir 
hal almıştır. Avrupa’da başlayan ve uzak coğrafyaları da etkisi altına alan fikir hareketleri 
içerisinde milliyetçilik en fazla adından söz ettirenidir. Bu fikrî ve bir süre sonra siyasî-sosyal ve 
iktisadî boyut kazanacak olan hareketler Osmanlı coğrafyasında ve tüm Türk-İslam 
coğrafyasında büyük gelişmelere yol açmıştır. 

İşte fikir hareketlerinin milletleri ve devletleri yönlendirdiği XIX. Yüzyıl basını bu 
gelişmelere hizmet etmiştir. Dönemin aydınlarının inandıkları değerler etrafında bir araya 
geldikleri ve toplumu, devletin politikalarını yönlendirmeye çalıştıkları bir saha olarak basın 
giderek önem kazanmıştır. Osmanlı topraklarında yayın hayatına girmiş olan, farklı fikirlerin 
sesi haline gelen pek çok dergi, gazete bulunmakla birlikte XX. Yüzyılın başlarında artık Türk 
milletinin uzunca bir zaman uzak kalmış olduğu kardeşleriyle iletişim kurmasının en önemli 
aracı da basın olmuştur. Tearüf-i Müslimin, XX. Yüzyılın başlarında Türk-İslam dünyasının 
üzerindeki rehavetten kurtulmasını sağlayan, başta eğitim alanında kendisini gösteren bir 
kimlik mücadelesini temsil eden Ceditçilik hareketinin önemli şahsiyetleri tarafından çıkarılan 
bir dergidir. Artık dönemin değişen siyasi, iktisadi, fikri, sosyal şartlarının neticesinde 
Osmanlı’nın Türk dünyasıyla daha yakından ilgilenir hale gelmesi, Türk aydınlarının diğer 
coğrafyalarda yaşayan kardeşlerinin acılarını ve sıkıntılarını sıkça dile getirmeleri söz konusu 
olmuştur. Tearüf-i Müslimin dergisi yazarları Türk coğrafyasında bilhassa eğitim, sosyal hayat, 
din ve iktisat konularına öncelik vermişlerdir.  

Bu bağlamda Tearüf-i Müslimin’de Türk ve İslam dünyası için önemli merkezler olan 
Buhara ve Hive hakkında da haberler, değerlendirmeler, tavsiyeler yer almaktadır. Bildiride 
Osmanlı coğrafyasından ceditçi aydınların Buhara ve Hive’ye bakışları ve değerlendirmeleri 
örneklerle ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Çalışmanın üç ana unsuru bulunmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere bunlar “basın, 
Osmanlı-Türkistan ilişkileri (Özbekistan) ve ceditçilik”tir. Öncelikle uzun yıllar başta Rusya 
olmak üzere diğer emperyalist devletlerin imha siyasetine maruz kalmış Türk yurdu hakkında 
bazı coğrafi ve kavramsal bilgiyi hatırlamak gerekmektedir. Tarih boyunca Türklerin tarihine 
bakıldığında görülmektedir ki; Adriyatik Denizi’nden Çin’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada 
Türkler varlıklarını sürdürmüşleridir. Batılı tarihçilerin, muğlak bir anlamı olan Orta Asya 
adlandırması aslında doğu-batı ekseninde Çin’den Hazar Denizi’ne kadar uzanan Türkistan 
yahut Türk İli de denilen bölgedir. Basında yer bulmuş yazılarda da dönemin yazarları Türk adı 
yerine Türk milletinin başka isimlerle anılmasının sakıncalarından bahsetmişlerdir. Orta Asya 
yahut Orta Doğu gibi tabirler söz konusu bölgelerin tarihi ve coğrafi zeminine uygun 
adlandırmalar değildir. Bölgede Rusya’nın uzun zaman uyguladığı mikro milliyetçilik politikası 
sonuç vermiş ve Türk milletine zarar vermiş, zaman kaybettirmiştir.  

XIX. ve XX. yüzyılda neredeyse tüm dünyada fikir hareketleri milletlerin tarihine yön 
veren bir hal almıştır. Avrupa’da başlayan ve uzak coğrafyaları da etkisi altına alan fikir 

                                                           
* Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
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hareketleri içerisinde milliyetçilik en fazla adından söz ettirenidir. Bu fikrî ve bir süre sonra 
siyasî-sosyal ve iktisadî boyut kazanacak olan hareketler Osmanlı coğrafyasında ve tüm Türk-
İslam coğrafyasında büyük gelişmelere yol açmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin içeride ve dışarıda siyasi ve iktisadi sorunlarla boğuştuğu 19. yy. ve 
sonrasında devleti kurtarma reçeteleri Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık adlarıyla ön 
plana çıkmıştır. Türkistan’da giderek güçlenen ceditçilik ve milli şuur tam da bu tarihlerde Rus 
yönetimini oldukça rahatsız etmeye başlamış, Türklerin siyasi faaliyetleri, toplantıları, 
eğitimleri; iktisadi hayatları kesintiye uğratılmıştır. 1914 ile 1917 tarihleri arasındaki bu şiddetli 
takip Türklerin aydınlanma hareketinin önünü kesememiştir1. Rusya’nın imha siyaseti devam 
eden süreçte iyice gün yüzüne çıkmıştır. Üstelik bölgede sade Rusya’nın değil İngiltere’nin de 
bir takım menfaat hesapları bulunmaktaydı. Bilindiği üzere 19. yy.ın ikinci yarısında büyük 
devletler sömürgecilik yarışı içerisindeydiler ve Türk coğrafyası da bu alan içerisinde yer 
almaktaydı. Rus ve İngiliz çıkarlarının çatışmasının sebebi ise şuydu; Rusya’nın amacı Hokand 
ve Buhara üzerinden Hindistan’da Bengale ve Kalküta’ya kadar ilerlemek istemesi. İngiltere ise 
Hindus Nehri’ni geçerek Afganistan’ın merkezinde Rusya’ya karşı durmak niyetindeydi. 
“..Ancak Tataristan ve Türkistan-ı Buhara ve Afganistan’da ahali-i meskûne millet-i 
İslamiye’den olduğu için Halife-yi rûyi zermin hâmi-i millet-i cesime-i İslamiye bulunduğuna 
mebni ol havalinin vukûatına müdâhaleye Devlet-i âliye’nin hakkı bi’l cümle hükümdârândan 
ziyâde câri olmak lâzım görülmüştür.” Rusya, Çin ve İran ise Osmanlı’nın bu gücünü 
görmezden gelmekteydi2.  

Rusya’nın ve diğer emperyalist devletlerin hedefinde Osmanlı toprakları her zaman 
bulunmuştur. İngiltere’yi Hindistan üzerinden tehdit edebilmek ve Türkmen vadisinden giderek 
İran’ı zabt ile Osmanlı’nın etrafını kuşatmak gayesi bulunmaktaydı. Bunu gerçekleştirmek için 
önce Buhara Hanlığı’nı istila etmiş, Hive ve Hokand Hanlıklarını ele geçirerek burada yaşayan 
Müslümanlara, Türk ahaliye târifi nâ-kâbil ezâ ve cefâ etmiştir. Rusya’nın esaretinde kalmış 
olan Buhara, Hokand, Hive, Taşkent, Semerkant Müslüman halkı arasına iktidar mücadeleleri 
sokmuş ve misyonerler vasıtasıyla ayrılık tohumları Rusya tarafından bu tarihlerde atılmıştır3.  

19. yy.’ın sonlarında başlayan milli uyanış ile bölge halkı arasında birlik meydana 
gelmiştir. Böylece bütün Türklerin bayrağı altında toplanmak istedikleri Osmanlı Devleti’nden 
himaye talepleri artmıştır. Osmanlı Devleti’nin Türkistan’daki hanlıklar ile ilişkileri sözü edilen 
tarihin başlangıcını oluşturmaktadır. Araştırmalar bu ilişkilerin 16. yy. dan daha önce 
başladığını göstermektedir. Osmanlı Devleti özellikle Safevi savaşları sırasında Hive, Buhara, 
Semerkant, Hokand hanlıkları ile elçiler göndererek siyasi ilişkilerde bulunmuştur. Ayrıca bu 
hanlar 16. Yy. dan itibaren İran ve  Rusya’ya karşı hem büyük bir siyasi güç, hem de Padişah’ın 
İslam halifesi olmasının etkisiyle Osmanlı’ya elçiler gönderme ihtiyacı hissetmişlerdir. 18. yy. a 
kadar çok ciddi bir gelişme olmamakla birlikte bu yüzyılda Hokand Hanlığı’nın bağımsızlığını 
ilan etmesi ile daha hareketli bir döneme girilmiştir. Osmanlı Devleti, politik açıdan sıkıntı 
yaşamamak için 19. yy. ın ortasına kadar Hokand Hanlığı’nı tanımamıştır4. Zira Osmanlı Devleti 
                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Akdes Nimet Kurat; Türkiye ve Rusya, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 1990.  
2 Âlem-i İslam: Afganistan – Buhara, Ahmet Tacettin, 21 Temmuz 1910 (Miladi), 8 Temmuz 1326 (Rumi), Tearüf-
i Müslimin, C.1, S.8, s.128-132.  
3 Âlem-i İslam: Afganistan – Buhara, Ahmet Tacettin, 21 Temmuz 1910 (Miladi), 8 Temmuz 1326 (Rumi), Tearüf-
i Müslimin, C.1, S.8, s.128-132.  
4 Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri (XVI-XX. Yüzyıllar), TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri, Genel Müdürlüğü 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yay. Nu. 70, Ankara, 2015.  
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için 18. Yy. ve 19. Yy. son derece sıkıntılıdır. Politik alanda denge korunmaya çalışılmış, iktisadi 
buhranlara rağmen modernleşme çalışmalarına yine bu dönemde hız verilmiştir. Batılı 
devletlerin desteğini sağlamadan, üstelik onların saldırılarına sebep olabilecek bir tavırdan 
Osmanlı yöneticileri kaçınmayı yeğlemişlerdir. Tehlikeli bir düşman olan Rusya ile olası bir 
çatışma Osmanlı Devleti için son derece tehlikeli olacağından bu tip bir tutum izlenmiştir.   

Hanlıkların Osmanlı Devleti ile siyasi ilişkiler kurma gayretine ve Osmanlı Devleti’yle 
birlikte hareket etme isteğine çarpıcı bir örnek BOA.  Nâme-i Humâyun 4-1, 1789, künyeli 
belgedir. Burada Buhara Hanı Muhammed Masum Han’ın Rusya ile yapılan savaşta kendisine 
bağlı Kırgız ve Kazak Tatarları ile birlikte Osmanlı Devleti’ne yardıma hazır olduğu ifadeleri yer 
almaktadır.  Ayrıca II. Abdülhamit döneminde 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sırasında 
Türkistan’daki Türklerin ayaklanmasının Rusya’yı zor durumda bırakacağından hareketle Kazak 
ve Kırgızlar ayaklandırılmak istenmiştir. Böylece ilk kez II. Abdülhamit döneminde Türkçü-
Turancı hareket kendini göstermiştir. Yine Rusya Türklerinin Rusya işgali karşısında Osmanlı 
Devleti’nden yardım bekledikleri görülmektedir. Bu dönemde Rusya’nın Hokand çevresini ele 
geçirmek için harekete geçmesi üzerine Osmanlı’dan yardım istenmiştir.  

İşte bu tarihi hadiseleri takip edebildiğimiz, tarihi gelişmeler hakkında bilgi veren 
önemli bir kaynak dönemin basınıdır. XX. Yüzyılın başlarında artık Türk milletinin uzunca bir 
zaman uzak kalmış olduğu kardeşleriyle iletişim kurmasının en önemli aracı da basın olmuştur. 
Tearüf-i Müslimin, XX. Yüzyılın başlarında Türk-İslam dünyasının üzerindeki rehavetten 
kurtulmasını sağlayan, başta eğitim alanında kendisini gösteren bir kimlik mücadelesini temsil 
eden Ceditçilik hareketinin önemli şahsiyetleri tarafından çıkarılan bir dergidir. Artık dönemin 
değişen siyasi, iktisadi, fikri, sosyal şartlarının neticesinde Osmanlı’nın Türk dünyasıyla daha 
yakından ilgilenir hale gelmesi, Türk aydınlarının diğer coğrafyalarda yaşayan kardeşlerinin 
acılarını ve sıkıntılarını sıkça dile getirmeleri söz konusu olmuştur. Tearüf-i Müslimin dergisi 
yazarları Türk coğrafyasında bilhassa eğitim, sosyal hayat, din ve iktisat konularına öncelik 
vermişlerdir. Söz konusu yazı ve haberlerden anlaşılmaktadır ki Türkler Rus emperyalizmine 
karşı silahlı mücadelenin yanı sıra eğitim-öğretim, iktisat ve sosyal hayatta mücadele etmiştir. 

Tearüf-i Müslimin, Abdürreşid İbrahim tarafından 1910-1911 yılları arasında 
İstanbul’da çıkarılmıştır. Turancılığa yaklaşan bir tutum içerisindedir. Tearüf-i Müslimin, Türk 
dünyasında, toplumsal hayat içerisindeki yanlış ve zararlı uygulamaları dile getirmek ve 
uyarmak gibi bir misyon üstlenmiş, Rusya Müslümanlarının sadece baskıcı yönetime karşı değil 
kendisinden kaynaklanan sıkıntılar ile de yüzleşmesi gerektiğini, Rus baskısı karşısında direnişin 
ancak öncelikle kendilerini düzeltmek ile mümkün olacağını anlatmaya çalışmıştır. Abdürreşid 
İbrahim 23 Nisan 1857’de Sibirya’da Tobolsk ilinin Tara kasabasında doğmuştur. Aslen 
Buharalı bir Özbek aileden gelmektedir. Tearüf-i Müslimin dışında çıkardığı İslam Dünyası 
dergisinde (1913-1914) daha çok Hive ve Hokand’daki gelişmelere yer vermiştir. Bu derginin 
yazarları arasında da Mahmud Hoca Behbudi bulunmaktadır.  Behbudi ceditçidir ve cedit usulü 
eğitim veren okullar açmıştır1.  

Buhara ve Hive’nin coğrafi ve tarihi durumu hakkında bir takım bilgiler şöyledir; 
Müstakil Türkistan Buhara Hanlığı Rusya’nın hakimiyeti altında olan ve neredeyse 205. 000 
kilometrekare yüz ölçümü ve 1. 5 milyondan fazla Müslüman nüfusu bulunmaktaydı. 

                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Nadir Özbek, “Abdürreşid İbrahim ve II. Meşrutyiret Yılları: Tearüf-i Müslimin ve İslam 
Dünyası Dergileri”, Toplumsal Tarih, 4, No. 20, 1995.  
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Kuzeyden Kızıl Kum Sahrası ve Fergana Vilayeti, doğudan Pamir Yaylası, güneyden Afganistan 
ve batıdan Türkmen Çölü yani Mavera-i Bahr-i Hazar Vilayeti ve kuzey-batı yönünden Hive 
Hanlığı ile komşuydu. Buhara’da gümüş, bakır ve mermer madenleri ile kıymetli taşlar 
bulunmaktaydı. Böylesine zengin ve değerli kaynaklara sahip bir bölgenin emperyalist güçlerin 
hedefinde olmaması düşünülemezdi. Toprakları da çok bereketli olan bu bölgede her türlü 
meyve yetişmekteydi. Ayrıca önemli bir sanayi hammaddesi olan pamuk da çok önemli 
derecede elde edilmekteydi. Aynı zamanda ipekçilik oldukça ilerlemişti. Yün ve keten hâsılatı 
da önemli dereceye erişmektedir. Tarihi ve kültürel miras bakımından da çok zengin bir yer 
olan Buhara eskiden beri İslam âleminin çok önemli bir ilim ve irfan merkezi olmakla ünlüdür. 
Şehir içinde Müslümanların 150 okulu ile pek meşhur bir Dar’ul-Ulûmları vardı. Diğer yönden 
şehrin servet ve ticareti önemi günden güne artmaktaydı. 

Yine aynı dönemlerde Hive Hanlığı ise Aral Gölü'nün güneyinde ve Rusya Devleti’nin 
himayesinde bir İslam hükümetiydi. Kuzeyden Aral Gölü, doğudan Kızıl Kum Çölü ile sınır olup 
güney-doğu yönünden Amu Derya ile Buhara Emirliği’nden ayrılmaktaydı. Nüfusu 1 milyon 
kadardı. Burası da zengin madenlerin ve verimli toprakların olduğu önemli bir kaynaktı.  
Kurşun, kükürt ve tuz madenleriyle, az miktarda gümüş madeni mevcuttu. Özellikle pirinç, 
arpa, mercimek, darı, bakla, tütün oldukça verimliydi. Yine dönemin kaynakları Hive’nin 
hayvancılık açısından da çok uygun olduğunu ifade etmektedirler. Güzel ve geniş olan meraları 
sayesinde her cins hayvan beslenir1.  

Bölge hakkında kısaca bilgi verdikten sonra Tearüf-i Müslimin dergisinde Özbekistan 
bölgesi ile ilgili çok sayıda yazı ve haber yer aldığını ifade etmek yerinde olacaktır. Buhara, 
Hive, Hokand, Semerkant, Taşkent, Fergana’ya dair bu haber ve yazılar içerisinden çok önemli 
merkezler olması sebebiyle sadece Buhara ve Hive ile ilgili olanlar içerisinden örnek olması için 
seçilmiş makaleler incelenmiş, günümüz Türkçesine aktarılmış ve değerlendirilmiştir;   

Alem-i İslam: Hive Hânı Mehmet Rahim Han'ın Vefatı Münasebetiyle, Terviskili Ahmet 
Tacettin, 29 Eylül 1910 (Miladi)16 Eylül 1326 (Rumi), C.1, S.16, S.254-258.  

Hive Hanı Mehmet Rahim Han Hazretleri’nin vefatı haberi Petersburg’a ulaşınca Rus 
basınında büyük bir tesir meydana getirdiğinden bahisle bu tesirin sebeplerinin neler 
olabileceği üzerinde durulmuştur. Troyskili Tacettin, bu sebepleri dile getirirken bölgenin 
içinde bulunduğu acı durumu ve yöneticilere yönelik eleştirilerini de sıralamaktadır.  Bölgenin 
yetersiz yöneticiler elinde, cahilane yönetiminden kaynaklanan sıkıntılarına vurgu 
yapılmaktadır. Muhammet Rahim Han’ın Rus çıkarlarına yarayan siyasetinin bu tesir de rolü 
olabileceğinden dem vurmaktadır. Sert bir dille Müslümanları, halk ve yöneticilerini eleştiren 
yazar Hive’nin ahvalini ortaya koymakta, çözüm için yol göstermektedir. Rus matbuatının 
Mehmet Rahim Han’ın vefatıyla takındığı tavrın sırrını anlamaya çalışmakta ve şöyle 
söylemektedir.; Bilmeyiz, sırrını daha iyice keşfedemedik. Rus matbuatında bir hâlet-i rûhiye ve 
daha doğrusu illet-i asabiye mevcuttur ki Maveraünnehir’de bir inkılap değil de cüz’i bir 
tebeddülün vukûu hissedilir edilmez Buhara ile Hive’nin ilhakını kemal-i tehlike ve kemal-i 
hararetle Rus hükümetine teklif ediyorlar.... Fakat hükümet matbuatın bu telaşına asla 
ehemmiyet vermiyor. Kendi bildiği ve anladığı gibi hareket ediyor… Filhakika Rusya gibi cesim 

                                                           
1Bölge hakkında bilgi için bkz.  Kafkasya ve Asya – yı  Vüsta ve Türkistan Vilayetleri, buhara ve Hive Hanlıkları, 
Coğrafi, Siyasi, Tarihi ve İstatistiki Mücmel malumat, çev. Binbaşı Nazmi, Dersaadet Matbaası,- Askeriye, 1334-
1918,.  
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ve kuvvetli olmakla beraber istilâya istidât-ı fıtrisi olan bir hükümet-i azimeye komşu olan 
Buhara Hive... bu güne kadar istiklâliyetlerini muhafaza etmişlerdir. Yazara göre Rusya’nın bu 
müsamahakâr tavrında, Buhara ve Hive’nin görünürde bağımsızlığını korumasının altında tesir-
i İngiliz politikası vardır. Yani İngilizler, Ruslar ile Afganistan ve bi’l-vâsıta Hindistan hudûdunda 
komşu olmayı istemediğinden ileri geldiği anlaşılıyordu. Mevcut durumda ise İngilizlerle 
yapılan itilâfın Maveraünnehir’de statükonun muhafazası meselesi nedeniyle teessüs etmiş 
olabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır...  

Yazar, Hive Hanlığı’nın o günlerde yaşadığı sıkıntıların geçmişini sağlam tarihi 
sebeplerle açıklamaktadır. Zira Hive Hanlığı’nın ortadan kaldırılması hususundaki fikrin “…iki 
asırdan beri Ruslar tarafından beslendiğini nazar-ı itibara alacak olursak Rusları bugüne kadar 
sabır ve tahammüle icbar eden birtakım sebepleri Türk aydınlarının merak ettiklerini 
görmekteyiz…” demekte ve dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmaktadır;  

Hive Hanlığı Büyük Petro’nun Hindistan’a uzanan fikr-i istilâ-i cûyânesinin yoluna 
düştüğünden o vakitten itibaren ortadan kaldırılmaya tasavvur olunmuş ve günün birinde bu 
cezaya çarpmaya mahkumdu, işte bu tasavvur-ı faaliyet devrine 1717 tarihinden itibaren girdi. 
Fakat o vakit Rusların bünyeleri Türkmen çöllerinin sıcak kumlarına tahammül edebilecek 
derecede kesb-i şiddet edemediğinden Hive üzerine ne kadar sefer icra olunduysa hepsi akim 
kalıyordu. Fakat bu adem-i muvaffakiyet ne Büyük Petro’yu meyus edebildi ve ne de ihlâfını… 
Fikrimce burada Rusların ümitlerini büyüten bir müesser var idi ki o da Hive Hükümeti’nin 
idaresi… Günden güne Buhara’yı takip etmesi yani mezara, âhirete doğru yürümesi idi. Bugün 
olmasa bile yarın Rus askeri kum deryalarını geçmeye muvaffak olurlarsa Evliyaullahın merkad 
(mezar) ları bulunan yerlere Rusların ayakları basamaz, kayar-ı itikat batılında uyuyan ve 
binaenaleyh her istihkâmâttan ve her bir istihzarattan eli boş bir halde imrâr-ı vakit eden Hive 
Hükümeti’ni Malahay (Kalpak) ile vurup alacakları hiç şüphesizdi. 

Anlaşılmaktadır ki; Büyük Petro’nun Hindistan’a ulaşma gayesi Hive üzerinden 
gerçekleştirilmek istenmektedir. Gerek Petro gerekse ondan sonraki yöneticiler bu 
gayelerinden vazgeçmemişlerdir. Henüz Hive’nin müstakiliyetini korumasının sebebi sadece 
Rus askerinin yeterince güçlü olmamasından kaynaklanmakta, Hive yönetimi uyuşuk siyasetine 
devam ederse Rus çizmeleri altında ezilmeye mahkum olacaktır. Nitekim “…seneler geçtikçe 
Büyük Petro devrinde Maveraünnehir çöllerine dayanmayan Rus askerinin bünyeleri kesb-i 
kuvvet etmekte idi. Artık her şeye mukavemet edebilecek bir halde tekemmül etmişti. Fakat ne 
çare ki bu vakit Rusların karşısına bir kuvvet çıkıverdiği, Ruslar Orgenc’i fethettiği gün bu 
kuvvette kuvvetli bir bombardımanla karşılık vermiştir. ... 1873 senesi Mayısın galiba 27’inci 
günü idi, bir müfreze asker Hive’nin garp tarafından memlekete dâhil oldu. Bu vakte kadar, 
Seyyid Mehmet Rahim Han da aile ve hazinesini alıp memleketten firar etmişti. Ahali ise böyle 
Evliyaullahın merkâdı olan bir yere Rusların kadem atmasına bir türlü mana veremiyorlar 
heyecan ve galeyanlarından adeta çıldırıyorlardı. Fakat bir günün içerisinde köpüren 
heyecanlar kaç para eder? Bundan katʿü’n-nazar ne kadar sürer?”  Görüldüğü üzere Ruslar 
giderek güçlenmiş beklenen son gelmiştir, han ailesini alarak kaçmış, halkın galeyanı ise kısa 
sürmüştür. Öğrenmekteyiz ki Han’ın kaçtığını öğrenen halk bir süredir hapiste bulunan 
Mehmet Rahim Han’ın küçük biraderi Ata Töre’yi mahbesten çıkarıp han ilan etmiştir. Bu 
hareket sonrasında ise herhangi bir olumlu gelişme yaşanmamış, sanki bütün sıkıntılar sona 
ermiş gibi bir hava hakim olmuştur. İşte Ata Töre, han ilan olunduktan sonra öteki galeyan ve 
heyecanlar su serpilmiş gibi sönmüştü. Her şeye olmuş bitmiş nazarıyla bakılıyordu. İdare-i 
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hükümet ve istikbal-i memleket eskisi gibi yalnız Ata Han’ın ilk yaptığı işi memlekete dâhil olan 
Rus askerine beyan-ı hoş amedi etmek oldu. Memleketi kurtarmayı hatırından geçirmedi. 
Düşman istilasında kurtulmayı sağlayacak bir askeri güç ya da teçhizatın olmaması elbette 
durumu daha fazla kötüleştirmekte fakat bunlardan daha etkili bir şekilde düşmana tesir 
edebilecek İngiltere’nin kullanılması iyi bir yol olarak gözükse bile …ondan istifade edebilmek, 
Ruslarla İngilizleri bir ip üzerinde oynatıp da memleketi her ikisinin pençesinden kurtarabilmek 
kadar siyaset, iktidar fikri Ata Han’da olmadığı besbelli meydanda idi… değerlendirilmesi 
yapılmaktadır. Yine bu yazıdan öğrendiğimiz kadarıyla Han, Ruslara bir takım tabasbus 
(yardakçılık) larla vatanı, milleti teslim etmeyi münasip görmüş, hatta kendisini haklı çıkarmak 
için çok cahilce hareket etmiştir; …Mesela: Ceneral Kaufman’a yazdığı mektubunda memleketi 
teslimi güya Rusya Çarı’nın ulviyetine hürmeten olduğu yazılı idi… 

İşte bu noktada yazar, derginin misyonuna uygun şekilde sert bir dille eleştirisini ifade 
etmektedir; …Vatan, millet bir hükümdar indinde canibinden daha ziyade kıymettar namustan 
daha büyüktür. Bunları düşmanın pençesine vermek can ve namusundan ayrılmak demektir. 
Binaenaleyh vatan, milletini düşmanın çizmeleriyle çiğnemesine rûy-i rıza gösteren ve bâdema 
dünyada yaşayabilen bir hükümdârın vücûdunu tasavvur mümkün değildir. Fakat bizim Ata 
Han vatan ve milletini hem düşmanın eline teslim ediyor ve hem de “sizin ulviyetinize hürmeten 
veriyorum” diye temellukta bulunuyordu...  

Görüldüğü üzere Hive Ruslar tarafından işgal edilmiştir ancak zaten kendi yönetimi 
içerisinde de buna karşı duracak bir güç sergilememiştir. Üstelik General tüm gayretlere 
rağmen Ata Han’ı kendisine muhatap kabul etmemiştir. …Mektubuna cevap vermeye de 
tenezzül etmedi. firar etmiş olan Mehmet Rahim Han’ı tercih etti. Kendisini Orgenc’e davet etti. 
Mektubunda “Artık avdet ederek memleketi idarenize alınız…” sözleri muharrerdi… Mehmet 
Rahim Han’ın davet edilerek idarenin ona bırakılması, böylesine zengin bir bölgenin az bir 
kısmının Rus idaresinde kalmasıyla yetinilmesinin hikmetini ise yazar şöyle açıklamaktadır; 
...Çünkü Krostad açıklarında İngilizlerin donanması bulunuyordu. Bunların Krostad’tan 
uzaklaşması ancak Rusların Büyük Petro’nun vasiyetinden yani Orgenc’ten uzaklaşmalarına 
vabeste idi. İşte onun için Ceneral Kaufman Hive’nin pek az bir kısmını- ki şimal tarafına 
tesadüf ediyor – alarak bakiyesini Mehmet Rahim Han’a terke mecbur kaldı. 

Tahmin edileceği üzere bu terk edişle mesele kapanmamış, yapılan bir antlaşma ile 
zaten tamamen Rus hakimiyeti sağlanmıştır. Bunun ayrıntıları ile ilgili verilen bilgiler şöyledir;  

…Muahedenin birinci maddesini Hive Hanı’nın Rusya Çarı’nı kendine hâmi tanımasını 
teşkil ediyordu. Muahede maddelerinin daha bir mühimi Asya-yı Vusta devletlerinden hiçbiriyle 
Rusya’nın müsaadesinden başka hiçbir türlü mukavelede bulunmayacaktı. Mehmet Rahim Han 
37 senelik bir müddet zarfında bir muahedeye fazlasıyla riayet etti. .... 

Siyasi sıkıntıların böylece kaleme alındığı bu makalede ayrıca iktisadi sorunlarla da baş 
edilmezse hiçbir siyasi-askeri müdahaleye gerek kalmadan Hive’nin Rusya’nın kucağına 
düşeceğine de vurgu yapılmaktadır;  

…Eğer bu hal bu atalet ve sefahat devam ederse yirmi sene geçmeden Hivelilerin 
tamamen iflas edecekleri hiç şüphesizdir. …Şimdi böyle bir halde olan memleketi ihyâ etmek, 
buradaki millet-i İslamiye’yi iflastan kurtarmak umum ehl-i İslam’a terettüp eden bir hizmet-i 
mukaddesedir. Ve bunu fikirleri tenevvür etmiş İslam yiğitlerinden bekleriz. Elbette burada 
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yalnız Hivelilerin değil umum alem-i İslam’ın menafi-i azimesi mündemiçtir. …Her şeyi yüz üstü 
bırakmak, alem-i İslam’ın her bir iniltisine lakayt kalmak illeti biz de hâlâ hükümfermâ ise artık 
Hivelilerin istiklaline sûre-i fatiha okuyalım.... cümleleriyle makale son bulmaktadır. 

Hive Hanı İsfendiyar Han Hazretleri Tarafından Sadır Olan Ferman-ı Âli, 24 Kasım 1910 
(Miladi) 11 Teşrin-i Sani 1326 (Rumi),  C.1, S.23, s. 375-376. 

Bir başka örnek İsfendiyar Han’ın giriştiği ıslahat hareketi hakkındadır. Han bir ıslahat 
fermanı ilan etmiştir. Bu düzenlemeler ile halkın refahı ve devletin istikbali sağlanmak 
istenmiştir. Bu fermana göre öncelikle düzenleme yapılmak istenen alanlar şöyledir;  

 “....eskiden beri ahâli üzerine yüklenen haksız, yolsuz, nizam ve vergileri lağvetmeyi 
vaat ediyorum. Bâdema ahaliyi mesut edecek dâhil-i memlekette adaleti yerleştirecek, ziraat 
ve ticareti terakki ettirecek ne gibi çare varsa kâffesine tevessül edilecektir. Benim en büyük 
emelim milletimin hâl-i mâişetini terfî edecek yeni tertip ve nizamlar husûle getirmektir. İşte şu 
arzu-yı şahâneme vâsıl olmak için vatanımızın en güzidelerini ve bâ-husus ulema-i din-i İslam’ı 
muâvenete davet ediyorum. -... benim ile çalışmalarını emr u ferman ediyorum.” 

“Eskiden her emlak sahibini senede 12 gün hazine hizmetinde istihdam ve her 
ameleden senevi iki buçuk teneke (altı kuruş on para) vergi mecburiyeti vardı. Bu hal raiyyeye 
ağır geldiği için şimdi ben bunları feshederek mezkûr on iki günle iki buçuk tenekeyi millete 
bağışlıyorum. Ümit ederim ki fukaram bundan memnun olarak bize ve hanlığımızın refah ve 
ikbâline dua ederler, hazineye ait araziyi işlettirdiğimiz vakit para mukabilindeki kira ile 
işlettiririz. Bu sûretle iş adalet dairesinde görülmüş olur.” 

“Bâdema memurlar kendi umûr-ı husûsiyelerinde mesela: tarlalarını sulatmak, 
yurtlarını hanelerini tamir ettirmek gibi hizmetlerinde cebren kimseyi kullanamazlar. Her bir 
memur hükümetten aldığı maaş mukabilinde mesâlih-i umûr ashabının hevâic-i zaruriyesini 
beş para almadan görmeye borçludur. ... Çünkü bütün memurun maaşı hazinemden veriliyor.” 
arazi sahipleri ve rençberden alınacak vergilerde de düzenlemeye gidilmiştir… 

Fermanımda gösterilen mevâdın kâffesini harfiyen icra edilmesine nezâret etmek 
vazifesi Hive’nin en büyük hayırhahı olan Seyit İslam Hoca cenaplarına tevdiʿ ediyorum. Her bir 
icraat onun nezaretinden geçecektir.” 

“Cenab-ı Hak bütün alem-i İslam’ın makasıd-ı hayriyesini nasip etsin.” denmektedir.  

Görüldüğü üzere özellikle iktisadi hayatla ilgili bir düzenlemeye gidilmiştir. Vergi 
düzeninde, zirai hayatta daha adil ve halkın refah düzeyini artıracak yollar arandığı 
anlaşılmaktadır. Dönemin basını bölgede meydana gelen her türlü gelişmeyi dikkate almışlar 
ve sütunlarına taşımışlardır. 
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STALİN DÖNEMİNDE ÖZBEKİSTAN’DA EĞİTİMİN GENEL DURUMU (1930-1940) 

Doç. Dr. Ercan ÇELEBİ* 

Giriş 

Rus istilâsı sonrasında Türkistan’da üç türlü mektep bulunuyordu. Bunların tarihî 
itibariyle en eskisi ve tuttuğu yer itibariyle en kuvvetlisi “mescit yanı mektepleri” ile “dinî 
medreseler” idi.1 1881’deki mevcut bilgilere göre: Rusya boyunduruğu altındaki Türkler o 
zaman, 16.000 mahalle mektebi ve 214 medreseye sahiptiler. Bu 16.000 mahalle mektebinde 
500.000 Türk çocuğu okumakta ve bunlar Kur’an kıraati ve namaz dualarını 
öğrenmekteydiler.2 Bununla birlikte Türkistan’da medrese eğitimine dayanan eğitim sistemi, 
Uluğ Beyin ölümünden sonraki karışıklık devresinde gerilemeye ve çok geçmeden de 
bozulmaya başladı.3  

Türkistan Rus egemenliğine girdikten sonra Rus mektepleri meselesi ortaya çıktı. Rusko 
Tüzemni (Rus Mahalli Mektepleri) adı altında ortaya çıkan bu mekteplerin amacı: Rus dili ve 
harsını benimsetmekti. Gerçekte ise Türkistan halkı, Rus mekteplerini “kendi benliğine göz 
diken, çocuklarını elinden almak için kurulan bir tuzak olarak” görmekte idi. Bu mekteplere 
mecburî olarak gönderilen çocukları ise “kendisi için yok olmuş” kabul ederdi. Bunun için kendi 
çocuklarını bu okullara vermek istemeyen ailelerin, yetim ve fakir aile çocuklarını para ile bu 
mektebe gönderdikleri çok olurdu. Bu iki cins mektep zamanla halkın ihtiyaçlarına cevap 
veremez hale gelince yeni bir mektep: “Cedit Mektepleri” ortaya çıktı.4 Halkın asrî ve medenî 
ihtiyaçlarına, onun terakkî ve inkişafına hizmet etmeyi gaye edinen Cedit Mektepleri, ne 
medreseler gibi vakıf sermayesine ve nede Rus mektepleri gibi hükümetin maddî yardımlarına 
dayanmakta idi. Cedit Mekteplerinin yegâne dayanağı o zaman sayıları oldukça az olan 
terakkiperver gençlerin yardımı ve muallimlerin azmi idi. Ruslar ve bir kısım ulema, Cedit 
Mekteplerine “üvey evlat” hatta “düşman” nazarı ile bakmakta idi.5 Kısa sürede varlığını 
hissettirmeye başlayan Cedit Mektepleri, bir taraftan halkın asrî ihtiyaçlarını görmek 
istemeyen eski mektep ve medreseler ile diğer taraftan da halkın medenî “varlığına kasteden” 
Rus mekteplerine karşı mücadele başlattı. Kendisini medeniyet getirici “kulturträger” olarak 

                                                           
* Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 
1 Bkz. Yaş Türkistanlı, “Gaspıralı İsmail Bik”, Yaş Türkistan, Sayı: 57, Temmuz 1934, s. 31-32. Sonraki dönemler de 

Türkistan’da şu üç tip okul faaliyet gösterecektir. Birincisi bütün Rus İmparatorluğu’nda bilhassa Rus 
çocuklarının eğitimi için düzenlenmiş yaygın resmî okullardı. İkinci tip ise yerli halka Rusça öğretmek gayesiyle 
kurulan ve iki dilli öğretim yapan Rus-Tatar veya Türkistan’da ki adıyla Rus-yerli okulları idi. Üçüncü tip okullar 
ise Türklerin devletten hiçbir yardım görmeden kendi gayretleriyle yürüttükleri medreselerdi. Nadir Devlet, 
Rusya Türklerinin Millî Mücadele Tarihleri (1905-1917), Ankara 1985, s. 223. 

2 Devlet, a.g.e, s. 223. 
3 Mehmet Saray, Türk Dünyasında Eğitim Reformu Ve Gaspıralı İsmail Bey (1851-1914), Ankara, 1987, s. 42. 
4 Türkistan’da ise asrî manada eğitim sisteminin oluşturulması gayretleri, Cedidizm hareketinin ortaya çıkmasıyla 

başladı. Rusya Müslümanları arasında çok kısa zamanda büyük gelişmeler kaydeden Cedidizm akımının 
kurucusu ve ideoloğu, maruf Türkçü ve filozof İsmail Bey Gaspıralı olmuştur. Gaspıralı aynı zamanda, 1883-1914 
yılları arasında Kırım’ın kültür merkezi Bahçesaray’da “fikirde, dilde ve işte birlik” parolası ile yayımlanan ve 
Rusya Müslümanları’nın millî uyanışında önemli rol oynayan Tercüman gazetesinin de kurucusudur. Bkz. 
Süleyman Tekiner, “Türkistan Cedidizmi Komünist Propagandasının Dikkat Merkezinde”, Dergi, Sayı: 45, Münih 
1966, s. 26. 

5 İsmail Gaspıralı’nın sabırlılığı ve teşkilâtçılığı sayesinde 1905 yılına gelindiğinde Usûl-i Cedit Mektepleri’nin sayısı 
5.000’i aşmış bulunuyordu. Bkz. Yaş Türkistanlı, Gaspıralı İsmail Bik, s. 31. 
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gören Rus hükümetleri ise Cedit Mektepleri ile mücadele etmek için medreselerle birlikte 
hareket etmekten çekinmediler. Fakat halk, Cedit Mekteplerine rağbet göstermeye devam 
etti. 1917 Bolşevik İhtilâli’nden sonra Sovyet idaresinin Türkistan’daki ilk işi, eğitimi 
merkezileştirmek ve mektepleri ortadan kaldırarak tek tip Sovyet mektebi kurmak oldu. Bu 
suretle halkın “Urus mektebi” adını verdiği hükümet mektepleri, Sovyet mekteplerine 
dönüştü, Cedit Mektepleri ise kapatıldı. Mescit yanı mekteplerinin devamına ise izin verildi ve 
bu mektepler, Sovyet hükümetleri tarafından “halkı avutmanın”  bir aracı olarak görüldü.1  

Özbekistan’da Eğitimin Genel Durumu (1930-1940) 

1930-1940 yılları arasında Özbekistan’da eğitimin genel durumuna geçmeden önce, 
Sovyetlerin Türkistan’da uygulamaya koydukları eğitim politikasının kemiyet ve keyfiyetine 
bakmak uygun olacaktır.  

1924 yılında Türkistan’ın millî sınırlara bölünmesinden sonra Sovyetler; Özbekistan, 
Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’da sadece siyasî ve iktisadî hayatı değil, aynı zamanda 
kültür ve maarif işlerini de kontrol altında bulundurmaya çalıştı. Bu sebeple gayr-i Rus 
ülkelerde mektep programları, ortak ders kitapları, ortak okul kıyafetleri Moskova 
merkezinden belirlenmeye başladı2 ve maarif teşkilâtlarının üst yönetimlerine Ruslar 
yerleştirildi.3 Bu çerçevede gayr-i Rus halkların kendi millî tarihleri, umumiyetle millî kültürleri 
ile bağ kurmaları engellendi veya ortadan kaldırıldı. Bu cumhuriyetler için “hem şekli hem 
mefhûm itibariyle Ruslaşmış yeni proleter edebî dili ve edebiyatı” yaratıldı. Tarih alanında 
“yurdunu sevmek ve onun tarihine, bu tarihi yaratan şahıslara sevgi ve hürmetle bağlanma 
temelinde bir tarih yaratma” fikrine dayanan Stalin’in yeni tarih görüşü benimsendi. Böylece 
Pervosky, Kaufman, Çernayev, Kolpakovsky, Skobelev, İvanov ve Folbaum Türkistanlı gençlerin 
önüne millî kahramanlar olarak konuldu.4 

Türkistan’da Sovyet mekteplerinde eğitimin kemiyet ve keyfiyeti: Cedit Mektepleri’nin 
kapatılmasından sonra5 “Rus okullarına gitme mecburiyeti” nin ortaya çıkması ve eğitimin “Rus 
dili” ne dayanması ve Türkistanlı gençleri “Rus terbiyesi” altında yetiştirmek biçiminde orta 
çıktı. Sovyet mekteplerinin terbiye esasları, A. Taciyof’un ifadesiyle “şekil itibariyle millî, içerik 
itibariyle proleterce” formülü üzerine inşa edildi.6 “Proleter hâkimiyeti”, “proleter siyaseti”, 
“proleter terbiyesi” Türkistanlılar için yabancı mefhûmlardı ve Türkistanlılar Taciyof’un 
                                                           
1 Timuroğlu, “Türkistan’da Mekteb Meselesi”, Yaş Türkistan, Sayı: 2, Ocak 1930, s. 22-25 
2 “Ruslaştırma Siyaseti Küçeymekte”, Yaş Türkistan, Sayı: 74, Ocak 1935, s. 9-10. Gerçekte eğitimin 

merkezileştirilmesinden sonra eğitime Sovyetler Birliği Yüksek ve Orta İhtisas Bakanlığı, Sovyetler Birliği Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Sovyetler Birliği Pedagojik Bilimler Akademisi yön vermeye başlamıştır. Bkz S. Voronitssin, 
“Sovyet Türkistan’ında Okul ve Bilim”, Dergi, Sayı: 55, 1964, s. 64. 

3 “Bugünki Türkistan Ahvalinden”, Yaş Türkistan, Sayı: 38, Ocak 1933, s. 21. 
4 Tahir, “Bolşeviklernin Millî Siyaset Oyunu”, Yaş Türkistan, Sayı: 78, Mayıs 1936, s. 4-5. Rusya’da gayr-i Rus 

milletlerin küçük düşürülmesi ve horlanması sadece Sovyet yazarlarının değil aynı zamanda devletin resmî 
tutumudur. Bkz. P. Urban, “Sovyet Millî Siyasetinin Bugünkü Eğilimleri”, Dergi, Sayı: 35-36, 1964, s. 78. 

5 Buhara Proleteri adlı Türkçe-Tacikçe gazetenin 16.02.1936 tarihli nüshasından aktarıldığına göre Kesegren’de 
5915 numaralı evde 14 talebesi olan gizli bir mektebin varlığından bahsedilmekte ve bu mektepte Sovyet 
mekteplerine düşman kişilerin çocukları okumakta idi. Anlaşıldığına göre Cedit mekteplerinin kapatılmasından 
sonra bir kısım evlerde gizi olarak yeni usûle göre eğitim gizliden gizliye devam ettirilmekte idi. Bkz. “Buhara’da 
Yaşirin Mektep”, Yaş Türkistan, Sayı: 77, Nisan 1936, s. 1. 

6 Buradan anlaşılmaktadır ki Özbekistan’da eğitim: millî ve İslâmî esaslardan uzak, Marksist ve Leninist ideolojiyi 
benimsemiş nesillerden yeni bir Sovyet vatandaşı oluşturmaya dönüktür. Bkz. Mehmet Saray, Özbek Türkleri 
Tarihi, İstanbul 1993, s. 67. 
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“proleter terbiyesi” nden gerçekte neyi kastetmiş olduğunu iyi anlamıştı. Bu sebeple en geniş 
kitleyi oluşturan Türkistan çiftçisi “proleter terbiyesini”, “Rus terbiyesi” olarak görmekte idi. 
Nitekim Özbekistan Fırka Kâtibi Ekmek İkramov bir maarif toplantısında bu gerçeği: “çiftçiler 
hali hazırda mekteplere (Rus mektepleri) kötü gözle bakıyor. Çoğunlukla mektepte okumak 
onlara göre ya Rus ya da dinsiz olmak veya da bir şey öğrenmemek demekti” sözleriyle ifade 
etmişti. Yine Türkistan’ın milliyetçi muallimleri, “koyun ağılına giren kurt” gibi görülüp 
bulunduğu her yerde “Rusluğun kâhhar eli” ile yok edilirken, İkramov “komünist muallim ile 
Türkistan çiftçisi arasındaki bağın zayıflığından” şikâyet etmekte idi.1 Diğer yandan Sovyet 
mekteplerinde özellikle orta, yukarı ve sanat mekteplerinde okumakta olan Türkistanlı gençler 
arasında da Sovyet eğitim sistemine tepkiler görülmekte idi. Nitekim Yaş Türkistan dergisinin 
71. sayısında yer verilen “Maarif Cebhesinde” adlı bir makaleye göre Türkistanlı gençler: 
“Sovyet hükümeti bizim millî varlığımızı kemirmektedir. Sovyet hükümeti eski Rusya’nın 
müstemlekecilik siyasetini devam ettirmektedir. Bunun için bizde buna karşı mücadele 
yürütmeliyiz” ya da “Sovyet hükümetinin yaşaması tabiat kanunlarına aykırıdır” şiârlarıyla 
Sovyet eğitim sistemine tepki göstermekte idi.2 

Türkistan’da “medenileşme siyasetine” dönük olan eğitim, 1930’lu yıllara gelindiğinde 
“mekteplerin bitirilerek onun yerine adî yaşayış birliği ve hayatî görgüden bilgiyi artırma 
hayali” nden öteye geçemedi. 1933 yılına kadar her mektep, her muallim kendi tecrübesini 
uyguladı. Dünyada ortaya konulan talim metotlarının tamamı, yarı okur-yazar Sovyet 
muallimleri tarafından tatbik edildi. Bu suretle mektepler Rus muallimlerinin tecrübe yeri, 
talebelerde “sınav tavşanı” olup kaldı.3 1935 yılında Stalin ve Molotof imzasıyla çıkarılan bir 
emirnâme ile her şeyden önce Sovyet eğitim sisteminde 1933 yılına kadar görülen 
“keşmekeşlikten” kurtulunması4 ve temin edilemeyen nizâm, talim ve terbiyenin 
gerçekleştirilmesine çalışıldı. Bu emirnâme ile derslerin umumî ve kat’i bir plân çerçevesinde 
işlenmesi, ortak ders kitabı kullanımı, ders saatlerinin 45 dakika olarak belirlenmesi ve tatil 
günlerine açıklık getirilmesi ve imtihan sorularının önceden muallimler tarafından talebelere 
verilmesinin yasaklanması istenilmekte idi. Ayrıca 1936 yılı Ocak ayından itibaren bütün 
Sovyetler İttifakı içerisinde talebelerin ortak bir okul kıyafetine geçmeleri ve okul evrak ve 
muamelâtının ortak bir şekilde yürütülmesi bildirilmekte idi.5  

Sovyet eğitim sisteminin Rus diline ve proleter kültürüne dayandırılmasından sonra 4 
yıllık başlangıç mekteplerinden itibaren Rus dili mecburiyeti getirildi. Rus dili ders programı ve 
kitaplarının hazırlanması görevi Rusya Maarif Komiserliğine verildi. Bununla ilgili bir talimat 
Özbekistan hükümetine de gönderilmiş, Özbekistan Maarif Komiserliği de bu emri aynen 
tatbik etmek mecburiyetinde kalmıştır.6 Gayr-i Rus mektepler için hazırlanan yeni eğitim 
programında Rus dili ve Rus edebiyatı dersleri artırılmış, 10 yıllık gayr-i Rus mekteplerde Rus 

                                                           
1 Timuroğlu, Türkistan’da Mekteb Meselesi, s. 25-26. 
2 Taşbalta, “Maarif Cebhesinde”, Yaş Türkistan, Sayı: 71, Ekim 1935, s. 41-42. 
3 Taşbalta, Maarif Cebhesinde s. 40. 
4 Örneğin Kızıl Özbekistan’ın 11.02.1938 tarihli nüshasından aktarıldığına göre 1937-1938 eğitim yılının 

başlamasından bu yana Taşkent Tıp Enstitüsü yakınında bulunan İşçi Fakültesi’nde direktör ve ilmî müdür dokuz 
kere değişmişti. Nihayet ilmî müdür “İlmî işlerden habersiz” Hasanoğlu ile Mehmetoğlu’na verilmiştir. Yine aynı 
gazeteye göre “İşçi Fakültesi’nde özellikle Komsomol Komitesi Sekreteri Banderenko ve İlmî Müdür Hasanoğlu, 
iki gün toplantı bahanesiyle üç kez ders yapmamışlardı”. Bkz. Abdulvahab, “Türkistan’da 1937/1938’inçi Oku Yılı 
Kanday Ötkezile Yatır?”, Yaş Türkistan, Sayı: 103, Haziran 1938, s. 22-23. 

5 Taşbalta, Maarif Cephesinde, s. 38-39. 
6 Taşbalta, “Rus Tili Dersi Meselesi Etrafında Tartışma”, Yaş Türkistan, Sayı: 115, Haziran 1939, s. 20-21. 
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dili dersi kışlak mektepleri için 1152, şehir mektepleri için 1260 saat; Rus edebiyatı dersi kışlak 
mektepleri için 468 ve şehir mektepleri için 462 saat olarak belirlenmiştir. Ayrıca Rus dili ve 
Rus edebiyatı derslerinde talebeler başarısız olursa, yerli dil ve yerli edebiyat dersi aleyhine 
Rus dili ve Rus edebiyatı ders saatlerinin daha da artırılacağı bildirilmiştir. Bu çerçevede 
Türkistan’da Maarif Komiserlikleri 1935-1936 eğitim-öğretim yılı için 4 yıllık şehir 
mekteplerinin Rus dili dersini pazartesi 9, salı 9, çarşamba 9, perşembe 7 ve cuma günü için 6 
saat olarak belirlemiştir.1 Bununla birlikte uygulamada yeterli sayıda Rus dili ders kitabı ve Rus 
dili mualliminin bulunmadığı konusunda da Sovyet gazetelerine bir kısım haberlerin yansıdığı 
da görülmektedir. Nitekim Taşkent Maarif Şubesi Müfettişliği tarafından Rus dili okumak 
zorunda olan 300.000 talebe bulunurken, buna karşılık sadece 200 civarında muallimin 
olduğunu bildirmekte idi.2  

Özbekistan’da eğitim-öğretimin plânlanmasında sorunların yaşandığı, eğitim-öğretim 
için iyi bir hazırlık devresinin geçirilemediği görülmektedir. “Mektebe Gitmeyen Çocuk 
Kalmasın” başlıklarının gazetelerde sık sık yer aldığı göz önüne alınırsa mecburî eğitimden  
(Sovyet mekteplerine gitme mecburiyeti) hedeflenen başarı elde edilememiştir. Örneğin 
Sovyet Maarif Komiserliğinin vermiş olduğu bilgiye göre 1932 yılında Özbekistan’da mektep 
yaşındaki yerli halk çocuklarının ancak % 72’si mekteplere yerleştirilebilmiştir. Semerkant’ta 
mekteplerin 1932 yılı Eylül ayı başında açılması gerekirken yeni şehir (yani Rus) kısmındaki 
mektepler 6 Eylülde derslere başlamasına rağmen şehrin Türk kısmındaki (yani eski şehir) 
mektepler Aralık ayı gelmesine rağmen halâ eğitime başlayamamış, 10. Mektebin 30 
grubundan ancak 3’ü toplanabilmiştir.3 Aşkabat, Buhara ve Taşkent’te çıkan Türkçe Sovyet 
gazetelerinden anlaşıldığına göre haftalarca öncesinden başlatılan bütün çabalara rağmen 
1934-1935 eğitim-öğretim yılının Türkistan’da özellikle vilâyetlerde belirlenen tarihten geç 
başladığı anlaşılmaktadır. Kışlak muallimlerine dihkanlar arasında pamuk işlerini 
çabuklaştırmak ve hükümetin sonbahar ekim plânını uygulamak yolundaki propaganda işleri 
yüklenildiğinden, muallimler görevleri başına zamanında dönememişler; sadece yatakhanesi 
olan şehir mektepleri eğitim-öğretime başlayabilmiştir.4 Yine Özbekistan’da 1938-1939 eğitim-
öğretim yılına hazırlıksız ve büyük eksiklikler ile başlanılmış, şehir ve rayonlarda binlerce çocuk 
bu sebeple mektebe gidememiştir.5 

1930-1940 yılları arasında Özbekistan’da bulunan Sovyet mekteplerinin sayısı ile ilgili 
sağlıklı bilgiler edinmek oldukça zor görünmektedir. Bu konuda Sovyet resmî makamlarının 
ideolojik kaygılar nedeniyle mekteplerin sayısı hususunda abartılı ve çelişkili rakamlar 
verdikleri görülmektedir. Meselâ Sovyet kaynaklarının 1938 yılı verilerine göre Taşkent 
vilâyetinde toplam 652 mektep olup; bunlardan 367’si 4 yıllık başlangıç mektebi, 207’si 7 yıllık 
tuluksuz orta mektep, 78’i ise 10 yıllık orta mektep idi. Taşkent yakınlarında bulunan Ak 
Kurgan rayonu Fırka Komitesi Kâtibi Peryahin’e göre Ak Kurgan’da toplam mektep sayısı 65, 

                                                           
1 Ruslaştırma Siyaseti Küçeymekte, s. 10. 
2 Bütün bu sayılan eksikliklerin sorumlusu ise Maarif Komiserliği’nde bulunan milliyetçilere ve bu çerçevede 

Maarif Komiserliği Orta Mektepler Şubesi Başkanı Bahşallah Havace’ye yükletilmekte idi. Bkz. “Türkistan 
Mekteplerinde”, Yaş Türkistan, Sayı: 98, Ocak 1938, s. 1. 

3 “Türkistan Haberleri: Maarif İşleri”, Yaş Türkistan, Sayı: 37, Aralık 1932, s. 39-40. 
4 Yaş Türkistanlı, “Türkistan Mekteplerinde”, Yaş Türkistan, Sayı: 62, Ocak 1934, s. 17. 
5 Abdulvahab, “Maarif Cephesinde”, Yaş Türkistan, Sayı: 112,  Mart 1939, s. 35. 
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rayon Komsomol Komitesi ikinci kâtibine göre ise 150’dir. Gerçekte 1938 yılında Ak 
Kurgan’daki toplam mektep sayısı 39 idi.1  

Özbekistan’da mektepler sıhhî açıdan da yeterli düzeyde değildi. Stalin rayonu Sağlığı 
Koruma Komitesi’nin mekteplerde yaptığı teftiş raporuna göre: Ahonbaba Mektebinin 
aşhanesi tuvaletin 2 metre yakınında bulunuyordu. Hamza adlı 65 Numaralı Mektepte 1. ve 2. 
sınıfları ayıran bölme yakınındaki küçük dehlizler tuvalete dönüştürülmüş, dolmuş bulunan 
eski tuvalet ise kapatılmamıştı. Feyzullah Havace adlı 46 Numaralı Mektepte aşhane 
bulunmadığından çocuklar çaylarını sınıfta içiyorlar; çay, ekmek gibi yiyecekler ise depoda eski 
püskü şeylerle bir arada bulunuyordu.2 Mektepler donanım ve temel ihtiyaçlar bakımından da 
yetersizdi. Kış mevsiminde mektepler için odun bulunamamış, Semerkant’ta ise 5000 talebe 
için sıra yetmemişti.3 Umumiyetle mekteplerde yemek, odun ve kömür tedarikinin önemli 
sorunlar olduğu anlaşılmaktadır. A. Rüstem adlı bir Sovyet muhabirinin verdiği bilgiye göre 
“talebeler aylarca hamam yüzü görmemiş”, yine “talebelerin kıyafetleri 3 aydır 
yıkanmamıştı”.4  

Yeni mektep binalarının inşası ve mevcut mektep binalarının tamiratı hususunda da 
birçok aksaklıkların yaşandığı anlaşılmaktadır. Nitekim Özbekistan Maarif Komiserliği 
tarafından tertiplenen bir muallimler toplantısından anlaşıldığına göre: Özbekistan’da 
mekteplerin çoğu ağıllarda yerleşmiş, işe yarayacak binası olan mekteplerin tamiratı ise 
yapılamamıştı. Yeni yapılan mektep binaları ise mektep için uygun değildi.5 Sovyet Hükümeti 
ve Bolşevik Merkezi Komitesi’nin aldığı karar gereğince 1936 yılında bütün Sovyetler İttifakı 
içerisinde 1.507 mektep binasının inşa edilmesi karar altına alınmasına ve bu mektep 
binalarının 48’inin Özbekistan’da yapılması6 plânlanmasına rağmen, mektep binaları 
tamamlanamamıştır. Rızaoğlu Gulam’ın Kızıl Özbekistan’ın 09.02.1938 tarihli sayısında yer alan 
“Mektep Binalarında Ziyançılık” başlıklı makalesinden şu bilgiler aktarılmaktadır:  

“Geçen yıl Özbekistan şehir ve rayonlarında 117 mektep binası yapılması 
gerekirken, bunun ancak 92’si yapılabilmiştir. Maliye Bölümü Yöneticisi 
Suşentsov ile Teminat Bölümü Yöneticisi Tombakov mektep binalarını hem 
paradan hem kuruluş materyallerinden alıkoydular. Neticede binalar sınıfsız 
kuruldu. Meselâ Semerkant’ta 21, 25 ve 37. Mektep binalarının duvarları 
çatlamış, döşemeleri bozulmuştur. 21. Mektebin sahnesi çökmüş, çevredeki 
sular okula akmaktadır. Taşkent mektep binaları da zarara uğradı. Bunun için 
Oktobr rayonundaki 114. Mektebi örnek olarak göstermek mümkündür. Bu 
durumu Özbekistan Maarif Komiserliği ve Kicanov bilmesine rağmen çözüm 
yok”.7  

Yine Özbekistan’da 1938 yılı içinde 82 mektep ve 11 yatakhane binasının yapımı 
plânlanmışken, 82 mektepten ancak 35’inin yapımına başlanabilmiş, 1937 yılından inşası 
plânlanan ve bitirilemeyen 20 mektep binasının yapımı da 1938 yılına kalmıştır. Kızıl 

                                                           
1 Abdulvahab, “Maarif Cephesinde”, Yaş Türkistan, Sayı: 108,  Kasım 1938, s. 23. 
2 “Taşkend Mekteplerinin Tazelik ve Sıhhî Vaziyetleri”, Yaş Türkistan, Sayı: 22, Eylül 1931, s. 43. 
3 Türkistan Haberleri: Maarif İşleri, s. 40. 
4 Yaş Türkistanlı, Türkistan Mekteplerinde, s. 18. 
5 Taşbalta, “Sovyet Mektebi”, Yaş Türkistan, Sayı: 83, Ocak 1936, s. 27. 
6 “Şu Yıl Salınacak Mektep Binaları”, Yaş Türkistan, Sayı: 77, Nisan 1936, s. 1. 
7 Abdulvahab, Türkistan’da 1937/1938’inçi Oku yılı, s. 20-21. 
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Özbekistan’ın 06.08.1938 tarihli nüshasından aktarıldığına göre yeni mekteplerin ancak  % 25’i 
tamamlanabilmiştir.1 Bin kişiden fazla talebesi olan Ağru-Kolhoz Üniversitesi’nde ise 1937 
yılına öğrenciler çok kötü şartlarda başlamışlar, öğrenciler yatakhanesi düzenlenmeyen ve 
diğer yandan soğuk binalarda okumaya devam etmek zorunda kalmışlardır. Semerkant’ta 
Devlet Tıp Enstitüsü’nde 250 öğrenciye yatak yetmemiş, Halk Hocalık Enstitüsü yatakhanesini 
şehir Sovyeti aldığı için, yeni yatakhane binası iki yıldır tamamlanamamıştır. İşçi Fakültesi ile 
teknikumlarda da durum bundan farklı değildir. Devlet Plân İşçi Fakültesi’nde 150, Zootekni 
Teknikumun’da 100 talebeye yatak yetmezken,  Demiryolu İşçi Fakültesi ile Kışlak Hocalığı 
Teknikumu’nda da talebelere yatak verilememiştir.2 Altı Arık rayonunda mekteplerdeki genel 
durumu ise bir Sovyet muharriri şöyle anlatmaktadır: “Tamiratı plânlanan Yeni Arap ve Eski 
Arap Kışlak Sovyetlerindeki mektep binaları ile 200’den fazla sıra, 50 kara tahta ve masalar 
tamir ettirilmedi. Kızılyıldız Kolhozundaki mektep ve 10 yıllık mektep binalarının tamiratı yerine 
sadece badanası yapıldı. 30 ve 31. Mektep binalarının tavanları düşmüş, eşik ve kapılar 
kırılmış, döşemeleri ise delik deşiktir”.3 

Sovyet eğitim sisteminde ikinci ve en önemli sorun muallim eksikliği ve mevcut 
muallimlerin eğitim düzeylerinin yeterli olmaması ve içinde bulundukları kötü şartlardı. Bu 
konudaki en önemli sorunu mekteplerdeki muallim eksikliği tekil etmekte idi.4 Özbekistan 
Komiserler Şurası Reisi Feyzullah Havace’nin verdiği bilgiye göre Özbekistan’da 13.680 4 yıllık 
başlangıç mektep, 2.758 10 yıllık orta mektep muallimi bulunmakta idi.5 Bununla birlikte Kette 
Kurgan Talim ve Terbiye Teknikumu’nda içtimaiyat, pedagoji, edebiyat, kimya ve fizik 
derslerini verecek muallim bulunmuyordu. Bu konuda “Maarif Komiseliği’ne yapılan 
müracaatlar ise yetersiz kalmıştı”. Namangan mekteplerinde de durum aynı idi.6 Yine Kız Abad 
Kışlak Sovyet’inde 5. sınıf,  Şark Hakikâti kolhozunda ise muallim eksikliğinden dolayı 4. sınıf 
açılamamıştı. Min Dan Kışlak Sovyeti’ndeki mekteplerde 8 yerine 5 muallim dersleri 
yürütmekte idi.7 Kızıl Özbekistan’ın 24.08.1938 tarihli nüshasında “Muallimler Yetişmiyor” 
başlıklı bir yazıdan aktarıldığına göre Semerkant’ta rayon mektepleri için 22 Özbek, 16 Tacik ve 
Rus dilinde ders verecek 5 muallime ihtiyaç bulunuyordu. Diğer taraftan Kışlak Hocalığı 
Enstitüsü’nde fen derslerini, Dil Edebiyat Fakültesi’nde Özbek Edebiyatı, teknikum ve İşçi 
Fakülteleri’nde ise edebiyat, tarih ve Rus dili derslerini verecek muallim yoktu.8 Mekteplerde 
muallim eksikliği, Sovyet eğitim sisteminin en büyük handikabı idi. Bu durum Türkistan 
genelinde umumiyetle görülmekteydi. 1927 yılı özellikle yerli muallimler için bir dönüm 
noktası oldu. Zelinisky ve İvanov’un emri ile Semerkant’ta yapılan “Ziyalılar Kurultayı” 
sonrasında yerli muallimlere bakış açısı değişti. Kurultayda Özbekistan Fırka Kâtibi Ekmel 
İkramov Türkistan’daki muallimlerin neredeyse yarısından fazlasını “ziyanlı” (zararlı) bulup, 
onlara karşı tedbir alınmasını istedi. İkramov’a göre Sovyet mekteplerinde “milliyetçi 

                                                           
1 Abdulvahab, “Maarif Cephesinde”, Yaş Türkistan, Sayı: 107,  Ekim 1938, s. 16. 
2 Abdulvahab, Maarif Cephesinde, Sayı: 108,  s. 25. 
3 Abdulvahab, Maarif Cephesinde, Sayı: 112,  s. 35. 
4 “Maarif Cebhesinde”, Yaş Türkistan, Sayı: 26, Ocak 1932, s. 35. 
5 Taşbalta, Sovyet Mektebi, s. 26. 
6 Maarif Cephesinde, Sayı: 26, s. 34. 
7 Abdulvahab, Maarif Cephesinde, Sayı: 112,  s. 35. 
8 Abdulvahab, Maarif Cephesinde, Sayı: 108,  s. 24-25. 
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mefkûreye bağlı hafiyeler yetişmekte idi”.1 Bu sebeple faydalı olabilecek birçok muallim 
mekteplerden kovuldu, sürüldü ya da öldürüldü. 

Sovyet mekteplerinde görev yapan muallimlerle ilgili diğer önemli bir husus, bilgi 
düzeylerinin çok düşük olması idi. Nitekim Sovyet gazetelerinde “mekteplerde ders veren 
muallimlerin gerekli olan ilmî kuvvete sahip olmadıklarına dair” haberlere sıkça rastlanılmakta 
idi. Pravda Vostoka gazetesinden aktarıldığına göre “bütün Orta Asya Cumhuriyetleri’ndeki 
muallimlerin % 70’i kısa süreli kurslardan yetişmişlerdi”. Muallimlerin sadece “talim ve 
terbiyeye dair değil, aynı zamanda umumî tahsil için gerekli olan malûmatları da pek azdı”. Bu 
sebeple Orta Asya’daki millî mektepler kendilerinden bekleneni verememekte ve istenilen 
unsurlar yetiştirilememekte idi.2 Özbekistan Fırka Kâtibi Ekmel İkramov’a göre “muallimlerin % 
50’si düşük seviyede idi ve bunlar mekteplerde daha 1 yılını doldurmamış muallimlerden”3 
oluşmakta idi. Orta Osya Bürosu’nun nüfuzlu şahsiyetlerinden Mayarof ise Özbekistan’daki 
muallimlerin % 0,7’sinin yüksek tahsilli, % 19,1’inin orta tahsilli, % 77,3’ünün ise düşük tahsilli 
olduğunu bildirmekte idi. Yine orta mektep muallimlerinin % 13’ü yüksek tahsilli, % 67’si orta 
tahsilli ve % 12,8’i düşük tahsilliydi. Ayrıca Özbekistan’da 4 yıllık başlangıç mekteplerinde 
görevli muallimlerden 200’ü yüksek tahsili, 2.264’ü orta tahsilli, 9.862’si ise düşük tahsilli 
bulunuyordu.4 Kızıl Özbekistan’ın 29.04.1937 tarihli nüshasında M. Şems, H. Kayyum ve A. 
Gulam tarafından kaleme alınan “Mektepler Bilgili Talebe Yetiştirmiyor” başlıklı bir makaleden 
aktarıldığına göre muallimler imlâ kaidelerini iyi bilmiyor ve dil öğretiminde metodu anlamakta 
güçlük çekiyorlardı. Aynı gazetede verilen örneklerde 50. Mektep muallimlerine kaleme 
aldırılan bir metinde “M.’nın 25, R.’nin 20 ve F.’nin 10 imlâ hatası var” denilmekteydi.5 
Özbekistan Maarif Komiserliği’nin toplantısında ise bir muallimin küçük bir mektupta 54, başka 
bir muallimin ise 150 kelimelik bir metinde 215 hata yaptığı ifade edilmiş ve toplantıda hazır 
bulunan muallimlere “böyle bir muallimin talebesinden ne beklenir?” sorusu yöneltilmiştir.6 
Veli Burhan adlı bir muallimin Rahim adlı bir öğrencinin defterinde 50 imlâ hatası olmasına 
rağmen “7 hata var” notunu düşmüş olması da, aynı gazete tarafından verilen örnekler 
arasındadır. Kızıl Özbekistan’ın 11.05.1937 tarihli sayısında yer alan Sabır Yahya adlı bir 
muallimin makalesinden aktarıldığına göre ise Sovyet mekteplerinin bilgili ve okur-yazar talebe 
yetiştirememesinin nedeni olarak “talebeye gerekli ehemmiyetin verilmemesi” gösterilmekte 
ve makalenin devamında “bütün şehir ve rayonlardaki mektepleri araştırsanız birinci sınıf 
muallimlerinin bilgisi düşük, tecrübesinin az olduğunu görürsünüz. Mektep müdürleri, hatta 
maarif bölümü müdürleri, bilgisi ve tecrübesi az muallimleri gördüler mi onları derhal 1. sınıfa 
göndermektedirler. Hâlbuki 1. sınıf en önemli sınıf olmalı” denilerek “harf, dil ve imlâya dair 
materyallerin yokluğundan”7 şikâyet edilmektedir. 

Muallimlerin bilgi düzeylerinde görülen yetersizlikler üzerine 10 Nisan 1936’da alınan 
bir karar ile oluşturulacak komisyonlar marifetiyle, 1938 yılı Ağustos ayı sonuna kadar 

                                                           
1 Yaş Türkistanlı, “Rus İstilası Astıda Türkistanlılarnın Millî Hareketlerinden”, Yaş Türkistan, Sayı: 2, Ocak 1930, s. 

18. 
2 Timiroğlu, “Türkistan’da Sovyet Maarifinin Kemiyet ve Keyfiyeti”, Yaş Türkistan, Sayı: 36, Kasım 1932, s. 19. 
3 Timiroğlu, Türkistan’da Mektep Meselesi, 28. Yine eldeki bilgilere göre bu oranın % 80’lere ulaştığı, bunların 

yarısından fazlasının ise İptidai Mekteplerin 2. ve 3. sınıflarından mezun kişilerden oluştuğu anlaşılmaktadır. 
Bkz. Taşbalta, Maarif Cebhesinde, s. 41. 

4 Tahir, “Türkistan’da Birinçi Biş Yıllık Yekünü”, Yaş Türkistan, Sayı: 61, Aralık 1934, s. 12-14. 
5 Abdulvahab, “Maarif Cephesinde”, Yaş Türkistan, Sayı: 90,  Mayıs 1937, s. 16. 
6 Taşbalta, Sovyet Mektebi, s. 27. 
7 Abdulvahab, Maarif Cephesinde, Sayı: 90,  s. 16. 
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muallimlerin sınavdan geçirilmesi istenilmiştir.1 Özbekistan Maarif Komiseri Yardımcısı 
Kojuhov’un Kızıl Özbekistan’ın 06.03.1937 tarihli sayısında yer alan “Attestasiya’nın Birinci 
Yekûnları” adlı makalesinden aktarıldığına göre: Özbekistan’da komisyonların incelemesinden 
geçmesi gereken 19.357 muallimden 28 Şubat 1937 tarihine kadar ancak 3.114’ünün 
araştırması yapılabilmiş; 4 yıllık başlangıç mekteplerinde bulunan 925, 10 yıllık orta 
mekteplerde bulunan 180 ve 7 yıllık orta mekteplerin 1-7. sınıflarında ders vermekte olan 120 
kişi ancak muallimlik unvanını alabilmiştir. 1.654 muallim ise 1 Ağustos 1938 tarihine kadar 
pedagojik formasyon bakımından eksikliklerini tamamlamak şartıyla görevinde bırakılırken, 
235 kişi ise muallimlikten atılmıştır.2 Yine eldeki bilgilere göre Özbekistan ve Kazakistan’da 1 
Ekim 1938 tarihinden sonra 22.333 muallimden 21.879’u sınavdan geçirilmiş, bunların ancak 
% 41’i 4 yıllık başlangıç ve orta mektep muallimi unvanını alabilmiş, % 47’8’i şartlı olarak 
muallimlikte bırakılmış, % 11,2’si ise muallimlikten çıkarılmıştır.3 Kojuhov’a göre muallimler 
arasında “kendi terceme-i halini ya da kısa bir dilekçeyi yazamayacak kişiler” vardı. 
Muallimlerin bilgi düzeylerini ölçmek için yapılan sınavlarda ise Londra’nın Amerika’da, 
Yakuts’ın Ukrayna’da ve Kiev’in Rusya’da olduğunu söyleyen muallimler bulunuyordu. Yaş 
Türkistan dergisinin 90. sayısında Abdulvahab tarafından kaleme alınan “Maarif Cephesinde” 
adlı makalede ise buradan yola çıkılarak “demek Ruslar ziyalı ziyanlı (zararlı-zararsız) 
meselesini ortaya atarak inkılâptan önce ve inkılâp başlarında Ceditçilerden eğitim alıp 
muallimlik mesleğine girenlerden binlercesini zararlı diyerek zindanlara koymuşlar, kendi 
terceme-i halini yazamayan, Londra’yı Amerika’da, Harkov ve Kiev’i Rusya’da zanneden 
cahilleri de muallim yapıp, bu suretle muallimlerin sayısını artırıp büyük başarılarından 
bahsetmektedir” yorumu yapılmakta idi.4 Diğer taraftan muallimlerin bilgi düzeyini ölçmek için 
yapılan sınavlarda ise muallimlerin ilmî seviyeleriyle alâkalı sorular yerine, onların “parti ve 
hükümet işlerine sadakatlerini” ölçmek için sorular sorulduğu görülmekteydi.5  

Muallimlerin sıkıntı yaşadıkları en önemli sorunlardan biride maaşlarını zamanında 
alamamalarıdır. “Başlangıç Mektebi (4 yıllık mektep) Muallimi Aleksandır Petroviç Mihaylof’un 
Yıllık Hizmeti”, “Profesör Merkoloviç Borjim’in 35 Yıllık Hizmeti”, “Profesör Brodsky’nin 25 Yıllık 
Toyu”, “Profesör Antonina Alekseyevna Şuruhova’nın 20 Yıllık İşi” gibi Rus ve Yahudi 
muallimlerin maarif alanındaki hizmetleri yukarıda verdiğimiz başlıklar altında Sovyet 
gazetelerinde uzun uzadıya anlatılırken, Türkistanlı muallimlere maaşları uzun süre 
ödenmemiştir. Meselâ Behbudi rayonundaki muallimlere okuma-yazma kurslarına ait ücretleri 
ödenmemiştir. Hüdayzad Kışlak Şurası’nda muallimler yaklaşık bir yıldır maaşlarını 
alamamışlardır. Muallimler rayon Maarif Bölümü müdürünün yanına gidip haklarını talep 
ettiklerinde ise “Sizin gibi muallim gerekli değil. Yok, olun. Gözüme gözükmeyin!” denilerek 
müdür tarafından kovulmuşlardır. Muallimler durumu Kaşka Derya Maarif Bölümü’ne 
bildirmişlerse de bir sonuç alamamışlardır.6 Muallimlere maaş ödenmemesi Harezm 
rayonlarında da neredeyse adet haline gelmiştir. Muallimlerin çoğu 2, 3 hatta 4 ay maaşlarını 
alamamışlardır. Hive rayonu Ahond Babayev kolhozu 7 yıllık tuluksuz orta mektep 
muallimlerine yaklaşık 4 ay maaşları ödenmemiştir. Pirnahoş Kışlak Sovyeti’ndeki üç mektepte 

                                                           
1 Abdulvahab, Maarif Cephesinde, Sayı: 112,  s. 37-38. 
2 Abdulvahab, Maarif Cephesinde, Sayı: 90,  s. 5-7.  
3 Abdulvahab, Maarif Cephesinde, Sayı: 112,  s. 37-38. Yine Hokant rayonunda sınavdan geçirilen 160 muallimden 

sadece 16’sının muallimlik unvanını hak ettiği ortaya çıkmıştır. Bkz. Taşbalta, Sovyet Mektebi, s. 27. 
4 Abdulvahab, Maarif Cephesinde, Sayı: 90,  s. 5-7. 
5 Abdulvahab, Maarif Cephesinde, Sayı: 107,  s. 19. 
6 Oktay, “Aylıksız Aç Muallimler”, Yaş Türkistan, Sayı: 85, Aralık 1936, s. 8. 
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muallimler her gün rayon maarif teşkilâtına maaş için gittiklerinden ders yapılamamıştır. Hive 
Maliye ve Maarif Bölümü’ndekiler “para yok”, “kredi açılmıyor” diyerek muallimlere iki ay 
maaş ödememişlerdir. Bu sebeple rayon Maliye ve Maarif Bölümü’nün muallimlere olan borcu 
130.000 somu bulmuştur. Aynı durum Ürgenç rayonunda da yaşanmıştır. Uygur Kışlak 
Sovyeti’ndeki 7 yıllık tuluksuz orta mektep muallimleri Pirnazar, Mencanoğlu, Ata Muratoğlu 
ve Yirbanoğlu’na yaklaşık 5 aydır maaşları ödenmemiştir.1 Kızıl Özbekistan’ın 30.05.1938 tarihli 
nüshasından aktarıldığına göre Kağanoviç rayonunun birçok kışlaklarında da okuma-yazma 
mekteplerinde görev yapan muallimler ocak, şubat, mart, hatta 1937 yılı aralık ayına kadar 
maaşlarını alamamışlardır.2 

Sovyet eğitim sisteminde mekteplerde görülen en büyük eksikliklerden biride ders 
kitapları ile diğer ders araç-gereçlerinin yetersizliğidir. Bu konuda Türkistanlı münevverlerin 
kaleme aldığı eserler “gençleri komünizm yolunda terbiye için zararlı görülerek” umumiyetle 
ortadan kaldırılmıştır. Bu çerçevede Abdurrahman Saidî tarafından kaleme alınan “Nazari ve 
İlmî Edebiyat Dersleri”, Abdurrauf Fıtrat’ın “Edebiyat Dersleri”, Abdülhamid Süleyman Çolpan 
ile Aşur Ali Zahirî tarafından tertip edilen “Edebî Parçalar Mecmuası”, Elbek ile Lobentsov 
tarafından çıkarılan “Bilim” adlı eserlerin, Orta Asya Bürosu tarafından yasaklanması ve yok 
edilmesi istenilmiştir.3 Bundan sonra “şekilce millî mefhum itibariyle Rusça” ders kitapları 
hazırlanmaya başlanmıştır. Bununla birlikte mekteplerde okutulmak üzere basımı yapılan ders 
kitaplarında da birçok hatalar görülmüştür. Nitekim Rahimî tarafından yazılan bir ders 
kitabının içinde 540 hata tespit edilmiş ve aynı eser 160.000 nüsha olarak basılmıştır. Aynı 
müellife ait başka bir ders kitabı ise 1750 hata ile yayınlanmıştır. Kayyumoğlu tarafından 
100.000 nüsha olarak neşredilen “Edebî Hristomatya” adlı eserde aynı akıbete uğramıştır.4 
Diğer taraftan ders kitapları konusunda da suiistimallerin yaşandığı görülmektedir. Eğitim-
öğretim yılı öncesinde alınan 11.000 ders kitabı ile 1.000 defterin satışı, Rayon İstihlâk 
Cemiyeti Reisi Hocaoğlu tarafından yaptırılmamış, ambarda bekletilmiştir.5 Özbekistan Maarif 
Komiserliği tarafından tertip edilen muallimler toplantısında ise bir muallim “bizden derslerin 
görsel materyallere dayalı işlenmesi talep edilmektedir. Bizde bunu candan kabul ediyoruz. 
Dersi göstererek yapmak için gerekli araç-gereç verilmelidir. Mekteplerde adî bir coğrafya 
haritası bile yok” diyerek, ders araç-gereçleri hususundaki eksiklikleri açıkça ortaya 
koymuştur.6 Görülen diğer bir eksiklik ise muallim ve talebe kıyafetlerinin yokluğu idi. Nitekim 
Kızıl Özbekistan’ın 26.10.1931 tarihli 249 numaralı sayısından aktarıldığına göre Kermene 
rayonu eğitime başlamaya 20 gün kala, halâ okul kıyafetlerini alamamıştı. Özbekistan Devlet 
Neşriyatı, Riştan rayonuna Hokant Şubesi aracılığıyla okul kıyafetlerini göndermeyi vaat 

                                                           
1 Abdulvahab, Maarif Cephesinde, Sayı: 90,  s. 32-33. 
2 Abdulvahab, Maarif Cephesinde, Sayı: 107,  s. 21. Yine 1938 yılında Taşkent Pedagoji Bilim Yurdunu bitirip 

Maarif Bölümüne gönderilen Mansuroğlu Ömer, Abdullahoğlu Nezir, Abdurrahimoğlu Cörebey 1937 yılı Eylül 
ayı maaşlarını alamamışladı. Bkz. Abdulvahab, Maarif Cephesinde, Sayı: 112,  s. 37. 

3 “Türkistan Sovyet Mekteplerinde Millî Küreş”, Yaş Türkistan, Sayı: 22, Eylül 1931, s. 43. Bununla birlikte Kızıl 
Özbekistan’ın 02.12.1934 tarihli nüshasından aktarıldığına göre hükümet ve fırka tarafından çoktan yasaklanan 
ders kitaplarının bazı muallimler tarafından kullanıldığı da görülmekteydi. Kette Kurgan’daki Talim ve Terbiye 
Teknikumu’nda “hükümet tarafından faydalanılması kat’i surette yasaklanan eserlerden” birçoğu Münevver 
Kâri ve Çolpan’ın eserlerinden “Dil Dersleri”, “Dil Kaideleri”, “Edebiyat” ve “Sosyalizm Yolunda” adlı eserlerin dil 
ve edebiyat derslerinde kullanıldığı ve bundan başka talebelere Batu, Menan Ramiz, Altay gibi milliyetçilerin 
eserlerinin dağıtıldığı bildirilmekte idi. Bkz. Yaş Türkistanlı, Türkistan Mekteplerinde, s. 18. 

4 “Türkistan Haberleri: Maarif Cebhesinde”, Yaş Türkistan, Sayı: 57, Ağustos 1934, s. 41-42. 
5 Abdulvahab, Maarif Cephesinde, Sayı: 112,  s. 35. 
6 Taşbalta, Sovyet Mektebi, s. 28. 
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etmişse de bu gerçekleşmemiştir.1 Bunun üzerine 17.05.1934 tarihinde Orta Asya Bürosu 
tarafından alınan kararlarda mektep binalarının tamir edilemediği, mektepleri kışın ısıtmak için 
odun bulunamadığı, muallimlerin maaşlarını alamamalarından dolayı zor durumda kaldıkları, 
ders kitapları ile der araç-gereçlerinin temin edilemediği, mahalli fırka ve hükümet idarelerinin 
muallimlerin şikâyetlerini dinlemedikleri ifade edilmiş ve duyulan rahatsızlık mahalli 
cumhuriyet, vilâyet fırka ve hükümet merkezlerine tembih şeklinde iletilmiştir.2 Bununla 
birlikte sorunların üstesinden gelinememiştir. 

Özbekistan’da mekteplerde okuyan öğrenci sayılarına bakıldığında, yerli Türkistanlı 
talebe sayısının Ruslara göre az olduğu da görülmektedir. Bu çerçevede yerli öğrencilerin 
mekteplerdeki sayısı yerlileştirme politikası3 kapsamında Rus talebelere göre az tutulmuştur.  
Diğer yandan mekteplerdeki öğrenci sayıları konusunda Sovyet resmî daireleri tarafından 
verilen rakamlar birbirini tutmamakla birlikte, bildirilen rakamlar adeta “göz kamaştırıcıdır”. 
Sovyet maarif siyasetinin başarılarından bahseden 16.08.1932 tarihli Kızıl Özbekistan 
gazetesinde yer alan bir makalede: “Özbekistan Sovyet Cumhuriyeti’nin kuruluşunda 831 
mektep bulunurken, bugün hali hazırda 4.774 mektebe sahibiz. Talebe sayısı ise 54.800’den 
430.000’e yükseldi. Bundan başka Özbekistan Cumhuriyeti 20.000 öğrencisi olan 34 âli 
mektebe ve 31 ilmî araştırma müessesesine sahiptir. 1928 yılında okuma-yazma kurslarına 
69.000 kişi katılmış, 1932 yılında bu sayı 774.000’e çıkmıştır” bilgisi verilmektedir. Bununla 
birlikte Pravda Vostoka gazetesi ise “kemiyet itibariyle olan bu muvaffakiyetlerimiz keyfiyet 
itibariyle sağlamlaşmadı”, “Özbekistan mektepleri hakkında neşredilen materyallerden açıkça 
görülmektedir ki talebelerin seviyesi oldukça düşüktür”4 değerlendirmesini yaparak, Sovyet 
eğitim sisteminin iç yüzünü gözler önüne sermektedir. Özbekistan Fırka Kâtibi Ekmel İkramov 
ise 4 yıllık başlangıç mekteplerinde 529.000 talebenin eğitim görmekte olduğunu söylemekte, 
bu durumun ise 1931-1932 eğitim-öğretim yılına göre 200.000 daha fazla olduğunu 
belirtmekte idi. Hâlbuki İkramov 1932 yılındaki bir başka konuşmasında ise 430.000 talebenin 
varlığından bahsetmiş bulunuyordu. Diğer taraftan “Cumhuriyet Yüksek Mekteplerinde (VUZ), 
teknikumlarda, İşçi Fakültelerinde (RABFAK) ve İşçi Üniversitelerinde eğitim görenler 1931 
yılında 10.900 kişi idi. Şimdi ise 25.000’i geçti” sözleriyle övünen İkramov, yine 1932 yılında 
verdiği başka bir malûmatta Özbekistan’da 20.631 talebesi olan 34 âli mektebin açıldığını 
belirtmekte, fakat 1934 yılında binlerce âli tahsilli mütehassısın ne olduğu hakkında bilgi 
verememektedir. Özbekistan’da okur-yazar oranının % 52’ye çıktığını nakleden İkramov, 
Maarif Komiserliği malûmatlarına göre Şehirhan rayonunda okur-yazar oranının % 60 
gösterildiğini, sonradan bu oranın % 15-16’yı geçmediğinin anlaşılması üzerine “gördünüz mü 
nasıl olup çıktı! Bunun için Maarif Komiserliğinin Cumhuriyetteki (Özbekistan) okur-yazar 
halkın sayısı ile ilgili verdiği % 52 rakamına ihtiyatla bakmamız gerekir”5 demişti. Özbekistan 
Fırka Kâtibi Ekmel İkramov’a göre 1928-1929 eğitim-öğretim yılında mekteplerdeki öğrenci 
sayısı 1927-1928 eğitim-öğretim yılına göre düşmüş, mektep yaşındaki çocukların ancak % 7-
8’i mekteplere yerleşebilmiştir. Hatta Kaşka Derya gibi rayonlarda bu oran % 3,5’a düşmüştür. 

                                                           
1 Maarif Cebhesinde, s. 33-35. 
2 1933/1934’ünçü Oku yılı Kanday Ötkezildi?”, Yaş Türkistan, Sayı: 58, Eylül 1934, s. 39-40. 
3 Bkz. Ercan Çelebi, “Gayr-i Rus Halkların Devlet İdarelerine İştiraki ve Yerlileştirme Meselesi”, Yaş Türkistan, Türk 

Dünyası Araştırmaları, Sayı: 141, Aralık 2002, s. 139-146.  
4 Timiroğlu, Türkistan’da Sovyet Maarifinin, s. 19. 
5 İsen Tursun, “Bolşeviklernin Türkistan’da Medeniyet Sahasındagi Yutuklarından”, Yaş Türkistan, Sayı: 53, Nisan 

1934, s. 21-24. 
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Büyük şehirlerde ise Rus talebe sayısı % 70-80 oranındadır.1 Özbekistan Komiserler Şurası Reisi 
Feyzullah Havace’nin 1934-1935 eğitim-öğretim yılına ait mekteplerdeki talebe sayılarına 
ilişkin vermiş olduğu istatiksel bilgilere göre ise Özbekistan 4 yıllık başlangıç mekteplerinde 
501.000, orta mekteplerde 27.000 talebe eğitim görmekte idi.2 1936-1937 eğitim-öğretim 
yılına gelindiğinde toplam öğrenci sayısının 791.000’i bulduğu, bunların 319.000’inin orta 
mekteplerde eğitim görmekte olduğu anlaşılmaktadır.3  

Bununla birlikte plânlamaların aksine farklı nedenlerle talebelerin okullara 
yerleşemediği de görülmektedir. Meselâ 1939 yılı için 4 yıllık başlangıç mektepleri için 1.954, 7 
yıllık tuluksuz orta mekteplerden 615 talebe plândan düşürülmüş, 2.569 talebe eğitim 
hakkından mahrum kalmıştır. Biştal, Şure, Hüsn-i Kavak, Katartal Kışlak Sovyetleri’ndeki 4 yıllık 
başlangıç mekteplerinin 4. sınıfını bitiren 100 talebe, yatakhaneler yeterli olmadığından 7 yıllık 
tuluksuz orta mekteplerin 5. sınıfına yerleşememiştir. Özbekistan Maarif Komiserliği’nin 
malûmatına göre Fergana vilâyetinde 9.180, Buhara vilâyetinde 5.800, Semerkant vilâyetinde 
3.943, Harizm vilâyetinde 1.806, özellikle Vabkenet rayonunda 2.000, Çüst rayonunda 1.900 
mektep yaşındaki çocuk mektebe yerleştirilememiştir. Fergana vilâyetinde 7 yıllık tuluksuz 
orta mektepler % 75,5; orta mektepler ise % 57 oranında dolu görünmektedir.4  

Dikkati çeken diğer bir durum ise Özbekistan’daki mekteplerde yerli öğrencilere 
nazaran Rus talebelerinin fazla olmasıdır. Türkistan’ın hiçbir yerinde âli mekteplerde yerli 
talebe sayısının arttığını söylemek mümkün değildir. Yerli öğrenciler, başlarına “bin bir türlü 
belalar getirilip” mekteplerden kaçmaya zorlanmışlardır.5 Bunlar arasında eğitim-öğretim 
faaliyetleri esnasında “milliyetçi faaliyetleri nedeniyle” mekteplerden atılmalar dikkat 
çekmektedir. Meselâ 1933 yılı başında 300 civarındaki talebe “sosyalistik hocalık tertibine 
uygun görülmediğinden” mekteplerden kovulmuştur.6 1932 yılında Taşkent’te Orta Asya 
Demiryolu İdaresi tarafından açılan Elektro-Mekanik Teknikumu’na 1.200 talebe kabul 
edilmiştir. Kızıl Özbekistan’ın 12.07.1934 tarihli nüshasında yer verilen “Yerliler Çok Az” başlıklı 
bir yazıdan aktarıldığına göre teknikuma kabul edilen 1.200 talebeden ancak 90’ının Türkistanlı 
olduğu bildirilmektedir. Mektebi bitiren 18 talebeden ise sadece 1’i Türkistanlıdır.7 Moskova 
İttifak Halk Komiserliği ve bütün Rusya Komünist Fırkası Merkezi Komitesi’nin Orta Asya 
Bürosu tarafından alınan bir karar ile 1934-1935 eğitim-öğretim yılından itibaren 
Türkistan’daki teknikumlarda yerli talebe sayısının % 70’i aşamayacağı kabul edilmiştir. Buna 
göre kabul edilecek öğrencilerin % 30’u Ruslardan olmalı idi. Fakat uygulamada alınan karara 
dikkat edilmediği görülmektedir. Taşkent Teknikumu İlmî Bölümü Müdürü Trosky ise bu 
durumun sebebini “Biz Moskova’ya itaat ediyoruz. Teknikuma yerli milletten talebe çoğunlukla 
kabul edilmesi gerekirken Özbek, Tacik, Kazak ve Kırgızların medeni seviyeleri düşük 
olduğundan onlar teknikuma talebe vermediler” şeklinde açıklamakta idi. Bu durumdan şikâyet 
eden İlmî Bölüm Yardımcısı Reşitoğlu ise tepkisini “bu yerin adı Türkistan olarak bilinmektedir. 
Bunun için mektep, Türkistanlıların olmalıdır” şeklinde göstermekte idi.8 Boğdanova 

                                                           
1 Timuroğlu, Türkistan’da Mekteb Meselesi, s. 26-27. 
2 Taşbalta, Sovyet Mektebi, s. 26. 
3 “Türkistan’a Dair Bazı Rakamlar”, Yaş Türkistan, Sayı: 98, Ocak 1938, s. 39. 
4 Abdulvahab, Maarif Cephesinde, Sayı: 112,  s. 35-36. 
5 Tahir, Türkistan’da Birinçi Biş Yıllık Yekünü, s. 15-16. 
6 Yüksek Ziraat Mektebini Bitirgenler”, Yaş Türkistan, Sayı: 46, Eylül 1933, s. 39. 
7 “Özbekistan’ın Moskva’da Kanca Talebesi Bar?”, Yaş Türkistan, Sayı: 59, Ekim 1934, s. 40. 
8 Yaş Türkistanlı, Türkistan Mekteplerinde, s. 19-20. 
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Özbekistan Fırka Merkezi’nde yapmış olduğu konuşmasında Taşkent Sanayi Enstitüsü’ndeki 
1.084 talebeden 109’unun, Taşkent Kışlak Hocalığı Enstitüsü’nde 700 talebeden 42’sinin ve 
Suğarış Enstitüsü’ndeki 746 talebeden 53’ünün Özbek olduğunu söylemekte idi.1  Semerkant 
Tıp Enstitüsü’nden mezun olan 165 tabibin ise sadece 65’i yerli idi.2 Aynı enstitüden 8 yıl 
içinde mezun olan 393 talebeden ise sadece 94’ü yerli öğrencidir.3 

Sovyet eğitim sistemi ve eğitimdeki uygulamalar Türkistan gençlerindeki var olan Rus 
düşmanlığını daha da artırmıştır. Türkistan’daki Rus düşmanlığı ve Sovyet aleyhtarlığı Bolşevik 
İhtilâli’nden önce doğan Türkistanlılara münhasır olmayıp, bu düşmanlık ihtilâlden sonraki 
dönemlerde de devam etmiştir. Bolşevikler bu düşmanlığın Türkistanlı gençlere mektepler 
vasıtasıyla kazandırıldığını düşünmüşler, onlar Türkistanlıların muallimlik mesleğini tercih 
ederek mekteplerde gençlere Rus düşmanlığını aşıladıklarını ileri sürmüşler ve bu düşmanlığın 
ise “Rus terbiyesi” yoluyla ortadan kaldırılabileceğini inanmışlardı.4 Bunun için Türkistan 
mekteplerinde hükümet ve fırka tarafından “beynelmilel terbiye” dersine önem verilerek, bu 
ders ile tarihî düşman olan iki milletin çocukları arasında “kardeşlik duygusu” nun 
uyandırılmasına çalışılmıştır. Fakat bu çabalar olumsuz neticeler verdi. Semerkant, Taşkent 
şehirlerindeki yatakhanesi olan mekteplerde yerli ve Rus talebelerin yatakhaneleri ayrıldı. Yerli 
ve Rus talebeler arasında sürekli kavgalar olduğundan toplantılar ayrı yapıldı.5 Rus düşmanlığı, 
Türkistanlı talebelerin yaşlarına göre farklı şekillerde tezahür etti. Örneğin orta mekteplerdeki 
Türkistanlı talebeler çoğunlukla Rus muallimlerine ve Rusça derslere, Taşkent 
Darülfünunu’nda ise yerli talebeler, Rus talebelerine karşı koymakta idiler. Onlar Orta Asya 
Darülfünunu’nun Türkistanlılara ait bir eğitim kurumu olduğunu düşünmekte ve Rus 
talebelerinin sayıca fazla olmasından şikâyet etmekte idiler. Taşkent’teki Şura Kuruluş ve 
Hukuk Enstitüsü’nde eğitim görmekte olan Halikoğlu Hemdem adlı bir Türkistanlı komsomol 
tepkisini “bizim ülkedeki mekteplerde Rusça derslere, Rus edebiyatına, hatta Rusların 
kendilerine ihtiyaç yok” sözleriyle dile getirip, enstitünün Rus dili muallimi Geller ile matematik 
muallimi Merkolov’a karşı gelmişti.6  

Sonuç 

Sovyetlerin bir taraftan medeniyetin geliştirilmesi diğer taraftan ise tek tip Sovyet 
vatandaşı yaratmaya dönük eğitim sistemi, 1940’lı yılların sonuna gelindiğinde istenilen 
başarıyı sağlayamamıştır. Her şeyden önce 1933’lü yıllara kadar bir keşmekeşlik içerisinde 
bulunan Sovyet eğitim sistemine alınan kararlar, yayınlanan emirnâmeler ile bir düzen 
verilmeye çalışılmışsa da bu mümkün olmamıştır. Türkmenistan’da yeni mekteplerin inşasında 
istenilen başarı temin edilememiş, mevcut mekteplerin tamiratı yaptırılamadığı gibi 
mekteplerin ders kitabı karatahta, sıra, masa ve diğer ders araç-gereçleri bakımından temel 
ihtiyaçları karşılanamamıştır. Milliyetçi mefkûreye bağlı muallimlerin mekteplerden 
kovulmasından sonra mekteplerde muallim ihtiyacı artmış, Sovyet eğitim sisteminin muallim 
yetiştirme politikası olumlu sonuçlar getirmemiştir. Muallimler kısa süreli kurslarda yetişmiş, 
bilgi düzeyi bakımdan da düşük seviyede kalmıştır. Mektep çağındaki çocukların okullara 

                                                           
1 “Türkistan Haberleri: Âli Mekteplerdeki Kadrolar Kalay Hazırlanadır?”, Yaş Türkistan, Sayı: 83, Ekim 1936, s. 1. 
2 “Sovyet Mekteplerinde Kadro Meselesi”, Yaş Türkistan, Sayı: 87, Şubat 1937, s. 40. 
3 Abdulvahab, Maarif Cephesinde, Sayı: 112,  s. 35. 
4 “Ruslıkka Karşı Türkistan Yaşları”, Yaş Türkistan, Sayı: 44, Temmuz 1933, s. 20. 
5 Yaş Türkistanlı, Türkistan Mekteplerinde, s. 20-21. 
6 Ruslıkka Karşı Türkistan Yaşları, s. 21-22. 
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yerleşme oranı düşük olmuş; yerli Türkmen talebeler, Rus talebelere göre özellikle yüksek 
mekteplerde azınlıkta kalmıştır.   
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL'İN 1967 ÖZBEKİSTAN ZİYARETİ 

Dr. Cafer GÜLER* 

Özet 

1965 yılında tek başına iktidar olan Adalet Partisi ve genel başkanı süleyman Demirel, 

Türk dış politikasında Soğuk Savaş’ın Yumuşama (Détand)’ya dönüştüğü siysiyasi iklimde 

Sovyetler Birliği ile ticari, iktisadi ilişkileri geliştirmeyi ön plana alan bir yakınlaşmayı da 

başlatmıştır. Bu bağlamda Türk kalkınması için önemli sonuçlar doğuran bir dizi yatırım 

programı bu yakınlaşmanın sonucunda hayata geçirilebilmişti. 

İşte bu sürecin kuvvetli bir başlangıcı olarak Başbakan Demirel’in 1967 Eylül’ün SSCB’yi 

hedef alan resmi ziyareti büyük önem taşır. Bu ziyaret programının iki ayağını Türk bölgeleri 

olan Azerbaycan ve Özbekistan SSR’in oluşturuyor olması bu seferi daha dikkat çekici hale 

getirmiştir. Çünkü tarihte ilk defa bir Türk başbakanı bu toprakları resmi bir ziyaretin 

kapsamına dâhil etmiş oluyordu. 

Toplamda on günü bulan bu ziyaretin 2 günlük Özbekistan kısmı Türkiye – Özbekistan 

ilişkilerinin yakın dönemi açısından son derece önem taşımaktadır. Dönemin basını ve AP 

Senatörü Dr. Fethi Tevetoğlu, Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, AP Meclis Grup Başkan Vekili 

Prof. Aydın Yalçın gibi heyete katılanların anıları çerçevesinde bu gezi değerlendirilecektir. 

                                                           
* Ankara Üniversitesi, Dilve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü 
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QADİMGİ TURKİY BİTİGLARDAGİ “TÜN UDÏMADÏM, KÜNTÜZ OLURMADÏM” 

STEREOTİPİNİNG NAVOİY ASARLARİDAGİ VARİATSİYASİ 

Shahnoza TULAGONOVA* 

Кириш: Стереотип бирликлар нима? 

Стереотип бирликлар қадимги туркий битиглар матнида такрор қўлланади. Мазкур 
бирликларнинг оддий тавтология эмаслигини битиглар матнидан англаб олиш мушкул 
эмас. Дастлабки тадқиқотлардаёқ мазкур ҳодисага нисбатан эпик клише, эпик формула, 
стилистик формула, формулярлар каби атамалар берилди. Турколог олима И.В. 
Стеблева ўзининг тадқиқотида стереотип бирликларни стилистик формулалар деб 
эътироф этиб, уларни мазмун жиҳатидан турларга ажратади1. Кул тигин ёдномасининг 
поэтикасини тадқиқ қилган олим Н. Раҳмонов уларга стереотип формулалар2 деб 
мурожаат этади. Бугунги тадқиқотларда эса мазкур ҳодисага нисбатан стереотип 
бирликлар атамаси кўпроқ қўлланилмоқда: 

Стереотип бирликлар қадимги туркий битиглар услубидаги ўзига хос жиҳатлардан 
бири ҳисобланади. Стереотип бирликлар матнларда тез-тез такрорланувчи, услубий 
жиҳатдан ихчам сўз бирикмалари ва жумлалардир3. 

Биз эпик клише, эпик формула, стилистик формула, формулярлар каби 
атамаларга нисбатан бир ҳодисанинг турлича аталиши деган ҳукмни чиқара олмаймиз. 
Дарҳақиқат, мазкур атамалар назарда тутган бирликлар матнларда такрор қўлланади. 
Шу жиҳатдан улар бир-бирига ўхшашдир. Бироқ, мазкур бирликларни қўллашдан 
кўзланган мақсадга эътибор қаратилса, уларнинг фарқлари кўзга ташлана бошлайди. 
Расмий ҳужжатларда мавжуд формулярлар мазкур ҳужжатлар матнини шакллантирувчи 
асосий компонентлар ҳисобланиб, улар матнларда шаблон вазифасини ўтайди. Лекин, 
биз сўз юритаётган стереотип бирликлар эса маълум бир воқеликнинг энг унумли, услуб 
ва мазмун жиҳатидан пухта ишланган бадиий ифодаси бўлганлиги учун қолипли 
бирликларга айланган. Ўқилгани ҳамоноқ эсда қоладиган мазкур бирликлар кейинчалик 
бошқа муаллифлар томонидан ҳам такрор қўлланган. Ушбу бадиий тафаккур қолиплари 
асардан-асарга кўчиб юради. Албатта, бу жараёнда халқ оғзаки ижодининг таъсири 
катта. Чунки, бу каби ифодаларнинг стереотип бирликларга айланишига бир муддат 
лозим бўлади. Дастлаб, бир инсон томонидан маълум бир воқеликни ифодалашда 
ўйлаб, саралаб айтилган гап бошқалар хотирасига муҳрланиб ўхшаш вазиятларда қайта-
қайта қўлланади. Бу тасвирий ифодалар асарнинг сайқал топишига ёрдам беради. 
Шубҳасиз, бу бирликлар ҳам мақол, ҳикматли сўзлар сингари халқ санъаткорлигининг 
маҳсулидир. Мазкур бирликлар хоҳ жумла, хоҳ сўз бирикмаси кўринишида келган 
бўлсин, уларга юкланган бадиий-семантик вазифани амалга оширган. Бошқача қилиб 
айтганда стереотиплар бадиий-услубий жиҳатдан пухта ишлов берилган ифодаларга 

                                                           
* Тошкент давлат шарқшунослик институти таянч докторанти 
1 Стеблева И.В. Поэтика древнетюрской литературы и ее трансформация в раннеклассический период. 
Москва, 1976. 
2 Раҳмонов Н. ва бошқалар. Ўлмас обидалар. Тошкент: Фан, 1989. Б. 221. 
3 Содиқов Қ., Омонов Қ. Туркий ҳужжатчиликнинг тарихий илдизлари. Тошкент: Муҳаррир, 2012.  Б. 119. 
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айланган. Натижада, маълум воқеъликни ифодалашнинг энг мақбул йўли мазкур 
бирликлар ёрдамида амалга ошади. 

Асосий қисм: 1.Қадимги туркий битигларда кечган tün udïmadïm, küntüz olurmadïm 
стереотипи 

Туркий халқларнинг ўлмас мероси – Урхун битигларида кечган “tün udïmadïm, 
küntüz olurmadïm” жумласи такрор қўлланиб стереотип бирликка айланди. Масалан, Кул 
тигин битигида Билга хоқон шундай дейди: 

…Türük bodun üčün tün udïmadïm, küntüz olurmadïm  

Мазмуни:…Турк халқи учун тун ухламадим, кундуз ўтирмадим1 

Бирлик тун-кун антитезаси асосида шакллантирилгандир ва бу мазкур жумланинг 
стереотип бирликга айланишида ўзига хос улушини қўшган. Ушбу жумлада tün ва küntüz 
сўзлари вақтни узлуксиз давом этишини ифодалашга хизмат қилган. Udïmadïm, 
olurmadïm сўзлари эса қаҳрамонларнинг мана шу узлуксиз вақт давомидаги 
машғулотини англатган. Бу стереотип жумланинг талабига кўра, асар қаҳрамони нима 
учун тиниб-тинчимаганлигининг, ҳаловатсизлигининг сабабини ҳам кўрсатиши лозим. 
Бундай сабаблар турлича бўлганидан стереотип бирлик таркибига киритилмайди. Ушбу 
бирлик Тўнюқуқ битигида ҳам учрайди: 

Ol sabïğ äsidip tün udïsïqïm kälmädi, küntüz olursïqïm kälmädi  

Мазмуни: Ўша хабарни эшитиб, тун уйқум келмади, кундуз ўлтиргим келмади2. 

Иккинчи Турк хоқонлиги давлат арбоби ва саркардаси Тўнюқуқ ўзининг битигида 
мазкур хоқонлик ва турк эли учун қилган хизматларини баён этади. Юқорида 
келтирилган мисолда ҳам унинг ol sabïğ деб таъкидлагани Тўқуз ўғуз хоқони Табғач ва 
Қитан билан келишиб Турк сир ерига ҳужум қилиши ҳақидаги хабар эди. У мазкур 
хабарни эшитиб ўз ҳаловатини йўқотади ва бу воқеликни tün udïsïqïm kälmädi, küntüz 
olursïqïm kälmädi жумласи орқали ифодалайди. 

Тўнюқуқ яна бир ўринда ушбу стереотип бирликни қўллайди:  

Ol sabïn äsidip, tün yämä udusïqïm kälmäz ärti, (küntüz yämä) olursïqïm kälmäz ärti  

Мазмуни: Ўша хабарни эшитиб, тунлари уйқум келмас эди, кундузлари ўтиргим 
келмас эди3. 

Тўнюқуқни ҳаловатсиз қилган хабар Табғач хоқони, ўн ўқ хоқони ва қирғиз хоқони 
бирлашиб Турк хоқонлигига ҳужум қилиши ҳақида эди. Ушбу жумла ҳаловатсизликни 
ифодалашда Кул тигин ва Тўнюқуқ битигларида қўлланар экан, бу ўхшашликнинг сабаби 
деб баъзи ўринларда уларнинг сюжетларидаги яқинлик кўрсатилади. Аммо, мазкур 
стереотип бирликлар маълум воқеликнинг умумий ифодаси эканлиги, шунчаки ўхшаш 

                                                           
1 Содиқов Қ. Эски туркий битиглар. Тошкент: ТошДШИ, 2009. Б. 45. 
2 Ўша асар. Б. 24. 
3 Ўша асар. Б. 24 
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сюжет асосида юзага келмаганлиги кейинги давр асарларида акс этиши орқали намоён 
бўлади. 

2. “Қутадғу билиг”да tün udïmadïm, küntüz olurmadïm стереотипининг акс этиши 

Юқорида келтирилган мисолларда қаҳрамонлар ўз юрти, халқи учун ҳаловатидан 
кечганлигини баён қилади. Шунга ўхшаш мотивлар кейинги давр адабиётида ҳам 
мавжуд. Хусусан, “Қутадғу билиг”да tün udïmadïm, küntüz olurmadïm стереотип қуйидаги 
кўринишда учрайди: 

Künün yemädi kör, tünün yatmadï, 

Seni quldï rabbda adïn qulmadï. 

(Маъноси: кундузлари емади кўргин, кечалари ётмади. Раббдан фақат сени сўради, 
бўлакни сўрамади)1.  

Ушбу мисол асарнинг пайғамбар мадҳига бағишланган қисмидан олинган. Бу 
байтда пайғамбар умматлари учун ҳаловатларидан кечиб, тун-у кун заҳмат чекканлиги 
баён қилинган. “Қутадғу билиг”да туркий тил ҳодисалари ва адабий анъаналарининг 
тадрижий такомили ҳам акс этган. Юқоридаги стереотип жумла иштирок этган парча 
фикримизнинг далилидир. Битигларда бирон мақсад йўлидаги ҳаловатсизликнинг 
умумий ифодаси тунда ухламаслик, кундузи ўтирмаслик деб берилган бўлса, достонда 
эса бу ифодага бироз ўзгариш киритилган ва таъсирчанлик янада оширилган. Яъни, 
ҳаловатсизликни умумий ифодалаш достонда кундузлари емаслик, тунлари ётмаслик 
тарзида берилади. “Қутадғу билиг”даги байтда вақтнинг узлуксиз давом этишини 
англатувчи сўзлар tün (битигларда ҳам мазкур лексика билан), kün (битигларда küntüz), 
ўтаётган мана шу давомий вақт мобайнидаги ҳаловатсизлик yatmadï (битигларда 
udïmadï), yemädi (битигларда olurmadï) кабилар орқали акс эттирилган. Tün udïmadïm, 
küntüz olurmadïm стереотипи таркибидаги сўзларнинг бири “Қутадғу билиг”да айнан 
учраса, баъзилари ўзининг синонимлари билан алмаштирилган. Фақатгина yemädi-
olurmadï лар бир-биридан фарқланиб турибди. Умумий мазмунда олиб қарайдиган 
бўлсак, olurmadï – ўтирмади, yemädi – емади каби сўзлар инсоннинг кун давомидаги 
машғулотларидандир. Эътироф этиши керак бўлгани – yemädi сўзи ушбу бирликнинг 
бўёқдорлигини янада ошириб кўрсатади. 

3. Навоий асарларида tün udïmadïm, küntüz olurmadïm стереотипининг вариацияси 

Мазкур бирлик Навоий асарлари тилида ҳам ҳаловатсизликни ифодалашнинг энг 
мақбул усули сифатида намоён бўлган. Бу орқали Навоий ижодида туркий адабиёт 
анъаналарининг сақлануви ва ижодий ёндашувининг гувоҳи бўламиз. Мазкур ифода 
воситаси халқ оғзаки ижоди орқалигина Навоий асарлари тилигача етиб кела олган 
бўлиши мумкин.  

Қуйида “Садди Искандарий”дан бир байт келтирамиз, Навоий унда Искандарнинг 
денгиз саёҳатидаги ҳолатини тасвирлайди: 

Kečä tinmäk-u kündüz ārām yoq, 

                                                           
1 Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. Нашрга тайёрловчи: Қ.Каримов. Тошкент: Фан, 1971.  Б. 37. 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

82 
 

Yemäkdin navā, uyqudïn kām yoq1. 

Вақтнинг узлуксизлигини кеча, кундуз, қаҳрамон ҳолатини беришда эса тинмоқ 
йўқ, ором йўқ сўз ва  сўз бирикмаларидан фойдаланилган. Назм қонуниятларига 
мослашиш бирлик компонентларининг ўрин алмашинувини келтириб чиқаради. 
битигларда кечган tün udïmadïm, küntüz olurmadïm стереотипи Навоий асарларида турли 
вариантларда намоён бўлган. Хусусан, юқоридаги мисолда қуйидагича вариация ҳосил 
қилинган: 

tün – kečä; 

udïmadïm – tinmäk yoq; 

küntüz – kündüz; 

olurmadïm – ārām yoq. 

Ушбу давр тилида араб ва форс тилидан ўзлашган сўзлар кенг истеъмолда бўлган. 
Бирлик таркибидаги сўларнинг бири – ārām форс тилидан ўзлашган. Қуйидаги байт эса 
“Фарҳод ва Ширин” достонида Фарҳоднинг ишқ йўлидаги ҳаловатсизлигини 
ифодалайди: 

Kečä-kündüz ne tinmäk, ne tayanmaq, 

Ne bir dam qan yutardïn köŋli qanmaq2. 

Қадимги туркий битигларда кечган tün udïmadïm, küntüz olurmadïm стереотип 
бирлигининг мазкур байт билан ўхшашлиги сезилиб туради. Чунки, бирлик таркибидаги 
сўзларнинг барчаси туркий сўзлардир. Услубий жиҳатдан эса бироз фарқлар кўзга 
ташланади. Навоий ушбу байтни илми бадеъ истилоҳи билан айтадиган бўлсак, лафф ва 
нашр санъати имкониятлари доирасида ифодалаган. “Лафф ва нашр (ар. – йиғмоқ ва 
ёймоқ) – мумтоз адабиётдаги шеърий санъат. Лафф ва нашр санъатида бир неча нарса-
тушунча номи саналиб, кейин уларга ўхшаш, алоқадор, тааллуқли ёки мувофиқ 
келадиган бошқа нарса-тушунча номлари келтирилади. Лафф ва нашр санъати бир 
мисра доирасида ҳам воқе бўлиши мумкин, шунга қарамай, унинг байт доирасида воқе 
бўлиши, яъни биринчи мисрада саналган нарса-тушунчаларга ўхшаш, алоқадор, 
тааллуқли ёки мувофиқ келадиган бошқа нарса-тушунчалар номининг кейинги мисрада 
келтирилиши кўпроқ учрайди”3. 

Навоий биз тадқиқ этаётган бирлик таркибидаги узлуксиз давом этаётган вақтни 
англатувчи сўзларни бир ерга йиғади: kečä-kündüz. Сўнгра, уларга мувофиқ келувчи 
сўзларни мураттаб равишда бир мисра доирасида келтиради: ne tinmäk, ne tayanmaq. 

Бундай ҳолат қуйидаги байтда мавжуд: 

Yoq kün-u kečä xord-u xāb mäŋä, 

                                                           
1 Алишер Навоий. Садди Искандарий. Мукаммал асарлар тўплами. 11 том.  Тошкент: Фан, 1993.  Б.570. 
2 Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин. Мукаммал асарлар тўплами. 8 том. Тошкент: Фан, 1991.  Б.272. 
3 Қуронов Д. ва бошқалар. Адабиётшунослик луғати.  Тошкент: Академнашр, 2010.  Б. 110. 
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Kečä ğam, kündüz iztirāb mäŋä1. 

Навоий ўзининг “Сабъаи сайёр” достонининг сўнгги бобларида асарнинг ёзилиши 
ҳақида баён қилар экан, уни тўрт ойда якунига етказганини, агар бошқа ишларга 
чалғимаганда тўрт ҳафтада тугатиши мумкинлигини айтади. Бу асар ёзилиши чоғида 
ўзининг ҳаловатсизлигини юқоридаги байт орқали изҳор этади: 

Бирлик таркибидаги сўзлар бу даврга келиб бошқа тиллардан ўзлашган сўзлар 
ҳисобига ўз синонимлари билан ўрин алмашган. Бу давр сўз саънатида араб ва форс 
тилларидан ўзлашган сўзларнинг ҳам услубий вазифалари ошди. Хусусан, биз 
ўрганаётган бирлик ҳам вариацияга учраб маълум сўзлар ўзининг эквивалентлари билан 
алмаштирилган. Хусусан, бирлик таркибидаги ухламоқ – хоб, кундузги машғулотдаги 
емоқ – хўрд сўзлари билан ифодаланган. 

Қуйидаги мисолда ҳам ушбу умумий ифода фасоҳатли баён этилган: 

Yoq kündüz-u kečä xord-u xābï,  

Dām ičidä quš-dek iztirābï2. 

Ушбу байт “Лайли ва Мажнун” достонидан олинган бўлиб, унда айрилиқда 
халоватсиз қолган Мажнун аҳволи баён этилган. Юқорида айтиб ўтилган лафф ва нашр 
санъати мазкур байтда ҳам мавжуд. Бирлик туркий ва форсий сўзлардан таркиб топган. 
Бундай ҳолатларда xord-u xāb сўзларининг фаол қўлланишига сабаб мазкур сўзларда 
аллитерация мавжуд бўлиши билан бир қаторда, шеърнинг вазн ва қофия талаблари ҳам 
бўлиши мумкин. 

Яна бир мисол: 

Tün-u kün zāyil öldi xord-u xābï,  

Bolub afzun damādam iztirābï3. 

Мазкур байт “Фарҳод ва Ширин” достонидан олинган. Байтда Ширинга ошиқ бўлиб 
қолган ва унга етишиш истагида ҳаловатидан айрилган Шируянинг аҳволи баён этилган. 
Мисолда бирлик таркибига яна бир янги сўз – zāyil öl- қўшилган. Навоий асарлари 
тилининг изоҳли луғатида мазкур сўз йўқолмоқ, йўқ бўлмоқ, ўчмоқ, сўнмоқ4 каби 
маъноларда изоҳланади. Яъни, борган сари изтироби ортиб, тун-у кун уйқу ва емакдан 
қолди. Қадимги туркий битигларда кечган биргина мазкур стереотип бирликнинг Навоий 
“Хамса”сида ўндан ортиқ вариантлари учради. Масалан, “Сабъаи Сайёр”да: 

Yürümäk erdi tün-u kün kāmï, 

Yoq edi heč yerdä ārāmï5. 

                                                           
1 Алишер Навоий. Сабъаи сайёр. Мукаммал асарлар тўплами. 10 том.  Тошкент: Фан, 1992.  Б.447. 
2 Алишер Навоий. Лайли ва Мажнун. Мукаммал асарлар тўплами. 9 том.  Тошкент: Фан, 1992.  Б.119. 
3 Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин. Мукаммал асарлар тўплами. 8 том.  Тошкент: Фан, 1991.  Б.480. 
4 Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 4 томлик. 1 том.  Тошкент: Фан, 1983.  Б. 643. 
5 Алишер Навоий. Сабъаи сайёр. Мукаммал асарлар тўплами. 10 том.  Тошкент: Фан, 1992.  Б.155. 
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“Садди Искандарий”да: 

Ču ul fikrdïn xātirïn tindürip,  

Kečä-kündüz ārām tutmay yürüp1. 

“Лайли ва Мажнун”да: 

Har küni ičiŋä išimdä qayğu, 

Har tün köziŋä harām uyqu. 

 

Kündüz-kečä mehnatïmda tinmäy,  

Ičmäkni, yemäkni ham sağïnmay2. 

Навоий лирикасида ҳам ушбу бирлик умумий ҳолатни ифодаловчи бирлик 
сифатида акс этган ўринлар мавжуд.  

Хулоса 

Эътибор қаратилиши лозим бўлган жиҳатлардан яна бири битигларда кечган tün 
udïmadïm, küntüz olurmadïm стереотипи феъл кесимли жумлалардан ташкил топган 
бўлиб, унда кесим феълнинг бўлишсиз шакли орқали ифодаланган. “Қутадғу билиг”даги 
вариантда шу ҳолат кузатилади. Лекин, Навоий асарларида ушбу бирлик феъл кесимли 
қўшма гап структурасида баён этилмаган. Навоий асарларидан келтирилган 
мисоллларда кесим асосан от кесим бўлиб, кўпинча yoq сўзи ne…, ne инкор юкламаси 
аввалги бирлик таркибидаги бўлишсиз феъл англатган маънони беришга хизмат қилган. 
Қадимги туркий битигларда кечган биргина мазкур стереотип бирликнинг кейинги давр 
тилида кўплаб вариантлари учради. Шу каби бирликлар ўтмиш адабиётнинг ютуғи 
сифатида ўзбек мумтоз адабиётининг ёрқин сиймолари ижодида сақланди, сайқал 
топди. Кейинги даврларда мазкур бирликлар ижодий ўзига хос услубда намоён бўлса-
да, улар муайян ҳолатни англатувчи умумий ифода бўлиб қолаверди. Стереотип 
бирликларнинг тарихий тараққиёт босқичларидан ўтиб келишига албатта халқ оғзаки 
ижодининг аҳамияти катта 

Фойдаланилган адабиётлар 

1. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 4 томлик. 1 том. Тошкент: 
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1 Алишер Навоий. Садди Искандарий. Мукаммал асарлар тўплами. 11 том.  Тошкент: Фан, 1993.  Б.580. 
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TÜRKİSTANLI BÜYÜK TÜRKOLOG HALİT SAİD HOCAYEV (1888-1937) 

Dr. Arif ACALOĞLU* 

Özet 

20. yüzyılın başlarında Türkistan’da toplum hayatının her alanında önemli gelişmeler 
yaşanmaktaydı. Bu dönemde önemli bilimsel araştırmalara imza atan ve ilkleri başaran 
kişilerden birisi Türkolog Halit Said Hocayev’dir. Halit Said ilk eğitimini Özbekistan’da aldı, daha 
sonra İstanbul Üniversitesinde okudu. 1920’li yıllardan başlayarak Azerbaycan’da yaşadı. 
Akademik hayatı boyunca Türk Dili ve Edebiyatı alanında önemli eserler verdi. Yayınlanmış 
çalışmaları arasında “Osmanlı, Özbek, Kazak Dillerinin Mukayeseli Sarfı” (1926), “Yeni Alfabe 
Yolunda Eski Hatıra ve Duygularım” (1929), “Muhtasar Uslubiyat” (1933) gösterilebilir. 

Halihazırda Azerbaycan Milli İlimler Akademisi arşivinde basılmamış 14 eseri muhafaza 
edilmektedir. Bunların arasında tarih ve dil alanına ait birçok eser yer almaktadır. Ayrıca 
alanında bir ilk olan “Türk Edebiyatının Nazariyesi” başlıklı hacimli çalışması da arşivde yerini 
almıştır.  

1930’lu yıllarda Orkun anıtlarını yeni Türkçeye çevirdi, açıklama notlarıyla yayınladı. 
1935 yılında Türk Dilinin Sentaksı başlıklı çalışmasıyla doktor ve doçent unvanını aldı. 

Abdullah Kadiri’nin Ötken Künler romanını çevirerek 1929 yılında Bakü’de yayınladı. 
En önemli çalışması Divan Luğat-it Türk çevirisidir. Bu çalışma 1937 Nisanında 

tamamlandı. Fakat günümüze kadar yayınlanmış değildir. 
Halit Said Hocayev 9 Haziran 1937 tarihinde Sovyet makamlarınca tutuklandı. Aynı yıl 

içinde idam edildi. 
Hem Türkistan’da hem de Azerbaycan ve Türkiye’de Türkoloji’nin temellerinin 

atılmasında önemli rol oynadı. Bildiride Halit Said’in hayatı ve çalışmaları dönemin koşulları 
bağlamında değerlendirilmektedir. 

                                                           
* Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
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ANADOLU’DA YAZILAN TÜRKÇE SÖZLÜKLER BAĞLAMINDA ORTA ASYA-ANADOLU 
DİL İLİŞKİLERİ 

Dr. Saidbek BOLTABAYEV* 

Sözlükler yazıldığı dilin hazineleri olup, bu dilin söz varlığını geleceğe taşıma noktasında 
çok önemli bir araçtır. Tarih boyunca çeşitli zamanlarda Türk yazı dillerinin sözlükleri 
yapılmıştır.  

Sözlükçülük geleneği Türklerde İslam’dan önceki dönemlere kadar dayanmaktadır. 
Turfan’da bulunan Budizm muhitinde yazılmış Çince – Türkçe sözlük parçalarının günümüzde 
bilim adamları tarafından tespit edilmiş olması Türklerde sözlük biliminin çok eski zamanlara 
dayandığını göstermektedir.1 Türklerin İslamiyeti kabul etmesinden sonra Kaşgarlı Mahmud 
tarafından kaleme alınan Divanü Lügati’t-Türk, Türkçe sözlükler arasında bilim dünyasınca 
bilinen geniş kapsamlı ilk sözlüktür. Kaşgarlı Mahmut ile birlikte Türk sözlük biliminde Arap 
sözlükçülük geleneğine göre düzenlenen sözlükler çoğalmıştır. Bu sözlükler genellikle Türkçe – 
Arapça ya da Türkçe – Farsça olarak hazırlanmış, döneminin siyasi ihtiyacı olarak Türkçenin 
öğretilmesi ve tanıtılması amacıyla yazılmıştır. Divanü Lügati’t-Türk, Mukaddimetü’l-Edeb, 
Kitabü’l-İdrak li-Lisani’l-Etrak, Tuhfetü’z-Zekiyye, Kitabu Mecmuʻu Tercümân-ı Türkî ve ʻAcemî 
ve Mugalî, Lugat-ı Çağatay, Codex Cumanicus, Senglah, Bedayiü’l-Lügat gibi sözlükler Türk 
sözlükçülüğü tarihinde önemli yer tutmaktadır. XVI. yüzyılda yazılan Abuşka lügati ise iki Türk 
yazı dili üzerinde yazılan ilk sözlük mahiyetindedir. 

Abuşka Lügati 

Eski Anadolu Türkçesiyle birlikte kendi lehçe özelliklerine dayanan yazı diline kavuşan 
Oğuz Türkleri, yine de Doğu Türkçesinden tam anlamıyla kopmamış, dillerinde bir takım Doğu 
Türkçesinin unsurlarını yaşatmışlardır. Doğu Türk dünyasında yazı diliyle devam eden edebi 
cereyanları dikkatle takip etmişlerdir. Bunun neticesi olarak Doğu Türkçesiyle yazılan şiirlere 
nazireler yazmışlar, bu yazı diliyle kaleme alınan eserlerin Osmanlı dünyasında anlaşılması için 
sözlükler düzenlemişler ve bu eserleri kendi lehçelerine aktarmışlardır. Çağatayca – Osmanlıca 
olarak hazırlanan Abuşka lügati Çağatayca eserlerin, özellikle Nevayî eserlerinin daha geniş 
kitlelere ulaştırılması, tanıtılması ve Osmanlı dünyasında anlaşılmasının sağlanması için kaleme 
alınmıştır. 

Abuşka lügati iki Türk yazı dilinin ilk sözlüğü olarak kendisinden sonra yazılan bütün 
Çağatay Türkçesi sözlüklerine de kaynaklık etmiştir. Hindistan ve İran coğrafyasında Çağatayca 
Farsça olarak hazırlanan sözlükler dahi Abuşka lügatinden yararlanıldığı tespit edilmektedir.2 

Lügat 16. yüzyılın başı veya ortalarında düzenlendiği belirtilmekte olup, ilk madde başı 
kelimesi abuşka olduğundan dolayı bu şekilde isimlendirilmiştir. Abuşka “koca, yaşlı erkek” 
anlamındadır. Bunun dışında eser Lügat-i Abuşka, Kitab-ı Lügat-i Abuşka, Abuşka der Lügat-i 
Çağatay, Lügat-i Nevâyî, Lügat-i Mevlânâ Nevâyî, Lügat-i Mir Alî Şir Nevâyî, EI-Lügat alâ Lisân-ı 

                                                           
* Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
1 Kasımcan Sadıkov, Tarihiy Leksikografiya. Taşkent, 2011, s. 6 
2 Farhad Rahimi, Çağatay Türkçesi Sözlükleri Bibliyografyası. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 
7(1), 2018, s. 69-104. 
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Nevâyî, El-Lüğatü’n-Nevâiyye ve’l-İştihâdütü’l-Çağataiyye, Kitâbü’l-Lügat fi Lisân-ı Çağatay, 
Kitâbü Lügat-i Çağatay ve Divân-ı Lügat-i Nevâyî gibi adlarla da anılmaktadır. 

Niyazî’nin Osmanlı edebiyatı tarihinde Nevayî’nin şiirleriyle çokça ilgilenen kişi olarak 
kayıtlara geçen tek kişi olduğunu belirten Mustafa S. Kaçalin, Abuşka lügatinin yazarı Niyazî 
olduğunu ileri sürmektedir.1 

Eser kısa bir mukaddime ile başlıyor. Bazı yazmalarda bu mukaddimeler manzum, 
bazılarında mensur olarak verilmiş, bazılarında ise her iki çeşit mukaddimeyi görmek 
mümkündür. Mukaddime kısmında Çağatayca ve Osmanlıca’nın imla özellikleri arasındaki bazı 
farklar gösterilmiştir. Bundan sonra kelimeler Arap alfabesinin sırasına göre dizilmiştir. 
Kelimeler Çağatayca eserlerde yazıldığı gibi gösterilmiş, Çağatay Türkçesiyle yazılan eserlerin 
imla özelliklerini yansıtmaktadır. Gerektiği durumlarda müellif telaffuzla ilgili farklılıkları da 
göstermektedir. Kelimelerin Osmanlı Türkçesiyle anlamları verildikten sonra, özellikle Nevâyî 
ve diğer müelliflerin eserlerinden tanık olacak örnekler verilmiştir. Çağatayca kelimelerin 
doğru okunabilmesi için, kelimeler ilk harflerine göre üstünlü, esreli ve ötreli şeklinde sıraya 
konularak dizilmiştir. Kelimeler madde başı olarak dizilirken isimlerin yalın biçimi, fiillerin isim 
biçiminin dışında çekimli biçimleri de verilmiştir. Mesela südremek, südre, südrese, südredi, 
südrep... 

Abuşka Lügatinde yalnızca kelimelerin anlamları ve eserlerden tanıklar verilmemiştir. 
Bunun dışında, birçok yerde Doğu Türkçesi’nin imlası, fonetiği, morfolojisi, sentaksı, söz varlığı 
gibi konularda da önemli izahların verilmiş olması müellifin Doğu Türkçesi bilgisinin kuvvetli 
olduğunu göstermektedir. 

Lügatin yazarı kelimelerin anlamlarını gösterirken yer yer Doğu Türkçesini Oğuz Türkçesi 
ile karşılaştırmış, önemli imla, fonetik, morfolojik ve leksik farklılıkların üzerinde durmuştur. 

İmla ile ilgili açıklamalar 

ḳ - ġ nöbetleşmesi 

ataḳ-lıḳ, ataġ-lıġ: Bazı maḥalde gaynla ḳāf ḳāfiye ve redįf maṣlaḥatı için kelime āḫirinde 
ve evvelinde ve ortasında bir manaya isti‘māl olunur elifle ha gibi. 

Geniz n’si (ŋ) nin imlası 

anga: “aŋa” ‘ibāretine lafżan ve ma‘nan muvāfıḳdur. Farḳı ancaḳ kitâbetdedür ki 
Çaġatay’da külliyen bu maḳūledür. Kāfın mā-ḳābiline nun yazmaḳ ḳā‘ide-i muḳarreredür. 
Meselā: Angaru ‘ibāretin “aŋaru” ve anglamaḳ lafżın “aŋlamak” resminde imlā iderler. Likin ol 
nun telaffużda żāhir olmaz. Ancaḳ kāf nā-kābilindendür. Aŋa tenbîh içün bir ‘alāmet-i 
resmiyyedür. Hemān yine bu diyārdaki gibi telaffuż olunur ki ol nun dahi telaffużda iżhār 
olunur.  

Bazen ŋ sesi için de kāf-ı ‘Acemî (g) dendiği dikkat çekmektedir. Geniz ŋ sesinin Çağatay 
Türkçesinde nun ve kâf harflerinin birleşimi şeklinde yazılmasından dolayı böyle bir açıklama 
yapıldığı düşünülebilir. 

                                                           
1 Mustafa Sinan Kaçalin, Niyazî, Nevayî’nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, 
1 s. 14. 
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Türkçe kelimelerde t’lerin her zaman (ت) te ile gösterilmesi 

Aḫtarmaġ: “Aḳtarmak” ma‘nāsınadur. Çaġatay dilinde Türkî lügatde vāḳı‘ ṭā ḥarfi külliyen 
te ile telaffuż olunur. Dāl gibi ki geçdi, aḫtardıng “aḳtardın” demekdürdür. 

Türkçe kelimelerde s’lerin her zaman (س) sin ile gösterilmesi 

Asıġ ve asıḳ: Aṣṣı ve fāi’de ma‘nāsınadur. Taḥfif-i sinle aṣṣı demek olur. Çaġatay dilinde 
vāḳı‘ olan ṣad külliyen sinle edā olunur. Dalı te, ṭayı te ile ta‘bįr itdükleri gibi ve bu lafżıŋ 
āḫirinde vāḳı‘ olan ġayn-ı mu‘ceme açıġ lafżınıŋ ġaynı ḳābilindendür. Ḳāfla asıḳ dahi denilür. 

Fonetikle ilgili açıklamalar 

Müellif Çağatayca kelimelerin doğru okunması için bazı ünsüzleri bā-yi Arabi (b), bā-yi 
‘Acemî (p), kâf-ı Arabi (k) ve kâf-ı ‘Acemî (g), cim-i Arabi (c), cim-i ‘Acemî (ç) şeklinde tavsif 
ederek birbirinden ayırmıştır. Ayrıca kelimenin ünlüsü uzun ünlü ise imāle, kalın ünlü ise işbā‘ 
olarak kapalı é ünlüsü ise kesre-i mechūle şeklinde  belirtilmiştir. 

Oğuzcanın başlıca özelliklerinden biri Genel Türkçedeki söz başı /t-/ sesinin sedalılaşarak 
/d-/ sesine dönüşmesidir. Müellif Doğu Türkçesinde /t-/ ile korunduğunu aşağıdaki gibi 
kaydeder: 

Çaġatay dilinde Türkî lüġatde vāḳi‘ olan dal, te ile olunmaḳ ḳāide-i muttaridedür. İltifāt 
ile vuḳūf ḥāṣıl olunur, adımı diyecek maḥalde atımnı deyü taḥrįr ve ta‘bįr olunur. 

Kelime içi ve kelime sonu ġ/g’lerin düşmesi 

Alġuçı: İsm-i fā‘ildür. “Alıcı” ma‘nāsına ve külliyen ism-i fā‘ilde bu maḳūle ġayn-ı 
mu‘ceme veyā gāf-ı Acemį įrād etmek Çaġatay dilinde muttariddür. Meselā: “Kılıcı” diyecek 
ḥālde kılġuçı ve “edici” diyecek maḥalde etgüçidir.  

Atlıġ: Nām-dār demekdürdür. Atlıḳ daḫı dirler. Çaġatay dilinde ki meksūru’l-āḫir olan 
Türkî lügatinde ġayn veyā ḳāf ilḥāḳ olunmaḳ ḳā‘ide-i külliyedür. 

Morfolojiyle ilgili açıklamalar 

Akuzatif (Belirtme) hali ekinin -nI olması 

Çaġatay dilinde mevki-i mef‘ūlde vāḳı‘ olan elfāẓıŋ āḫirine nun (-nI) ilḥāḳ olunmaḳ ḳā’ide-
i muttariddür. Az olur ḫaẕf olunur. (pinhānı, insānı). 

Gereklilik kipinin -ġu sıfatfiil ekiyle kurulması 

Açıġlanmaḳ: Acınmaḳ ma‘nāsınadur. Mazlūma merḥamet maḥallinde isti‘māl olunur. 
Açırġanmaḳ daḫı denilür acınmaḳ ma‘nāsına. Açıġungdur “acısaŋ gerek” demek olur. 
Çaġatay’da bu sîġa muttaridedür. Meselā: Atġungdur “atsaŋ gerekdür” ve ḳılġungdur “ḳılsaŋ 
gerek” demek olur. 

Yeterlilik fiili 

Yeterlilik fiili için yardımcı fiil olarak Eski Türkçede u- fiili kullanılırken, daha sonra Oğuz 
Türkçesinde u- ve bil-, diğer bütün Türk yazı dillerinde al- fiili kullanılmıştır. Çağatay 
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Türkçesinde yeterlilik fiilinin açıklaması almang maddesinde müellif tarafından şöyle 
verilmektedir. 

almang  Kāf, kāf-ı ‘Acemîdir. Bir emir ma‘nāsına “almayasız” demek gibi ve bir daḫı 
“alımazsın” demek gibi. Ama ekseri maḥalde bir lafżla daḫı isti‘māl olunur ki; dey almang 
“deyümezsin” demek gibi, ḳıla almang “eyleyümezsin” demek gibi, tapa almang ve 
“bulımazsın” demek gibi. 

érmes ve émes: Nefy-i muẓāri‘dür, “olmaz” demekdür. Ekŝeriyyen “değil” demekdür 
ma‘nāsına émes diyicek maḥalde isti‘māl olınur. “Olmaz” demekdürdür. 

Çaġatay dilinde nefy-i muẓāri‘ āḫirinde gelen zā-yi mu‘ceme külliyen sin-i mühmele ile 
ta‘bîr olunur. Meselā: “etmez” ve “ḳılmaz” demege etmes ve ḳılmas derler. Ve almas 
‘ibāretiniŋ nefs-i mütekelliminde alman daḫı derler. 

Leksik açıklamalar 

Ilġı: Bu diyārda kiçi sürüsine iṭlāḳ olınur. Lākin Çaġatay’da at sürüsine derler. 

Ve bir daḫı yıllığı demek olur. 

Bar: Var demekdür, “hest” ma‘nāsına ve bir daḫı emr idüp “var git” demekdür. 

Ve lisān-ı Fārisî’de “hest” lafżı ki bar lafzınıŋ mürâdifıdür, “var” demekdür. Gāhi kelāmıŋ 
evveline dāḫil olup āḫirinde “est” ma‘nāsını ifāde ider.  

Keẕālik Çaġatay dilinde bar lafẕı daḫı bu vech üzre isti‘māl olınur niteki bu matla‘da. 

Cism-i bîmārımġa bar ol nergis-i şehlā belā 

Cān efkārımġa bar ol la‘l-i rūḥ-efzā belā 

Bitmek: “Bitmek” demekdür. ‘Ale’l-ıṭlâk bu diyārda kesreyle telaffuż olınur. Çaġatay’da 
zammeyle telaffuż olınur. “Aġaç bitmek” ve “yemiş bitmek” ve “cerāḥat bitmek” ve bunun 
emsāline ki var. 

Lügat-ı Çağatay ve Türkî-i Osmanî 

Şeyh Süleyman Efendi (d. 1821-22 Orta Asya) 1847 yılında Orta Asya’dan İstanbul’a 
gelmiş, aynı zamanda Özbekler Tekkesi’nin şeyhliğini yapmıştır. II. Abdülhamid’in elçisi sıfatıyla 
Türk-Rus savaşı sırasında, Hindistan’ı, Afganistan’ı, Hîve’yi ve Türkmenistan’ı dolaşmıştır. Şeyh 
Süleyman Efendi, Orta Asya’dan döndükten sonra Macaristan’a gönderilen bir heyette de yer 
almıştır. Burada Şeyh Macarlar tarafından coşkuyla karşılanmış. Eserin mukaddimesinde 
belirtildiğine göre bu olaydan sonra eseri yazmaya karar verir.1 

Şeyh Süleyman Efendi Çağatay ve Osmanlı Türkçesini birbirine yakınlaştırmayı ve 
Çağatay Türkçesini Osmanlı Türklerine öğretmek amacıyla kitabını kaleme almıştır.  

Bul eser Şeyḫ Süleyman’ındur 

                                                           
1 Hüseyin Durgut, Şeyh Süleyman Efendi-i Buhârî Lügat-i Çağatay ve Türkî-i Osmânî (Cild-i Evvel) Adlı Eserin 
Transkripsiyonu, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1995. 
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Bu kitāb ve lüġat anıngdur 

İsmi Türkî-i Çaġatay Lügati 

Ḳadim ‘Osmanlı lisānıdur atı 

Çaġatay Türklerin aṣlıdur 

Ḫalîfe-i rūy-ı zemįn neslidür. 

Buradan da anlaşılacağı gibi müellif Çağatay dilinin Osmanlı Türkçesinin eski şekli 
olduğunu, ikisinin aynı köke sahip olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca yazar Osmanlı 
hanedanının kaynağını da Orta Asya’ya bağlamaktadır. 

Eser üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım Mukaddime kısmı olup, burada hem 
Osmanlı hem de Çağatay Türkçesiyle mukaddime yer almaktadır. İkinci kısım Kavaid kısmı 
olup, Çağatay Türkçesinin imla, ses ve şekil özelliklerinden bahsetmektedir. Abuşka lügatinde 
kelimelerin üzerinden bu tür açıklamalar yapılırken Şeyh Süleyman Efendi ayrı bir bölüm 
olarak ele aldığı dikkat çekmektedir. Dolaysıyla sözlük kısmında Çağatay Türkçesi kelimelerin 
telaffuzuyla ilgili bilgi verilmemiştir.  

Sözlük Ignacz Kunoz tarafından Almanca kısaltılmış çevirisi ile 1902 yılında Budapeşte’de 
yayımlanmış.1 1995 yılında Hüseyin Durgut tarafından eserin birinci cildi yüksek lisans tezi 
olarak çalışılmıştır.2 

Lehce-yi Osmanî ve Kamus-ı Türkî 

Tanzimat döneminde yetişen büyük şahsiyetlerden olan devlet adamı ve yazar Ahmed 
Vefík Paşa (1823-1891) bilimsel eserler, tiyatrolar, çeviri eserler kaleme almıştır. Ahmed Vefik 
Paşa’nın iki Türk yazı dili arasındaki önemli hizmetlerinden biri Özbek hanlarından olan 
Ebulgazi Bahadırhan’ın Şecere-yi Türk adlı eserinin Çağatay Türkçesinden Osmanlı Türkçesine 
aktarmış olmasıdır. Eserleri arasında Lehce-yi Osmanî adlı sözlüğü Türkçe-Türkçe ilk sözlük 
olması bakımından ayrı önem arz eder. 1876’da İstanbul’da yayımlanan eserin birinci cildi 
Türkçe sözcükleri, ikinci cildi Arapça-Farsça sözcükleri ihtiva etmektedir. Eserde genellikle 
Osmanlı Türkçesinde kullanılan Türkçe kelimelerin eski şekillerini ve özgün anlamlarını 
göstermek için Çağatay Türkçesindeki sözcüklere yer verilmiştir. Bu bakımdan zengin 
malzemeye sahip olduğundan başta Şemsettin Sami’nin Kamus-ı Türkî’si olmak üzere birçok 
Türkçe sözlüklere kaynaklık etmiştir. 

Sözlüğün Türkçe maddesinde “lisan-ı Türkî şarkîsine ve garbîsine denir. Çağatay ve 
Osmanî” diyerek Türkçenin Doğu ve Batı olmak üzere iki kolda geliştiği vurgulanır. Çağatay 
maddesi ise ansiklopedik mahiyette olup aşağıdaki gibi açıklanmaktadır:  

Çaġatay Cengiz Han’ın üçüncü oğlu ve debîr-i mülkü olup Cengiz memalikini dörde 
taksimle Tataristan’ı ve Çin’i Okütay Han’a ve Kıpçak ile Rusya’yı Batu Han’a, İran ve Irak’ı 
Hülâgu’ya, Türkistan’ı ve Horasan ve Harezm’i Çağatay Han’a vermiş ve buralarda söylenip 
yazılan lisana Çağatayî denmiştir ki kadim Uygur lisanından yani Türkî-i Şarkîden münşa’ib 

                                                           
1 I. Kunos, Šejx Sülejman Efendi's Čagataj-Osmanisches Wörterbuch. Budapest. 1902. 
2 Hüseyin Durgut, age. 
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olmuş ve altı yüz tarihinden dokuz yüz tarihine kadar Lütfî ve Ubeydullah ve Nevayî ve Hüseyin 
Baykara ve Haydar Mirza ve Sultan Babür Şah ve Saykal gibi meşahirin telifatıyla mamur olmuş 
ve imlâsı Farisîye takliden zapt olunmuştur.1 

Şemseddin Sâmî de 1889 yılında İstanbul’da yayımladığı Kamus-ı Türkî eserine Çağatay 
Türkçesinden çok sayıda sözcük ilave etmiştir. Madde içerisinde bu sözcüklerin Çağatayca’dan 
alındığı belirtilerek anlamları gösterilmiştir. Şemseddin Sâmî, Garp Türkçesi olarak ifade ettiği 
Osmanlı Türkçesinin telaffuz, ifade bakımından zarafet ve letafete sahip olduğunu, ancak 
Arapça, Farsça, Rumca, İtalyanca gibi dillerden alıntı sözcükler girdiğini, asıl Türkçe kelimeler 
terk edildiğini vurgulayarak Şark Türkçesi olarak ifade ettiği Çağatay Türkçesinde özgün Türkçe 
kelimeler korunduğunu belirtmiştir. Türkçenin beşiği ve asıl yeri olan Türkistan’da saf Türkçe 
sözcükler kullanılırken Osmanlı dünyasında bunların ihmal edildiğinden yakınmıştır. 

Bu iki şubenin, mebde'-i iftiraklarından beri, hangisi ziyade tebeddül ve tegayyur etmiş ve 
hangisi hal-i aslîsinde kalmıştır? Burası tedkik olundukda, ıyan görülür ki şark Türkçesi hemen 
eski halinde sebat ve devam etmiş ve bizim garb Türkçemiz ise karndan karna küllî tebeddülata 
uğrayıp, nihayet şimdiki hali kesbetmiş. 

Eserinin İfade-yi Meram kısmında Çağatay Türkçesinin öneminden bahseden Şemseddin 
Sâmî yabancı dillerden kelimeler almak yerine Doğu Türkçesinden sözcük kazandırmayı tercih 
ettiğini vurgulamıştır: 

Bizce ihmal ve ferâmuş edilip, şark Türkçesinde müstamel bulunan hâlis Türkçe 
kelimelerin ve alelhusus bunlardan lüzumlu ve değerli olanlarının derci, ve bu veçhile bunların 
bizim Türkçeye dahi kabulüyle ihya ve tamimleri hususuna hizmet etmek ehass-ı âmâlim iken, 
mücerred kavmiyyet ve cinsiyyet muhabbetini takdir ve iltizamla bunları Arabî ve Farisî tabirat-
ı tumturak kâraneye tercih edecek zevatın henüz nedreti ve ekseriyyeti bu fikre muhalif 
bulunması kısmen bu hizmetten kendimi mahrum bırakmağa beni mecbur etmiştir.2 

Madde başları kısımlarında ise Doğu Türkçesinde kullanılan bazı gerekli kelimelerin Batı 
Türkçesinde terk edildiğinden “ihyası arzu olunur” diyerek canlandırılmasını istemiştir. Deniz 
Abik, makalesinde abaḳa, aral, gözgü, soraḳ, tan gibi kelimeleri bunların arasında zikretmiş, 
Şemseddin Sâmî’nin canlandırılmasını arzu ettiği ve Çağatayca kaydıyla madde başı olarak 
verdiği kelimelerle ilgili çalışma yapmıştır.3 

Ahmed Vefik Paşa ve Şemseddin Sâmi’nin dışında Tanzimat döneminde yaşayan Suavî, 
Ahmed Midhat Efendi gibi aydınların da Doğu Türkçesine olan ilgisi ve bakışları önem arzeder.4  

Bunların dışında Der Beyan-ı Istılahat-ı Emlahu’ş-Şuara Mevlâna Nevayî5, İmes Sözlüğü1, 
Isramak Sözlüğü2 gibi küçük ölçekli Doğu Türkçesinden Batı Türkçesine göre tanzim edilen 

                                                           
1 Ahmed Vefik Paşa, Lehce-i Osmânî, Hazırlayan: Recep Toparlı. TDK Yayınları, Ankara 2000. s. 83. 
2 Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, Hazırlayan: Paşa Yavuzarslan, TDK Yayınları, Ankara 2010. 
3 Deniz Abik, “Şemsettin Sami’nin Canlandırılmasını Önerdiği Doğu Türkçesi Kelimeleri ve Eski Kelimeler Üzerine”. 
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. Cilt 6, Sayı 2 (Haziran 2009), ss. 98-116. 
4 Mesut Şen, “Tanzimat Aydınlarının Çağatay Türkçesine Bakışı ve Şemseddin Sami'nin Tesiri”, Marmara 
Üniversitesi Türklük Araştırmaları Dergisi, 2005. Sayı 17: 195-227. 
5 Fatma Özkan, “Nevayi Eserleri İçin Yazılmıs Bir Lügat: Der Beyan-ı Istılahat-ı Emlahu’ş-şuara Mevlana Nevayi”, 
Bilig, Bilim ve Kültür Dergisi, Sayı: 1, Bahar, Ankara, 1996, s. 198-243. 
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sözlükler de bilinmektedir. Bu sözlükler de Türkçenin tarihi iki yazı diline ışık tutmakta, 
Osmanlı dünyasında Doğu Türkçesi ve Edebiyatına olan ilginin yüksek olduğunu 
göstermektedir. 

Bütün bunlardan hareketle aşağıdaki sonuçlara varmak mümkündür: 

1. VII-XIII. yüzyıllarda Türkçe’nin yazı dili Göktürk, Uygur, Hakaniye gibi esasen Doğu 
Türkçesi olarak tabir edilen koluna dayanarak gelişmiştir. Eski Türkçe eserlerde yer yer Oğuz 
Türkçesinin özelliklerini tespit etmek mümkün olsa da doğrudan Oğuz Türkçesi üzerine 
kurulan yazı dili XIII. yüzyılda olmuştur. Eski Anadolu Türkçesiyle birlikte kendi lehçe 
özelliklerine dayanan yazı diline kavuşan Oğuz Türkleri, yine de Doğu Türkçesinden tam 
anlamıyla kopmamıştır. Özellikle XIII. yüzyılda Anadolu’da yazılan eserlerde bu karışık dillilik 
göze çarpmaktadır. 

2. Eski Anadolu Türkçesinin sonraki evrelerinde özellikle Ali Şir Nevayî’nin Doğu 
Türkçesiyle cesaretli ve başarılı bir edebi faaliyetinin neticesinde iki Türk yazı dilinin sözlükleri 
yapılmış, bu sözlükler mesafe olarak birbirinden uzakta kalan Türk halkları arasında köprü 
görevini görmüş, çeşitli dönemlerde çokça nüshaları istinsah edilmiştir.  

3. Ali Şir Nevayî’nin başarılı edebi faaliyeti neticesinde Orta Asya Türk edebi dilinin 
Anadolu Türk edebi diline etkisi kaçınılmaz olmuş, Anadolu’da Nevayî tarzı adıyla edebi bir tarz 
ortaya çıkmış, onu eserleri için nazireler yazılmıştır.3 Hatta Doğu Türkçesiyle eserler kaleme 
alınmıştır.4 

4. Daha sonraki dönemlerde Ahmed Vefik Paşa, Şemseddin Sâmî gibi önemli Osmanlı 
şahsiyetleri keleme aldıkları sözlüklerinde Doğu Türkçesinden Osmanlıcaya saf Türkçe 
olduğunu ifade ederek sözcükler kazandırmaya çalışmışlardır. 

5. Bütün bunların neticesi olarak geçmişte ve günümüzde Doğu Türkçesi ve Oğuz 
Türkçesi arasında dil ilişkileri kaçınılmaz olmuştur. Bu dil ilişkilerinin metinler ve ağızlar ışığında 
incelenmesi faydalı olacaktır. 
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AYÇINAR DESTANI'NDAKİ MERKEZİ KADIN KAHRAMAN TİPİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Öğr. Gör. Tuğba TEKE* 

Giriş 

Destanlar bir toplumun hem tarih öncesi hem de tarihi dönemleri boyunca çeşitli 
maceralarını anlatan halk edebiyatının ve folklorik yaratıcılığın en köklü anlatılarıdır. Tarih 
olarak niteleyemeyeceğimiz fakat toplumların tarihleri açısından büyük önem taşıyan 
destanlar, ait oldukları toplumun kimlikleri, yaşayış tarzları, inançları, kültürleri hakkında bilgi 
verirler. 

Tarihi çok eskilere dayanan ve zengin bir sözlü geleneğe sahip olan Özbek Türklerinin 
folkloru ve dolayısıyla Özbek destanları hakkındaki çalışmalar on dokuzuncu yüzyılın ikinci 
yarısında başlamıştır. Özbekistan’ın çeşitli bölgelerinde “yüzbaşı”, “sâki”, “sâzende”, 
“sannavçı”, “dastançi” adlarını alan, fakat yaygın olarak “bahşı” adı verilen destan anlatıcıları, 
Özbek destan geleneğini “destan mektebi” adı verilen farklı ekoller oluşturabilecek düzeye 
çıkarmışlardır.  Coğrafî olarak bulundukları bölgenin adını alarak “Korgan”, “Bulungur, 
“Şehrisebz” vb. gibi adlarla anılan destan ekolleri, Özbek destan geleneğinin ve destan 
anlatıcılarının repertuarlarının şekillenmesinde etkili olmuştur. Bağlı bulundukları ekoller 
içinde çok sistemli bir usta-çırak ilişkisi içinde yetişen Özbek destan anlatıcıları, çeşitli 
konuların işlendiği pek çok destanî anlatma oluşturmuşlardır.1  

Türkistan’ın merkezinde yer alan; destancılık mekteplerinin var olduğu Özbekistan’da 
geniş bir destan külliyatı bulunmaktadır. Bu destanlarda merkezi kahramanın çoğunlukla erkek 
olduğu görülürken Ayçınar Destanı’nda merkezi kahramanın kadındır. Köklü bir sözlü geleneğe 
sahip olan ve bu geleneği devam ettiren Özbek Türklerinin tarihi-fantastik destanlarından biri 
olan Ayçınar, başkahramanının kadın olmasından dolayı Türk dünyası destanları arasında 
müstesna bir yere sahiptir. Sözlü gelenekle ortaya çıkan anlatılarda olaylar kahramanların 
etrafında şekillenir. Bu kahramanın ise içinden çıktığı toplumun ideallerini ve beklentilerini 
karşılamak ya da toplumun zihniyet dünyasını dile getirmek gibi amaçlar doğrultusunda 
şekillendiğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla kahramanın tahlil edilmesi demek anlatı 
türünün ait olduğu çağın zihniyet dünyasına ışık tutmak demektir. 

Göçebe toplum yapısı içinde, ata binen, kılıç kuşanan, ok atan, ava çıkan destan 
kahramanları benzer yapıya sahip Altay yöresi destanlarında Altın Arığ ve benzeri örneklerde 
görüleceği üzere son derece aktiftirler. Kırgızların Cangıl Mırza, Uygurların Nözügüm, 
Başkurtların Zaya Tülek ile Su Suluv, Hakasların Altın Arığ ve Altın Çüs (Ax Oy attığ Alıp Han) 
destanlarında merkezi kahramanlar hep hanımdır. Manas’ın hanımı Kanıkey, bozkır 
kültürünün ideal kadın tipi olarak karşımıza çıkar; o sadakatiyle, güzelliğiyle, 
misafirperverliğiyle, iyi bir aşçı ve doktor oluşu ve kültürel standartları en üst düzeyde taşıması 
gibi nedenlerle ideal kadındır. Bunların yanı sıra o gerektiğinde son derece de acımasızdır. 
Toprağa bağlı olarak yerleşik hayata geçmiş toplum yapısının yansıtıldığı destanlarda ise kadın 
daha pasif olarak karşımıza çıkmakla beraber o kahramanlık vasıflarını tamamen kaybetmiş bir 
hüviyette değildir. Sadece göreceli olarak ancak çok daha zor durumlarla karşılaştığında onun 

                                                           
* Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 
1 Selami Fedakâr, Sözlü Kültür Teorisi Bağlamında Özbek Destan Anlatıcıları, 2006, 215. 
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da Kanıkey örneğinde olduğu gibi silaha sarıldığını, Nözüğüm veya Cangıl Mırza örneklerinde 
olduğu gibi destan kahramanı olacak çapta kahramanlıklar ortaya koyduğu görülmektedir. 
Bunun dışında kalan, erkek egemen toplumun tipik pasif kadın tipi Oğuz Kağan’da da, Dede 
Korkut Destanlarında da hatta Altın Arığ, Maaday Kara gibi Kamlık dinine mensup göçebe ya 
da yarı göçebe toplulukların destanlarında da karşımıza çıkmaktadır.1  

Yaşadığımız medeniyet devrelerine göre Türk edebiyatında kadın, umumiyetle üç 
şekilde değerlendirilmiştir: 1- İslamiyet’ten önce ve göçebelik devrinde o, bu devrin ideal 
erkek tipi olan Alp tipine yaklaşır. Erkek gibi o da ata biner, ok atar, kılıç kullanır ve icabında 
düşmanla kahramanca çarpışır. 2- Yerleşik medeniyete ve islâmî kültür çevresine dâhil 
olduktan sonra kadın, erkek gibi ve erkekten daha fazla pasif bir karakter arz eder. Toprak ve 
din, insanları kendilerinden üstün tabiat veya tâbiat üstü kuvvetlere bağlar. Bu devirde kadının 
kahramanca vasıflarını kaybederek bir haz ve aşk mevzu'u olduğu görülür. 3-Garp medeniyeti 
tesiri altına girdikten sonra kadının ilkin edebiyatta, sonra hayatta beşerî haklan müdafaa edilir 
ve tamamiyle erkekle müsavi bir seviyeye getirilir. 2  

Kadınlar üzerine yapılan araştırmalarda konu genelde mitolojik, antropolojik, 
sosyolojik, psikolojik ve ideolojik açılardan ele alınmıştır. Yine genelde, ya feminist açıdan 
bakılarak, kadının erkek egemen bir toplumda siyasi ve ekonomik anlamda geri planda kaldığı, 
kendi kimliğini ifade edemediği ya da bunun tam tersine muhafazakâr bir bakışla, kadının 
tarihte ve günümüzde, toplumsal ve siyasi olarak erkek karşısında eşit konumda bulunduğu 
üzerinde durulmuştur. Bu iki yaklaşım tarzında da ideolojik bir tek yönlülük vardır. Bu konuya 
geniş açıdan bakıldığında, erkek ve kadın egemen, hatta kutsal yapının, tarihsel süreçte, 
toplumlarda birbirinin içine geçmiş bir şekilde yaşadığı belirtilebilir. Özellikle kutsallığa ilişkin 
olarak ataerkil ve anaerkil özelliklerin birbirine karıştığı görülür.3 

Türk halk anlatılarından kadınla ilgili pek çok unsur tespit edilebilmektedir. Söz gelimi 
Altay Türklerinin Yaratılış mitinde Tanrı Kayrahan’a kişioğlunu yaratma ilhamını veren Ak-Ana 
adlı bir kadındır. Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Kağan’ın, biri yer tanrısının diğeri gök tanrısının 
sunduğu iki kadınla evlenmesi kadının kutsallaştırıldığının bir göstergesidir.  

Destanlar döneminde kadınlar, “erkekler gibi atadan gördükleri hayatı devam ettirme 
gayreti içindedirler. Çevrenin erkekleri ile iyi komşuluk ve akrabalığa dayanan bir düzen, 
kadınların erkeklerindeki münasebetlerinde mihenktir. Ayrıca bu cemiyetlerde kadın, modern 
hayatın sun’iliğinden, kasabalı kadının zavallılığından uzak bir şekilde gereken yer ve itibarı 
kazanmıştır. Kadın her şeyiyle erkeğinin yanında, gürbüz çocuklar doğurmak ve yetiştirmekle 
vazifelidir.”4 

Dede Korkut Destanı’nda da kadınlarla ilgili dikkat çeken bir sınıflamaya rastlarız: 
“Karılar dört türlüdür. Birisi solduran soptur, birisi dolduran toptur, birisi evin dayağıdır 
(desteği), biri de ne kadar dersen bayağıdır.” Burada makbul olan ya da olmayan vasıfların 
hemen her toplumda rastlanacak evrensel kabuller olduğunu söylemek mecburiyetindeyiz. Bu 
kadınların en ideali “evin dayağı” yani desteği olan kadındır. Evi çekip çeviren ve eşini lâyıkıyla 
temsil eden kadın tipidir. Solduran sop, müsrif kadın tipini, dolduran top, dedikoducu kadın 

                                                           
1 Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Ankara, 2015, 109. 
2 Mehmet Kaplan, Dede Korkut Kitabında Kadın, 1951, 99. 
3 Muharrem Kaya, Türk Halk Anlatılarında Kadın, 2002, 49. 
4 Sadık Tural, Edebiyat Bilimine Katkılar, Ankara, 1993, 222. 
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tipini, bayağı kadın ise eşini mahcup eden kadın tipini temsil eder. Erkeğin bakış açısıyla dört 
sınıfa ayrılan kadın için ise evlilik, düzenli hayat, arkadaşlık, sevgi, geleceğe güven, yalnızlığın 
önlenmesi, maddî güç, en önemlisi ise çocuk sahibi olmak demektir.1  

Çalışmamızda kullandığımız Ayçınar destan metni Ayşe Solmaz tarafından hazırlanan 
“Özbek Destanları 3- Ayçınar Destanı” (2007) adlı eserden alınmıştır. İncelememize konu olan 
destanda olaylar şöyle gelişir: 

Ayçınar’ın Fiziksel Özellikleri: Türklerin konar-göçer hayat şartları, kadın ve erkeği ayırt 
etmeksizin fiziksel bakımdan güçlü kuvvetli olmaya mecbur kılmıştır. Ayçınar Destanı’nda 
merkezi kahraman Ayçınar’a yapılan tasvirler göçebe hayatın izlerini taşımakla birlikte adeta 
Oğuz Kağan için yapılan benzetmeleri andırır niteliktedir: 

“Keman idi kaşları 

Yakıcı ok oldu. 

Korku, ayıp denilen sözler, 

Gölge gibi yok oldu. 

 

Geyik idi dağdaki, 

Kamışlıktaki aslan oldu. 

Alçak idi bakışları, 

Şimdi yüksek tepe oldu. 

 

Tûti idi kafeste, 

Pazarlarda satılan. 

Kartal oldu silkinip, 

Bin yiğide bedel olan.”   

Destanda Babür’ün yiğitlerinin yardımıyla Ayçınar, babasını bulmak üzere yola koyulur. Giyim 
kuşamı ve endamıyla görenler kendisini erkek zanneder: 

“Kız idi, oldu yiğit, 

Mert gelemez önüne. 

Saçını bağlayıp, sarığı, 

Bağlayıverdi başına. 

                                                           
1 Ayfer Yılmaz, Türk Kültüründe Kadın, 2004, 116. 
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Gidiyor Ayçınar, 

Heybeti aslan gibi olup, 

Kız da olsa her omzu, 

İrkildiğinde tepe gibi olup. 

Kime göz dikip baksa, 

Çözülür dizlerinin bağı, 

Konuşmaya dermanı kalmaz, 

Açamaz çenesini. 

Kim tanıyordu, nereden, 

Onun gideceği yeri, 

Böyle yiğidi, 

Doğurmadı anası.”  

Kutsal unsurların “at, avrat, silah” olarak kabul edildiği Türk toplumunda kadın, güzellik 
konusunda da ayrıcalıklı kabul edilir. Türk kadınının fizikî vasıflarını çeşitli kaynaklarda açıkça 
görmekteyiz. Örneğin; en önemli halk edebiyatı mahsullerimizden Dede Korkut Hikâyeleri’nde 
kadının tarifi dikkat çekicidir. “Beri gelsene başım bahtı, evim tahtı! Evden çıkıp yürüyende 
selvi boylum, Kurulu yaya benzer çatma kaşlım ikiz badem sığmayan dar ağızlım, Güz elmasına 
benzer al yanaklım, Kadınım, direğim, döleğim!” Manas Destanı’nda ise kadın; “rüzgârda saz 
gibi sallanan”, “pembe yüzlü”, “su gibi şeffaf çehreli”, “kaz gibi uzun ve güzel boyunlu”, “ince 
belli” olarak tarif edilir.1  

Bilindiği gibi Türk kadını tarih boyunca giyim kuşam ve süslenme konularına ayrı bir 
önem atfetmiştir. Yapılan arkeolojik buluntular ve yazılı kaynaklarda bunun pek çok örneğini 
bulmak mümkündür.  

Maddi kültürün bir öğesi olarak giyim, bir milletin kültürünü gelenek ve göreneklerini 
yaşam biçimini simgeleyen ve tanıtan en önemli unsurlardan biridir. İlk zamanlarda dış 
etkenlere karşı koruma güdüsüyle başlayan giyinme ihtiyacı, toplumların uygarlık düzeyi ve 
yaşam koşulları ile farklılığı belirginleşmiştir. Türk kültürünü meydana getiren önemli 
değerlerden birisi de şüphesiz giyim kuşam kültürüdür. Büyük uygarlıkların merkezi olan Orta 
Asya tarihi zenginliklerin yanı sıra giyim kuşam değerleriyle de Türk milletinin ince zevkini 
göstermektedir. Giyim kuşam Türk toplumunda geleneksel değeri yansıtan önemli bir olgudur. 
Kültür varlıkları içerisinde önemli bir yeri olduğunu düşündüğümüz geleneksel giysilerimiz bir 
bütün olarak kültür ürünüdür ve doğrudan insanla ilgili olduğundan insanın yaşama biçimini 
belirten göstergelerden biridir. İnsanlar ya bulundukları uygarlık seviyelerine göre giyimler 

                                                           
1 Ayfer Yılmaz, Türk Kültüründe Kadın, 2004, 113. 
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oluşturmuşlar ya da bulundukları örf, adet ve yaşam koşullarına göre giysilerini 
şekillendirmişlerdir.1 

Destanda Ayçınar’a ilk görüşte âşık olan Nazarbay, Ayçınar’a altından süslü ayakkabılar 
yaptırmayı, elmas, inci gibi değerli mücevherler takmayı vadeder.  

“Düşman gelse yiğitler çıkar kaleden, 

Korkak sesini duyamazsın kırdan, 

Sana sunayım bütün varımı, 

Kavuşunu yaptırayım altından. 

Babana söyle, Çınar, Nazar geldi de, 

Bütün malını gelip sana verdi, de, 

Elmas ile inci takayım saçına, 

Beş günü geçerse benim gibi zengini öldü, de!” diye seslenir. 

Alp Kadın Tipi Olarak Ayçınar: Türk destanlarındaki kadın tipler, merkezî kahramanın 
yanında yer alan, tehlikeli durumlarda onlara yardım eden, hatta zaman zaman Bamsı Beyrek 
ve Kanturalı Boyları ile Manas Destanı’nda olduğu gibi, kahramanlarla birlikte at çapan, yay 
kuran, güreşen ve savaşan ama hep ikinci plânda olan tiplerdir.2  

Dede Korkut’ta Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı’nın eş olarak seçeceği kadında aradığı 
özelliklerde de yiğitlik, ataklık ve cesaret ön plandadır: “- Baba, ben yerimden doğrulmadan o 
kalkmış, ayağa dikilmiş olmalı, ben karakoç atıma binmeden o binmiş olmalı; ben kanlı kâfir 
eline varmadan o varmış, bana baş getirmiş olmalı.” demektedir. Kanlı Koca’nın buna cevabı 
da ilginçtir: “-Oğul, sen kız istemezmişsin, bir cilasun bahadır istermişsin” Anlaşılan o ki, Türk 
kadını da erkeği kadar yürekli, gözü pek ve savaşçıdır ki : “Vatan sevgisi, topraklarına bağlılık, 
ülkesini savunma, yiğitlik, mücadele, askerlik” Türk insanının ortak karakterini oluşturur. Buna 
bağlı olarak da kadın, ancak kendisinden fizik olarak daha kuvvetli olan bir erkekle hayatını 
birleştirebilir. Bunu anlamanın yolu da onunla düzenlenecek bir müsabakada mücadele 
etmektir. Kimi araştırmacılar bunun zorlu yaşam şartlarında hayatta kalma savaşı veren 
göçebe toplumlar için tabiî bir durum olduğunu ifade ederler.3  

Destanda Ayçınar, yalnızca güzelliği ile değer görmemiş, aynı zamanda yeri geldiğinde 
düşmanla savaşmış, halkını ve vatanını savunabilmiştir. Dolayısıyla destanda kadının 
güzelliğinden daha çok güçlü kuvvetli olması, namusunu tek başına koruyabilmesi gibi 
nitelikler kadında aranan fiziki özelliklerin başında gelir. 

Destan kahramanı Ayçınar, fiziksel güçlülüğüne paralel biçimde, animus özellikleri ağır 
basan alp tipi kadın olarak tavsif edilebilir. Mücadeleci ve korkusuz Ayçınar’ın, ata binmekte, 
silah kullanmakta, ok atmada erkeklerle denk olduğu görülür. 

                                                           
1 Fatma Ayhan, Türk Giyim Kültüründe Pantolon, 2013, 1-2. 
2 İsa Özkan, Köroğlu Destanında Kahraman ve Atının Doğuşu ile İlgili Motiflerin Tahlili, 1997, 223. 
3 Ayfer Yılmaz, Türk Kültüründe Kadın, 2004, 113-114. 
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Destanın sonunda savaşçı kimliğini bir tarafa bırakan Ayçınar, yaşadığı yerde vergi 
vermeyen halka eziyet eden Şeybani Han’ın askerleri ile mücadeleye girişir. Babası Halyar’ın 
engellemelerine rağmen halkı için savaşmayı kendine görev edinir ve bir kahraman olarak 
ölür. 

“Ah! deyip atın üstünden, 

Mert Ayçınar yıkıldı. 

Felek doğurmamıştı, 

Kız değil, böyle oğuldu. 

Kaldırır Aman, 

Ayçınar’ın başını. 

Tutamadı kesinlikle, 

Gözünden akan yaşını.” 

İdeal Eş ve Anne Olarak Ayçınar: Ayçınar, hem bir eş, hem bir anne olarak destanda 
yerini almıştır. Amanyar’ın eşi, Çınarbek’in annesidir. Öte yandan annesinin öldürülmesi 
Ayçınar’ı derinden sarsar. Destan kahramanı Ayçınar, annesinin mezarı başında: 

“Benim için seherde, 

Sıçrayıp kalkan kuvvetim. 

Düşündürmeyip sevindiren, 

Evimdeki devletim.” diye ağıtlar yakarak annesinin fedakârlıklarını hatırlar ve ona olan 
sevgi ve özlemini dile getirir.  

Destanlarda anneliğe saygı duyulur ve anne kutsal bir varlık olarak görülür. Ancak 
Ayçınar Destanı’nda Ayçınar, savaş esnasında öldüğünde çocuğu çok küçük yaşta olduğundan 
anneliği hakkında pek bilgi verilmez. Dolayısıyla destandaki olaylarda anne olarak aktif bir role 
sahip değildir. 

Eski Türkler’de kız evlat sahibi olmak bir felaket ve şerefsizlik addolunmazdı. Bilâkis, kız 
sahibi olmak için, Oğuz Beylerinin alkış (dua)ına müracaat eden kimseler vardı. Yine buna 
karşılık, Araplar’da maddî menfaatler için, çadırlarda cariyeleri fuhuşa teşvik etmek, hatta 
zorlamak olağan davranışlardandı. Kadın, alınıp satılan bir eşya idi. Hiçbir hakka sahip değildi. 
Kadının bazen miras olarak elden ele gezdiği de olurdu. Öyle ki, bir kimse ölen babasının 
karısına yani üvey annesine varis olabilir, onunla evlenebilirdi. Erkekler basit sebeplerle 
karılarını boşayabildikleri halde, kadına bu hak verilmemişti. Erkeklerin eş değiştirmeleri 
“Nikâh-i Bedel” kültürün unsurlarındandır. Erkek çocuk doğurmayan kadın aşağılanmaya 
mahkûm olduğu gibi, öldüğü zaman kocasına taziyette bulunulmazdı. Kısaca evlilik onlara 
göre, cinsel birleşmeden öte manası olmayan bir müessese idi.1 

                                                           
1 Kadri Süreya Özdener, İslam Öncesi Türklerde Kadının İçtimaî Yeri, 1988, 228. 
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Ayçınar’ın destanda, evlilik konusunda seçimin kendisine bırakılması, evleneceği kişiyi 
kendisinin karar verebilme yetkisi Eski Türklerin evlilik kurumuyla ilgili verilen bilgilerin en 
somut örneğini oluşturmaktadır.  

Sonuç 

 Ayçınar destanında merkezi kahraman olarak yer alan Ayçınar’ın, Oğuz Kağan, Dede 
Korkut Hikâyeleri, Manas, Alpamış ve Maaday Kara gibi destanlarda görülen, ideal kadın tipleri 
ile aynı niteliklere sahip olduğu görülmüştür. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Ayçınar 
Destanı’nda Türk destan geleneğine uygun biçimde kahramanın bütün hayatını toplumuna 
adaması motifi yeterince işlenmiştir. Ayçınar, kuvvet ve cesaret örneği sergileyerek cariye 
olarak satılmaktan ve esaret hayatından kendini kurtarmayı başarmıştır. Bu, kahramanın 
yalnızca alplik vasfının değil pratik zekâsının ve bilgeliğinin de en açık göstergesidir.  

Destandaki merkezi kadın kahraman tipi Ayçınar, Türk destanlarındaki en eski kadın-
anne tiplerinden biridir. Çünkü hem erkek hem de kadın özelliklerini şahsında taşımaktadır. C. 
G. Jung’un “Anne arketipinin özellikleri, annelik ile ilgilidir: dişinin sihirli otoritesi, aklın çok 
ötesinde bir bilgelik ve ruhsal yücelik; iyi olan, bakıp büyüten, taşıyan, büyüme, bereket ve 
besin sağlayan; sihirli dönüşüm ve yeniden doğuş yeri; yararlı içgüdü ya da itki, gizli saklı, 
karanlık olan, uçurum, ölüler dünyası, yutan, baştan çıkaran, zehirleyen, korku uyandıran ve 
kaçınılmaz olan.” sözleri Ayçınar’ın böylesine güçlü bir kadın tipini sergilemesinin psikolojik 
izahıdır. 

Destanın sonunda halkı için çocuğundan, eşinden ve babasından vazgeçmesi, halkını 
düşmanlardan korumak ve adaleti sağlamak adına pek çok mücadeleye girişmesi ve 
nihayetinde bu yolda hayatını kaybetmesi Türk destan kahramanlarının başlıca özelliğidir. 
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OZBEKİSTAN’DAKİ İSLAM SİVİLİZATYASI MERKEZİNİNG TESHKİL TAPİSHİ 

Abdulazimkhon TURAKHODJAEV* 

Orta Asya’nın merkezi Özbekistan, en eski ve zengin kültür ve medeniyetlerin 
merkezlerinden ve kavşaklarından biridir. Arkeolojik kazılardan ve çalışmalardan elde edilen 
veriler, çağımızdan önceki zamanlarda da ülkenin gelişmiş medeniyete sahip olduğunu 
göstermektedir. Antik çağlarda Özbekistan ve Türkiye topraklarında gelişen kültür dünya 
uygarlığının önemli bir parçası olmuştur.  

Şimdiki Özbekistan topraklarında yetişmiş Fergani, Harezmi, Buhari, İbn-i Sina, Biruni, 
Uluğbek gibi büyük alimlerin, mütefekkirlerin küresel bilim, İslam dini ve medeniyetini 
geliştirme konusundaki rolü dünya topluluğu tarafından yaygın bir şekilde tanınmıştır. Onların 
içerisinde büyük alimler, mimarlar, uygulamalı ve güzel sanat ustaları yetişmişki, onların 
yarattıkları eserler, mühteşem binalar, zarif sanat eşyaları, minyatür ve kaligrafi örnekleri, 
dünya uygarlığının mirasında özel bir konuma sahiptirler. Bağımsızlıktan sonra, Özbekistan 
büyük ataların bilimsel ve manevi mirasına özel bir ilgi göstermeye başladı. Geçmişiyle gurur 
duyan ve anavatanın tarihini saygıyla anan, milli ve geleneksek değerler ruhuyla büyüyen genç 
nesili yetiştirmek ülkenin başarılı gelişiminin ve toplumun ilerlemesinin önemli bir yönüdür. 

 Haziran 2017'de, Özbekistan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, halk, 
gençlik ve dinî kurumların temsilcileriyle gerçekleştirtiği toplantıda, ulusal uyum, dini eğitim, 
aydınlanmış İslam'ın gençlerin hayatındaki rolü hakkında önemli konulardan bahsetti. 
Özellikle, devlet başkanı, dünyada bilimin, kültürün ve İslam'ın bir din olarak gelişmesine ülke 
bilimadamlarının çok değerli katkılarda bulunduğunu dünya toplumuna belirtmek için bir 
İslami kültür merkezinin kurulmasına ait önerilerde bulundu. 

23 Haziran 2017 tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Bakanlar Kurulu 
bünyesinde İslam Medeniyeti Merkezi'nin kurulması hakkındaki Cumhurbaşkanı’nın 
kararnamesi yuyınlandı. 

Kararnameye göre, atalarımızın büyük zekası ile yaratılmış eşsiz bilimsel, manevi ve 
kültürel mirasını korumak, onların üzerinde bilimsel temelde derin araştırmalar yapmak, 
halkımıza ve dünya topluluğuna vatandaşlarımız arasında yetişmiş olan alimler, düşünürler, 
zanaatkarlar, mimarlar ve hattatların hayat yollarını, bilimsel ve yaratıcı faaliyetlerini tanıtmak, 
İslam’ın barış ve iyiliksever din olduğunu ortaya koymak, genç neslin milli gurur ve insancıl bir 
ruhla yetiştirmek Özbekistan’daki İslam Medeniyeti Merkezi’nin ana görevleri olarak 
belirlendi.  

Özbekistan’ın başkeni Taşkent’te inşa edilmekte olan İslam Medeniyeti Merkezi’nin 
resmi açılışı 2020 yılında gerçekleşmesi planlanmaktadır.  

Merkez tarihsel belgeler, arkeolojik buluntular, yerli ve yabancı fonlarda ve özel 
koleksiyonlarda saklanan eserlerin orijinalleri de dahil olmak üzere 40 bini aşkın serginin 
bulunduğu İslam Sanatı Müzesi, hem de 100 binden fazla nadir el yazmaları, litografi kitapları, 
tarihi belgeler ve yazışmaların yanı sıra modern kitaplar, basılı materyaller ve dünyanın dört 
bir yanından gelen dergilerin yer aldığı bir kütüphaneye sahip olacaktır. 

                                                           
* Özbekistan’daki İslam Medeniyeti Merkezi Başkanı Yardımcısı 
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Dünya çapındaki İslamî el yazmalarının kataloğu ve tek bir elektronik veritabanının 
oluşturulması planlanmaktadır. Ayrıca, Merkez kütüphanesinde araştırmacılar, genel halk ve 
çocuklar için okuma odaları da teşkil edilecektir. 

Merkezde kaynaklar ve el yazmalarını gerekli fiziki koruma ve güvenlik şartlarını 
oluşturarak eserlerin sağlıklı bir şekilde saklanması; konservasyon ve restorasyon 
çalışmalarıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütğlmesi, eserlerle ilgili çeviri, 
sadeleştirme ve tıpkıbasım çalışmaları ile içerik incelemelerini yürütülmesi gibi görevlerinde 
bulunan bilimsel-araştırma bölümleri faaliyet yürüteceklerdir. 

İslam Medeniyeti Merkezi binasının inşaat edilmekte olması yanı sıra, çoğunlukla genç 
araştırmacılar ve uzmanlardan oluşan merkezin çalışma ekibi oluşturulmaktadır. Şu anda 
merkez ekibi Merkezi'nin bilimsel konseptini geliştirme, müze ve kütüphane koleksiyonlarını 
toplama, el yazmaları ve kitaplarını bilimsel araştırma ve restorasyonu, belgesel ve diğer 
malzemelerinin hazırlanması alanlarında yoğun çalışmalarda bulunmaktadır. 

Merkez ulusal çapıda İslam dünyasının ve Avrupa'nın benzer merkezleriyle işbirliği 
ilişkileri kurmak için birçok çalışmalar yürütmektedir. Türkiye, Rusya, Malezya, İngiltere, 
Fransa, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır'ın araştırma ve kültür kurumlarıyla imzalanan 10'dan 
fazla işbirliği anlaşmaları başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.  

Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi çalışanları, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 
tarafından belirlenen bu kurumun temel görevilerinin, özellikle bu ülkenin gençlerine İslam'ın 
gerçek - barışseverlik, insancıl ve yaratıcılık ruhunun açıklanmasında çaba göstermektedirler. 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Eylül 2017'de Birleşik Milletler Genel 
Kurulu'nun 72. oturumunda yaptığı bu konudaki konuşmasını ve gençleri şiddet ve terörizm 
ideolojisine karşı korumak için Gençlik Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmeyi düzenlenmesi ve 
imzalaman hakkındki önerileri dunya toplumu tarafından oybirliğiyle desteklendi.  

Kültürel mirasi koruma ve tanıtma, müze ve kütüphane bilimlerinde Türkiye büyük bir 
tarihi tecrübeye sahiptir. Bunun dışında, İslam kültürü ve uygarlığı tarihi ile ilgili çok sayıda 
sergi, el yazması ve kitaplar Türkiye'nin bir çok müze ve kütüphanelerinde saklanmaktadır. 
Ayrıca, bizim de ortak bilimsel araştırmalar için konu olabilecek bir çok materyallerimiz de 
vardır.  Su açıdan, biz Türk meslektaşlarımızı ortak dini ve milli, kültürel ve manevi tarihimizi 
birlikte araştırmak ve dünyaya tanıtmak açısından işbirliği yapmaya davet ediyoruz. 

Umarım ki, ileride bizi bu tür yararlı görüşmeler ve karşılılıklı olarak faydalı ilişkiler 
beklemektedir. 
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HAYVANLARLA İLGİLİ TÜRK VE ÖZBEK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİNİN ORTAK 
ÖZELLİKLERİ 

Hayrulla HAMİDOV* 

Yapılan araştırmalar, dünyanın hiç bir dilinde Türk dili ve lehçelerinde olduğu kadar 
büyük sayıda hayvanlarla ilgili atasözleri ve deyimler bulunmadığını göstermektedir. Bunun asıl 
nedeninin de halklarımızın bin yıllardan beri hayvancılık ve avcılıkla uğraştığı, hayvanların her 
türlü hareketi, dış görünüşünü yakından izleyerek incelediği, bunu yazılı ve sözlü edebiyatı, 
canlı konuşmada sanatsal olarak değerlendirdiği belirtilmektedir1.  

Halklarımızın çok eskiden hayvanlarla ilgili derin anatomik bilgilere sahip olduğu da 
atasözleri ve deyimlerin meydana gelmesi ve aktif bir şekilde konuşmada önemli yer almasını 
sağladığı bilimsel araştırmalarda vurgulanmaktadır. Bu konuda çalışmalar yapmış ünlü Türk 
bilim adamı Ö.A.Aksoy başta olmak üzere onlarca Türk ve Özbek bilim adamları, 
araştırmacıların, özellikle, H.Adıgüzel, M.Gözen, H.Hamdi, N.Kartal, İ.Kurt, S.Sarıca, İ.Hilmi 
Soykut, R.Topkan, A.Öz gibi saygıdeğer bilim adamlarının isimlerini sayabiliriz2. 

Türk halklarının manevi değerlerinden sayılan atasözleriyle birlikte, insanlar arasında 
meydana gelen olayları güzel anlatımla açıklayan deyimler çok eskiden günlük yaşam sırasında 
meydana gelmiştir3. 

Bu çalışmada hayvanların geçtiği Özbek ve Türk atasözleri ve deyimleri ele alınacak, 
ortak ve farklı yönleri belirlenmeye çılışılacaktır. Çalışma için malzeme olarak Türkçe 
kaynakların yanısıra, Özbek bilim adamlarından Ş.Rahmatullayev’in O‘zbek Tilining Frazeologik 
Lug‘ati, M.Sadikova’nın Kıskaça Özbekça-Ruscha Maqol-matallar kitapları, Özbek Tilining İzohli 
Lug‘ati (1981, 2006), G.L.Permyakov’un Poslovitsi i pogovorki narodov Vostoka (Doğu 
Halkları’nın Atasözleri ve deyimleri) adlı kitaplardan alındı4. 

Türk bilim adamları hayvanlarla ilgili Türk atasözleri ve deyimleri üzerinde, Özbek bilim 
adamları da aynı konudaki Özbek atasözleri ve deyimleri üzerinde ciddi araştırmalar yapmış 
olsalar da, bu tür özlü söz ve deyişlerin anlamca ortak, benzer ve farklı özellikleriyle ilgili 
çalışmalara çok az rastlanır. Dolayısıyla, Türk ve Özbek dillerindeki hayvanlarla ilgili atasözleri 
ve deyimleri eskiden halklarımızın maddi yaşamının ayrılmaz parçası olan evcil hayvanlar ve 

                                                           
* Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsü Tercümeşinaslık Bölümü Başkanı 
1 Hamidov X. O‘zbekçadan Turkçaga nasriy tarcima muammoları. −T.: ToshDShI, 2014. S.120. 
2 Aksoy, O.A. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 1. Atasözleri Sözlüğü, İstanbul, İnkilap Yayınevi, 1991, 1994; Bölge 
Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler, 1.- 2. Ciltler, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1996; Gözen, Mutallip: 
Atasözleri ve Deyimler sozlüğü, İstanbul, 1988; Hasan, Hamdi, Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanilan 
Atasözleri ve Deyimler, Ankara, 1997; Kartal  N., Atasözleri ve Deyimler Sözlűğű, İnkilap Yayınevi, İstanbul, 1999; 
Kurt, İhsan; Atasözleri ve Deyimlerimizde Psikolojik Unsurlar, Ankara, 1990, sayı. 39; Sarıca, Salih, Atasözleri ve 
Özdeyisler, İstanbul, Fil Yayınevi, 1990; Soykut, İ. Hilmi, Türk Atalar Sözü Hazinesi, İstanbul, Űlker Yayınlar, 1974; 
Topkan, Refik, Atasözü ve Deyimler, Ankara, Efem Basımevi, 1981. 
3 Hamidov H. Tűrkçe(de İnsan İlişkileriyle İlgili Deyimler, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 610. Ankara, Ekim 
2002, s. 810. 
4 Rahmatullaev Sh. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati, Qomuslar bosh tahririyati, Toshkent, 1992. Sodiqova M., 
Qiskacha o‘zbekcha-ruscha maqol-matallar. –T.: O‘qituvchi, 1993. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. –M.: “Rus tili”, 
1981. O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 5 jildli: - T.: "O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006; 
Permyakov G.L., «Poslovisi i pogovorki narodov Vostoka». –M, 1979.  
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yabani hayvanlar, kuşlar konulu özlü sözler olarak sınıflandırılması ve bu sözlerin farklı 
açılardan değerlendirilmesi, ortak ve farklı özelliklerinin belirlenmesi, Türkçenin lehçelerini 
öğrenmekte olan öğrencilerimizin atasözleri ve deyimler hazinesini daha da iyi şekilde 
benimsemeli, özellikle Türkçeden Özbekçeye ve Özbekçeden Türkçeye edebi çeviri 
sorunlarının çözümlendirilmesine yardımcı olacaktır.  

Söz konusu atazözü ve deyimlerimiz ne anlamda söylenmiş olursa olsun, netice 
itibarıyla insana yönelik şekilde  meydana gelmiş, insanın zekası, inançları, duygu ve 
düşünceleri, ahlâki değerleri, dış görünüşü, davranışlarını yansıtmakta, insanlarımızın doğaya 
ve tüm canlılarla karşı ilgisini sanatsal şekilde ifade etmektedir. 

Hayvanat dünyası, özellikle evcil hayvanlar çok eskiden halklarımızın maddi yaşamın 
ayrılmaz parçası olmuştur. Hayvancılıkla uğraşmış Türk halklarının koyun, keçi, tavuk, inek, at, 
deve, eşek, köpek gibi evcil hayvanlarla ilgili derin bilgilere sahip olmaları yüzlerce özlü sözlerin 
meydana gelmesine vesile olmuştur. Örneğin, ailede çocuğun dünyaya gelmesi anne baba için 
hiç bir maddi zorluk getirmeyeceği, çocuğun kendi rızkıyla birlikte doğduğui mecaz anlamda 
ifade edilmiştir: Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter. Özbekistan’ın doğu vilayetlerinde Türkçe 
atasözünün benzeri kullanılmaktadır: Oğilda ulak tuğilsa, yaylovda şuvak bitadi (burada: şuvak 
– bir bitki adıdır). Bu atasözünde halklarımızın dini inanç bakımından da sağlam oldukları 
görülmektedir. 

‘Her türlü hayırlı işin altından bir eksik, noksan aramak’ anlamında Türkler öküz altında 
buzağı aramak  deyimi kullanmışlarsa, Özbekler “kıldan kıyık kıdırmak”, “kıldan kopuk yer 
aramak” deyimini kullanmaktadırlar. Özbeklerde aynı konuda söylenen deyimin hayvanatla hiç 
bir ilgisi yoktur). Buna benzer durumu Özbekçe At aylanib kazığını tapadi (At dolaşır, kazığını 
bulur) atasözünde görebiliriz. Özbekçede hayvan adı kullanılmış atasözünün Türkçe karşılığı 
Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş şeklindedir. 

İnsanların en yüksek zeka sahibi olarak her türlü meseleyi konuşarak, kendi aralarında 
anlaşarak halledebildikleri günlük konuşmada Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa 
konuşa deyimiyle ifade edilmekteyse, aynı deyimin tam karşılığı Özbekçede bulunmamaktadır. 
Ancak, deyimin aynen tercümesi Özbekçede tam olarak anlaşılmaktadır (Hayvonlar hidlaşa 
hidlaşa, insonlar gaplaşa gaplaşa).   

Hayvan ve kuşların adları dünyanın bir çok dilinde iyilik, cömertlik, cesaret, bazen de 
kötülük, kurnazlık, vahşilik, kabalık sembolü olarak deyim ve atasözlerinde yer almıştır. 
Örneğin, Öbekçede kumru “kimseye zararı dokunmayan” anlamında kullanılıyorsa, Korecede 
aynı anlam inek gibi zararsız benzetmesi vasıtasıyla ifade edilmektedir. Ayrıca, Hintler’de inek 
karakteri güzellik, iyi kalplilik, ana sevgisini simgelemektedir. Eski Mısırlılar da ineği kutsal 
saymışlardır. Homer’in eserlerinde inek kadın güzelliğinin simgesi olarak yorumlanmışsa, eşek 
ve sineğin de cesaret sembolü olarak görüldüğü bilinmektedir1. 

Ünlü özbek bilim adamı Gaybullah es-Selam bu konuda şöyle yazar: “…kötülük, 
insanlara zarar verme sembolü – yılan ve akrep; vahşilik sembolü – kurt; uysallık sembolü – 
kumru (o yüzden kumruya Özbekler “musiçe-i biazar”, yani kimseye azar vermeyen kumru 
kuşu, derler) ve koyun (kuzu); çalışkanlık sembolü – karınca, bal arısı; büyüklük sembolü – fil, 

                                                           
1 Aynı kitap, S.30. 
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deve; kurnazlık sembolü – tilki; kabalık sembolü – ayı, eşek; anlayışsızlık, kalınkafalılık, 
ahmaklık sembolü – eşek, domuz; barış sembolü – güvercin; güzellik sembolü – tavus; güzel 
seslilik sembolü – bülbüldür. Ancak, benzetme nesneleri, semboller halklar, kültürlere göre 
değişmekte, farklı özellikler taşımaktadır”1. 

Türk halklarında cesaret, cömertlik, iyi kalplilik gibi insanlara özgü sıfatlar at ya da 
arslan karakteri vasıtasıyla ifade edilmektedir. “Demek ki, bir şey ya da bir olayın sanatsal 
olarak ifade edilmesi için hayvan ya da kuş adının kullanılmasında her millet kendi kültürü, 
zevki ve bakış açısına göre konuyu ele almaktadır. Bu da o halkın tarihi, kültürü, örf ve adetleri, 
gelenek ve görenekleri, coğrafi ve iktisadi yaşam koşulları, ahlâk değerleri, felsefi ve dini 
görüşleriyle yakından ilgilidir”2. 

Örneklere dikkat edelim. Özbekler kendi evlatlarını deve yavrusu (botam, botalağım); 
at yavrusu (tayçak, tayçağım, tay bala), koyun yavrusu (kozuçak, kozuçağım)na benzetirler. 
Ancak, inek yavrusu (buzağı, buzağım), eşek yavrusuna (hotukçam –sıpa) asla benzetmezler. 
Çünkü bir Özbek bunu kendi evladı için hakaret sayar. Aynı şeyi Türkler’de de görebiliriz. 
Arslan yavrusu (arslan parçası); boğa (tosun, tosunum), koyun yavrusu (kuzu, kuzum)na, koç 
(koç, koçum)a benzetirler. Ama Türkler köpek (it), kedi ya da eşek yavrusu (sıpa), hatta 
(Özbekler’den farqlı olarak) at ve deve yavrusuna nispet vererek okşamazlar.  

Rus ve bazı Avrupa halklarının dillerinde anne babaların kendi çocuklarını severek kuş 
yavrusu (ptiçka, galubçik), kedi yavrusu (kotyonok), domuz yavrusu (pоrosyonok, 
“porosyatushka”)na nispet vererek okşadıkları bilinmektedir. Türk ve Özbek halklarında ise 
çocuk için bu tür kelimelerin kullanılması tuhaf, hatta hakaret sayılmaktadır.   

Özbek bilim adamı Gaybullah es-Selam Fransızca, İngilizce ve Rusça’da “domuz” 
kelimesinin insana karşı sevgi, okşama anlamlarında sık sık kullanıldığını, ama Özbekçe ve diğer 
Türk lehçelerinde “domuz” kelimesi içeren sevgi konulu hiç bir atasözü veya deyim olmadığını 
belirtmektedir3. Gerçi Ruslar’ın atasözleri ve deyimlerinde “domuz”un bazen ahmaklık, 
akılsızlık, anlayışsızlık ve kalınkafalılığın sembolü, Almanlar’da mutluluk sembolü olarak 
kullanıldığını, dolayısıyla edebi çeviride orijinal metin içinde karşımıza çıkan atasözleri ve 
deyimleri çevirirken onları oldukları gibi, kelimesi kelimesine aktarılmasının her zaman da 
doğru olmadığını, böyle durumlarda tercümanın en doğru kararı alması gerektiğini vurgulamak 
istiyoruz.  

Edebi çeviri sırasında atasözleri ve deyimleri aktarırken bu kelimelerin metin içindeki 
yeri, ne anlamda, kim tarafından ve hangi bağlamda kullanılmakta olduğuna dikkat edilmelidir. 
Ancak, dünyanın bir çok dilinde zülüm, kötülük, ihanet sembolü olarak yilan, akrep, kurt, eşek 
arısı ve benzeri canlıların alındığı doğrudur4. Örneğin, Türkçe atasözü değerindeki Yılandan 
korkmam yalandan korktuğum kadar deyiminin Özbekçe karşılığı bulunmamaktadır. Ama, bu 
deyim  Ilondan qo‘rqmayman yolg‘ondan qo‘rqqanchalik şeklinde Özbekçeye aktarılırsa, 
Özbek okuru bunu rahat anlar. Bu deyimde cümle vurgusu “yılan”a değil, “yalan” kelimesine 

                                                           
1 Salomov G‘. Rus tilidan o‘zbekchaga maqol, matal va idiomalarni tarjima qilish masalasiga doir, O‘zFA nashriyoti. 
– T.: 1961, 29-bet. 
2 Aynı kitap, S.31. 
3 Aynı kitap, S.29. 
4 Aynı kitap, S.34. 
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düşmektedir. Deyimin “yılandan korkmam” kısmı kafiye, uyak ve etkiyi güçlendirmek için halk 
tarafından uydurulmuştur. 

Bir çok Türkçe atasözü ve deyimlerde akrep kötülük sembolü olarak ele alınmaktadır. 
Akrabaların birbirlerine yaptıkları kötülükler Özbekçede karşılığı bulunmayan Akrabanın 
akrabaya akrep etmez ettiğini atasözü vasıtasıyla ifade edilmektedir. İçinde ses, kafiye, uyak, 
müzik mücessem olan bu atasözü Özbekçeye kelime kelimesine aktarılabilir (Aqraboning 
aqraboga qilganini aqrab ham qilmas). Özbek okuru bu özdeyişin manasını rahat anlayabilir.  

Yukarıda belirtildiği gibi, halkbiliminde kurt, vahşiliği temsil eder. Örneğin, Özbekçe 
Ayrilgannı ayıq yer, bölinganni böri yer (Ayrılanı ayı yer, bölüneni kurt yer), Türkçe Sürüden 
ayrılanı (koyunu) kurt kapar atasözlerine, ya da Rusça Volka boyatsya v les ne hadit (Kurttan 
korkan ormana gitmez) atasözüne dikkat edilirse, kurdun t vahşi hayvan olarak 
değerlendirildiği görülür. Ancak bazı Türkçe atasözlerinde kurt çalışkan, kendi işini kendisi 
gören hayvan olarak karşımıza çıkar: Kurda neden boynun kalın demişler, “Kendi işimi kendim 
görürüm de ondan”– demiş”. Özbekçede karşılığı bulunmayan bu atasözünün kelime 
kelimesine çevirisi de hiç bir zorluk çekilmeden Öbekçede anlaşılabilir: Bo‘ridan so‘rashibdi: 
Nima uchun bo‘yning buncha yo‘g‘on? Bo‘ri javob beribdi: O‘z o‘ljamni o‘zim tashiyman-da, 
shuning uchun yo‘g‘on”. 

Hayvan adlarıyla ilgili deyim ve atasözleri halkların yaşamla ilgili düşünceleri, felsefesi, 
hayat tecrübesi, bakış açısını ifade eder. Bu bağlamda, bir dilde hayvan adı kullanılarak 
üretilmiş deyim ya da atasözünün çeviri dilindeki karşılığı bazen farklı olabilir. Örneğin, Türkçe 
İt ulur, bir-birini bulur atasözü Özbekçeye It uliydi, bir-birini topadi şeklinde aktarılabilir. Ancak 
deneyimli tercüman söz konusu atasözünün Kör körni karanguda topadi (Anlamı: Kör körü 
karanlık yerde bulur) şeklini tercih eder.  

Hayvan adlarıyla ilgili deyim ve atasözleri insanlar arasındaki ilişkilerin sanatsal yönden 
açıklanmasını sağlamaya da yarar. Örneğin, Türkçe bir tavanın balığı olmak (Özbekçe karşılığı: 
bir kazanda kaynamak) deyimi iki kişi arasında herhangi bir menfaat için yakınlığı veya iş 
yerinde iki yada fazla kişi arasında olan normal ilişkiyi anlatıyor. Ya da Kısa bir süre içinde olsa, 
belki ayıya dayı demek gerekir, dersin (T. Kutsi, Kurt Kanunu, 267). Bu cümledeki kötü de olsa, 
çıkarı için birine iyi demek anlamını veren ayıya dayı demek deyiminin Özbekçe tam karşılığı 
bulunmasa da, kelime kelimesine çevirilmesi yanlış sayılmaz.  

Genellikle mecaz anlamda kullanılan özlü sözlerde anne baba ve evlat arasındaki 
ilişkiler de vurgulanmaktadır: “Eşeğe: “Sıpan oldu” demişler, “Sırtımdan yükümü alacak değil 
ya, önümden yemimi alacak” demiş”. Bu sözün Özbekçe karşılığı olmasa da kelime kelimesine 
tercümesi gayet güzel anlaşılmaktadır.  

Özbek ve Türk dillerinde meşhur olan aralarından kara kedi geçmek – oralaridan qora 
muşuk o‘tmoq deyimleri halklarımızın inançlarına göre meydana gelmiş, birbirine çok yakın iki 
kişi arasında geçen hafif ve geçici anlaşmazlığı ifade eder. Ancak, insanlar arasındaki iyi 
ilişkileri, dostluğu bozmaya çalışma, insanları birbirlerine düşürme, düşman yapma eylemi 
Türkçede atı arpaya küstürmek deyimiyle ifade ediliyorsa, Özbekçede bu deyimin tam karşılığı 
bulunmamaktadır (bu deyimi Özbekçeye otnı arpaga arazlatmoq şeklinde aktarabiliriz).  

Son yıllarda Özbek Edebiyatı’nın bir çok örnekleri Türkçeye, Türk Edebiyatı’nın en 
seçkin eserleri Özbekçeye aktarılmıştır. Bu çevirilerin bir çoğu da uzmanlar tarafından 
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değerlendirilmektedir. Burada ünlü Özbek yazarı Ötkir Haşimov’un “Dünyanın İşleri” 
romanından Özbekçe deyim kullanılmış bir kaç parçanın Türkçe çavirisini dikkatinize sunmak 
istiyoruz: “Hozir kiymasayiz, qachon kiyasiz! Ikki-uch yildan keyin chalpakka o‘rab tashlasa, it 
qaramaydigan bo‘p qolasiz. O‘zizziyam o‘ylang mundoq”1. Parçadaki chalpakka o‘rab tashlasa, 
it qaramaydi (anlamı: bazlamaya sararak köpeğin önüne atarsanız, köpek bile dönüp bakmaz) 
deyimi Özbekler’in sık sık kullandıkları, ama Türkçede tam karşılığı bulunmayan deyimdir. 
Cümle Türkçeye şöyle aktarılmıştır: “Şimdi giymeyeceksiniz de ne zaman giyeceksiniz? İki üç yıl 
sonra deriye sarıp atsa köpekler dönüp bakmaz. Siz de böyle düşünün”2. Türk tercümanı 
cümleyi güzel çevirmiş. Ama Özbekçe deyim Türkçede “deriye sarıp atsa köpekler dönüp 
bakmaz” şeklinde yorumlanmıştır.  

Bir örnek daha: “Mana, oxiri nima bo‘ldi... Kecha itni kunini boshimga soldi, aylanay!”3 
Cümledeki itni kunini boshiga salmak deyiminin Türkçe karşılığı “dünyayı başına yıkmak”tır. Bu 
cümle Türkçeye şöyle aktarılmıştır: “İşte ne oldu... Dün o köpek yavrusunu başıma sardı kurban 
olduğum”4. Görüldüğü gibi, Türk tercümanı Özbekçe deyimi yanlış yorumlamıştır. Çünkü 
Özbekçe “Itning kunini boshimga soldi” deyimini kelime kelimesine çevirirsek, İtin gününü 
başıma getirdi olur.  

Aynı anlamı ifade eden, hatta şekil olarak da birbirine çok yakın olan Türkçe ve 
Özbekçe deyim ve atasözlariyle ilgili olarak Gaybullah es-Selam şoyle yazar: “Kardeş dillerde 
birbirine benzeyen atasözü ve deyimlerin bulunması gayet doğaldır. Çünkü çok eskiden 
birbiriyle akraba olup, aynı topraklarda, aynı koşullar içerisinde yaşamış halkların dillerinde 
benzerliklerin bulunmaması mumkün değildir”5. Halklarımızın atasözü ve deyimlerindeki ortak 
noktaların bulunmasının ana nedeni de budur. 

Hayvanlarla ilgili Türk ve Özbek atasözleri ve deyimlerinin ortak özellikleri üzerinde 
yaptığımız çalışmamızın sonucu olarak şunları söyleyebiliriz: 

1. Dünyanın hiç bir dilinde Türk dili ve lehçelerinde olduğu kadar büyük sayıda 
hayvanlarla ilgili atasözleri ve deyimler bulunmamaktadır; 

2. Halklarımızın çok eskiden hayvanlarla ilgili derin anatomik bilgilere sahip olduğu 
atasözleri ve deyimlerin meydana gelmesini sağlamıştır; 

3. Hayvanlarla ilgili Türk ve Özbek atasözleri ve deyimlerinin farklı açılardan 
değerlendirilmesi, ortak ve farklı özelliklerinin belirlenmesi Türkçeden Özbekçeye ve 
Özbekçeden Türkçeye edebi çeviri sorunlarının çözümlendirilmesini sağlar.  

4. Atazözü ve deyimler ne anlamda söylenmiş olursa olsun, netice itibarıyla onun 
temelinde insan ve onunla ilgili şeyler yatar; 

                                                           
1 Hoshimov O‘., “Dunyoning ishlari” –T.: 2005, 198-b. 
2 Haşimov Ötkir, Dünyanın İşleri, Türkiye Türkçesine Çeviren: Mahir Ünlü, Bilgeoğuz Yayınevi. –İstanbul,Mart, 
2014, S.212. 
3 Hoshimov O‘., “Dunyoning ishlari” –T.: 2005, 71-b. 
4 Haşimov Ötkir, Dünyanın İşleri, Türkiye Türkçesine Çeviren: Mahir Ünlü, Bilgeoğuz Yayınevi. –İstanbul,Mart, 
2014, S.83. 
5 Саломов Ғ., Рус тилидан ўзбекчага мақол, матал ва идиомаларни таржима қилиш масаласига доир, ЎзФА 
нашриёти. – Т.: 1961, 144-бет. 
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5. Edebi çeviri sırasında atasözleri ve deyimlerin metin içindeki yeri, ne anlamda, 
kim tarafından ve hangi bağlamda kullanılmakta olduğuna dikkat edilmelidir. Ayrıca, bugüne 
kadar Türkçeden Özbekçeye ve Özbekçeden Türkçeye yapılan roman tercümelerinin 
çeviribilimi açısından değerlendirilmesinin Türk ve Özbek atasözleri ve deyimlerinin benzer ve 
farklı taraflarını belirlemenin en uygun metotlarından biri olduğunu belirtmek gerekir.  

Sonuç olarak, toplumun gelişmesi konuşma dilinin gelişmesiyle beraber geçer. Aynı dil 
ailesinden olan kardeş dilleri konuşan, binlerce yıllık tarihe, ortak kültür ve edebiyata sahip 
olan, kendi dilini korumuş, geliştirmiş ve dile ait olan her şeyi servet eden Özbek ve Türk 
halklarının manevi değerleri olan, dilin ayrılmaz parçası olarak ona güç, güzellik kazandıran 
atasözleri ve deyimlerin ortak ve farklı yönlerinin incelenmesi halklarımız arasındaki manevi 
ilişkilerin daha da gelişmesi ve tarihi bağlarımızın daha da kuvvetlenmesini sağlar, Türkçenin 
daha bilinmeyen özellikleri ve geniş üslup imkanlarını ortaya çıkmasını sağlar. 
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ÖZBEKİSTAN –TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TARİHİNE BAKIŞ SORUNLAR – FIRSATLAR 

Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU* 

Giriş 

Uzun yüzyıllara yayılan Türkiye Özbekistan ilişkilerini öncelikli olarak Doğu – Batı 
Türkleri temelinde ele almak gerekir. Bu ayrışmanın ilk belirtisini 582 yılındaki İstemi 
Yabgu’nun Batı siyasetine bağlı olarak Türk Kağanlığının Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmesine 
kadar götürebilmekteyiz. Türk Kağanlığı (Göktürkler) 582 tarihinden itibaren siyasi anlamda 
Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmüş durumdaydı. Bu bölünme daha sonra Batı Türklüğü ve 
Doğu Türklüğü ayrışmasının da temelini oluşturacaktır. Doğuda göçebe hayat tarzı geçerli 
olmasına rağmen, batıda yaşayan ahalinin önemli bir kısmı yerleşik düzene geçmişti ve çiftçilik, 
zanaat ve ticaretle uğraşmaktaydı. Bu süreç içerisinde Batı Türklerinde devlet ve siyasal sistem 
eski bozkır temelleri üzerine Şark-İslam, Ön Asya gelenekleri ve Roma Bizans mirasını da 
katmıştır. Selçuklu ve özellikle Osmanlı tecrübesinde; uzun ömürlü ve merkezi bir köylü 
imparatorluğu halinde bu evrim tamamlanmıştır. 

Doğu Türkleri ise 8-11. Yüzyıllar arasında batı yönünde akan bozkır halklarının bıraktığı 
İç Asya’nın hayvancılık ağırlıklı üretim alanlarında yaşayan göçebelerle, onun kıyı şeridi 
/çegarasında yaşayan ziraatçıların kurduğu düzeni temsil eden, Abbasi sonrası, Samani, 
Karahanlı, Selçuklu ve Harezmşahlar tecrübesinde daha çok gelgitler şeklinde temsil 
edilmişlerdir. Hun çağından başlayarak İç Asya’nın şehirlerinde giderek daha çok Türk 
halklarınca iskân edilmiş olduğunu da belirtmek gerekir. Bu gelgitler aslında 16. Yüzyıla kadar 
dünyada hâkim olan göçebe- yerleşik, hayvancı- ziraatçı şeklinde kendini gösteren sosyo- 
ekonomik yapının dayandığı diyalektik sürecin bir parçası idi. 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Batı Türklerinin ata yurtlarıyla bağlantıları daha batıya 
kaydıkça zayıflamakla birlikte İpek yolu ve eski kara yolları sistematiği işlediği sürece canlılığını 
korumuştur. Selçuklu çağı Batı Türklerinin, Doğu Türklerinin önemli bir kısmını hâkimiyetlerine 
aldığı, İran, Suriye, Irak ve Anadolu ile birlikte bir kolunu da Özbekistan, Kazakistan ve 
Kırgızistan’a attığı bir ortak tarih dönemi olarak büyük değer taşır. Bu bağlantılar, 16 yüzyılın 
başına kadar canlılığını korumuş, bilhassa Osmanlıların Tebriz üzerinden kadim yurtlarıyla olan 
bağları ticari ve kültürel temelde devam etmiştir. Bunun pek çok belirtisi ile karşılaşıyoruz. 

Cengizli ve Timurlu çağında ise Batı Türkleri büyük oranda Doğu Türklerinin 
hâkimiyetinde kalmışlardır. İlhanlı ve Timurlu hâkimiyetleri iddia edilenin aksine Batı 
Türklerinin tarihi kökleri ve zenginlikleri ile bağını korumasına imkân sağlamıştır. Şunu da 
belirtmek gerekir ki gerek İlhanlı ve gerekse Timurlu tahakkümü, Batı Türklerinin kendi kavmi 
köklerinin dayandığı bozkır geleneklerinin güncellenmesine de fırsat vermiştir. Cengiz 
soyundan gelen Kırım hanlığının ilhakı yine bu doğrultuda işlev görmüştür. Batı Türklerinin Ön 
Asya halkları arasında dilleri ve kültürlerini unutup asimile olmamasında büyük oranda bu 
güncellemelerin tesiri vardır.1 

                                                           
* Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü 
1 “Moğolların galebesi, göçebe kavimlerin kendi ananeleri, yaşayışları ve dilleriyle gururlanmalarına sebep oldu.. 
Moğol hükümdarlarının İran’da kendi halklarını yükseltmek yolundaki faaliyetleri, umumiyetle Moğolların değil 
belki Türklerin milli duygularına faydalı oldu. Reşidüddin büyük eserinde Cengiz Han ve onun selefleri ile başka 
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Akdes Nimet Kurat’ın 15. Yüzyıla ait Topkapı Sarayı Müzesi Arşivinde bulunan Altın Orda, Kırım 
ve Türkistan hanlarına ait neşrettiği yarlık ve bitikler bunun en önemli göstergesi olarak 
zikredilebilir. Karadeniz sahilini Türk egemenliğine girdiği Fatih çağı, aynı zamanda Türkiye’nin 
Türk dünyası ile kuvvetli ticari bağlar yanında kuşkusuz kültürel bağlara da işaret eder. 15. 
Yüzyılda doruğa ulaşan Timurlu Rönesans’ının bilim, edebiyat ve sanat bakımından Türkiye’ye 
etkisi yaygın bilinen bir gerçektir. Bu etkinin Yavuz Sultan Selim’in Çağatayca şiirleriyle kendini 
gösterdiğini tekrar etmek gerekir. Bu etki elbette tek yönlü değildi. Timur’un Anadolu’dan 
götürdüğü bilim ve sanat adamları bu bağlamda zikredilebilir. 

Özbekistan Türkiye ilişkilerine edebi bakımından bakıldığında sağlam bir zemin kendini 
hemen göstermektedir. Türk edebi dilinin 15. Yüzyıldan başlayarak iki yazı dili etrafında 
toparlandığını görüyoruz. Bunlardan biri Balkanları, Anadolu’yu ve Azerbaycan’ı içine alan ve 
Oğuz dili üzerinde şekillenen Batı Türk Yazı Dili ile Uygur-Karluk dilleri üzerinde şekillenen 
Türkistan ve İdil-Ural sahasını içine alan Doğu Türk Yazı Dilidir. Buna karşın bu iki mecra 
arasında karşılıklı etkileşim kesintisiz devam etmiştir. Yesevî Hikmetlerinden, Bakırgan 
Kitabın’a, Yunus şiirlerinden, Bektaşi nefeslerine kadar sürekliliğini izleyebildiğimiz Türk halk 
edebiyatı üzerinde inşa edilen Divan edebiyatı, Anadolu’da Süleyman Çelebi, Necatî, Bâkî, 
çizgisinde yükselirken, Azerbaycan’da Nesimî, Fuzulî ve Türkistan’da ise Lütfî ve Nevaî ile 
zirveye oturmuştur. Bu edebiyat, Tanpınar’ın deyimiyle aynı zamanda Türk dünyasında 
birleştirici ve edebi bir dil köprüsü olmuştur.1(Tanpınar 2006: 19). Buna bağlı olarak, Doğu ve 
Batı Türk yazı dilleri Yeni Türkçe Dönemi olarak ifade edilen dört yüz yıllık bir evrede, 
Çağatayca ve Osmanlıca adlarıyla kendi çekim alanlarında bulunan mahallî Türk ağızlarını da 
özümseyerek,  20. Yüzyıla kadar varlıklarını korumuşlardır. 

Özbek Etnik Oluşumu 

Özbek Etnik oluşumu, diğer çağdaş Türk halklarınınki gibi Cengiz fetihlerinin Avrasya’yı 
harmanladığı yeni düzenin ardından Altın Orda Hanlığının bozkır bölgelerindeki gelişmelerle 
bağlantılıdır. Bu bölgeler, Özbek, Tatar, Nogay, Kazak, Karakalpak gibi Türk halklarının etnik 
oluşum sürecini tamladıkları, adeta laboratuvarı işlevi görmüştür. Farklı görüşler olmasına 
karşın giderek kabul gören ilmi görüş, Özbek adını Altın Orda hükümdarı Özbek Han ile 
bağlantılı gören temel yaklaşımdır. Bu bağlamda önce Özbek Han ve onun İslamlaşma 
siyasetine değinmek gerekir. 

Özbek han zamanı (1313- 1341), İslamlaşma siyasetinin kesin bir devlet siyaseti haline 
geldiği bir dönemdir. Emir Nogay zamanında Kırım’da Salgat - İshakçı batı yönünde, Bizans 
ucuna kayan İslamlaşma, onun 1299’da öldürülmesi ardından, yine Salgat merkez olmak üzere 
Saray - Astarhan yönünde doğuya kayacaktır. Cuci Ulusu’nun Konfederatif yapısından 
kaynaklanan feodal iç çekişmelerin neden olduğu “bulkak” (kargaşa) ortamına son vermek için 
merkezi bir düzen kuran Özbek Han, devletin doğu kanadı Gök Orda’ya son vererek devleti tek 
bir Orda çatısı altında birleştirmiştir.2 Daha çok doğudaki gelişmelerle uğraşılan bu süreçte 
onun Türkistan ve Hârezm’in Müslüman ruhanilerinin desteğine kuşkusuz çok daha fazla 

                                                                                                                                                                                     
Türk Moğol kabilelerine tahsis edilen kısımda göçebe hayatı hakkındaki açık tavsiflerden, Moğollar değil, asıl 
Türkler istifade ettiler. Camiü’t-tevarih’in bu kısmı, birkaç defa Türkçeye çevrildi.” W. Barthold, İslam Medeniyeti 
Tarihi. Türkiye diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1984, s. 66. 
1 Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyat Tarihi, YKY Yayınları, İstanbul, 2006, s. 19 
2 Mustafa Kafalı, Altın Orda Hanlığı’nın Kuruluş ve Yükseliş Devirleri,  İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1976, s. 124-
29. 
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ihtiyacı vardı. Bu şekilde Özbek Han etrafında örülen efsaneler, onu mistik bir ruhaniye 
dönüştürmüştür. 1 Bu süreç aynı zamanda doğrudan Özbek etnik oluşumunu açıklar 
niteliktedir. 

Bu dönemde Altın Orda sahasında Müslüman hareketinin sözcülüğünü ise, Özbek 
Han’ın Hârezm valisi olan Kutluğ Timur’un yürüttüğünü görüyoruz. Onun Ürgenç’te yaptırdığı 
minarenin kitabesinde kendisi için; “dinin güneşi, İslam dinin ve Müslümanların büyüğü” 
sıfatını kullanıyordu. Aynı kişi Özbek Han’ın Müslümanların desteğini alarak taht savaşını 
kazanmasını da temin etmiştir.2 Özbek Han’ın İslamlaşma yönündeki tercihi mutasavvıfların 
sahadaki zaferi idi.  

İbn Battuta’nın bildirdiğine göre Özbek Han’ın başkenti Saray şehrinde Malikîlerden 
Şemseddin el Mısrî ve Numaneddin el-Harezmî’nin tekkelerinin varlığı bize Altın Orda 
sahasında İslamlaşmanın seyri konusunda Mısır ve Harezm’i işaret etmesi bakımından 
önemlidir.3 

Altın Orda ahalisi üzerinde esas etkili olan tarikat Yesevîlik olmakla birlikte, Özbek han 
zamanında bu, daha belirgin bir mahiyet kazanmıştır.  Uluğ Beğ’in yazdığı Ulus-ı Erba’a adlı 
eserde Onun Müslüman olmasında Seyyid Ata isimli zatın adı geçer. Ötemiş Hacı ve 
Abdülgaffar’ın nakillerine göre de Hârezm ve Buhara taraflarından gelen Mecdüdin Şirvânî, 
Baba Tökles, Şeyh Ahmed ve Şeyh Hasan Gürgânî adlarında dört velinin adını verir.4 Bu 
velilerin Yesevilik’e mensup oldukları söylenebilir. Harezm’de bu işlevi Yesevîlik merkezi 
Bakırgan-Ata şehri üstlenmiştir. Bu şehir, Ahmed Yesevî’nin edebiyat sahasında ilk ve en 
tanınmış takipçisi olan Hâkim Süleyman Ata’nın adını taşır.5 Onun adına izafe edilen ve İdil-
Ural ve Türkistan Müslümanları arasında çokça okunan Bakırgan Kitabı Yeseviliğin Hârezm 
üzerinden bu bölgelerdeki manevi hayat üzerinde ne derece katkı yaptığı hakkında bir fikir 
verecek mahiyettedir.6 Bu dönemde Türkçe Kur’an tercümeleri yanında Mu’inü’l-Mürid 7 gibi 
dini tasavvufî eserlerdeki artış dikkat çekicidir. Bu edebi ve manevî canlanma Türk dili, 
edebiyatı ve kültürü için önemli bir evreyi oluşturur. Bu şekilde Özbek Han etrafında örülen 
efsaneler, doğrudan Özbek etnik oluşumunu açıklar niteliktedir. 13 inci yüzyıl Hârezm 
sahasında Ali’nin Yusuf ile Züleyhası, gibi karışık dilli edebi mahsuller8 Hârezm bölgesinin Oğuz- 
                                                           
1 Devin DeWeese, Altın Orda sahasındaki İslamlaşmayı, yerli inanışlar, tarihi ve destani rivayetlerle karşılaştırarak 
derinlemesine incelemiştir. Bkz. Devin DeWeese, Islamization And Native Religion inthe Golden Horde, Baba 
Tükles and Conversion to Islam in Historical And Epic Tradition, The Pennsylvania State University Pres, 
Pennsylvania, 1984. 
2 A. Y. Yakubovskiy, Altın Ordu ve Çöküşü, Çev. Hasan Eren, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2002, s. 60, 112. 
3 Ebû Abdullah Muhammed İbn Tattûta Tancî,  İbn Battûta Seyahatnâmesi, çev. A. S. Aykut, YKY, İstanbul, 2016, s. 
342- 343. 
4 Kafalı, a.g.e., s. 81-82. 
5 M. Fuad Köprülü,  Türk Edebiyatında İlk Mutasavıflar, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2004, s.  
6 Süleyman Bakırgani hakkında bkz. Köprülü, Türk Edebiyat Tarihi, s. 203- 204; İlk Mutasavvıflar. s. 34- 38, 85- 95. 
İlk defa 1847 yılında Kazan’da ve daha sonra defalarca basılan bu eser, 12. ve 18. yüzyıllar arasında yaşamış Türk 
–Tatar sufîlerinden yirmi şaire ait yüz kırk üç şiirden oluşmaktadır. Eserin yaklaşık üçte biri Süleyman 
Bakırganî’nin şiir ve gazellerini ihtiva ediyor. Bakırgan Kitabı, haz. Ferit Yahin, Tatarstan Kitap Neşriyatı, kazan, 
2000, s. 23-24. Ayrıca eserin Özbek Türkçesi’ndeki neşri için bkz. Sulayman Bokırgâniy, Bâkırğan Kitâbi, Yazuvçi 
Neşriyatı, Taşkent, 1991. 
7 M. Selcen Çürük, Mû' înü'l-Mürîd (Giriş-Metin-Notlar-Açıklamalar-Dizin), Yüksek Lisans Tezi, Ank.Üniv. Sosyal 
Bilimler Enst., Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara-2005.  
8 Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1981, s. 235; Ali Cin, “Karışık Dilli Eserlerden Ali’nin 
Yûsuf ve Züleyhâ Hikâyesi”, Turkish Studies, Volume 5/1 Winter 2010, 200-236. 
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Kıpçak boylarını barındıran karmaşık yapısı kadar Anadolu ve Deşt-i Kıpçak’ın tesirinde kaldığı 
ortak manevi ve kültürel etkiye de işaret eder. Özbek Han devrinde Salgat’da yapılan camii ve 
medrese onun siyasetinin somutlaştığı anıtsal eserlerdir. 1314 tarihinde kare bir zemin 
üzerine kurulan Özbek Han Camii, ahşap oyma kapısı ile eşsizdir. 2014 yılında 700. Kuruluş 
kutlamalarına katıldığımız bu eserin yanında 1333’te tamamlanan İncibek Hatun Medresesi ile 
birlikte açık bir şekilde Anadolu’da Selçuklu çağı Türk eserlerini andıran bu eserler, Deş-i 
Kıpçak ile Anadolu kültürel etkileşimine delalet eder. 

Timurlu sonrası Türkistanında Altın Orda sahasının vakumladığı boşlukta teşekkül eden 
Özbek etnogezyası modern tarihin en ilginç oluşumlarından biri olarak dikkati çeker. Deşt-i 
Kıpçak’tan Türkistan’ın medeni bölgelerine inen Altın Orda’nın göçebe unsurları buranın yerli 
Türk unsurlarıyla karışarak yeni bir etnik terkip oluşturmuştur. Özbek fethi, çağdaş Türkistan’ın 
bütün tarihi akışını etkilemiştir. 16. Yüzyılın başında Şaybak Han idaresinde Cengizli ve Timurlu 
mirasını tek başına temsil eden Özbeklerin 1510 Merv faciası ile inkıraza düşmeleri söz konusu 
ilişkileri Batı Türklerini teşkil eden Osmanlı ve Safevi rekabeti ekseninde şekillendirmiştir. Bu 
sürecin aktörleri, büyük hükümdarlar, büyük şairler, edipler, tüccarlar, âlimler, hacılar olarak 
karşımıza çıkarlar. 

Biz Türkiye’nin özelde Türkistan genelde de Türk dünyası ile olan ilişkilerinde üç temel 
olgunun sürekli bir etkiye sahip olduğu üzerinde çeşitli vesilelerle durmuştuk.1 Tekrar etmek 
gerekirse bunlar: Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki söz konusu münasebetler göz önüne 
alındığında yakın tarihi süreç içerisinde bunu olumsuz yönde etkileyen başlıca üç olgu üzerinde 
durmak gerekir. Bunlardan birincisi bu dönemde Türkistan'da iktisadî ilmî ve medenî 
gerilemenin artarak yaşanmasıdır. İkincisi İran'da Safevî devletinin kuruluşu, üçüncüsü ise 
Altın-Orda devletinin çöküşüne bağlı olarak Rusya'nın Türk illeri sahasında genişlemeye 
başlamasıdır. 

16. yüzyıl özellikle Safevi tehdidine karşı Osmanlıların Özbek Hanlıkları ile kurdukları ve 
hatta askeri ve siyasi bir ittifaka kadar giden ilişkiler dikkat çekicidir. Bu hususta Yavuz Sultan 
Selim’in Çaldıran Zaferi’ni müteakip Buhara Hanlığı ile olan yazışmalarından haberdarız. 
Kanuni Sultan Süleyman (1520- 1566) devrinde de; Ebu Said Han (1531- 1533) ile onun 
İstanbul’a gönderdiği mektubun ulaştığı ve Şam’da vefat eden Şeyh Hasan Hârezmî’nin 
mezarına bir imaret yapılmasının istendiği fakat daha evvel kabri üzerine türbe yapılıp 
fukarasına da sadakalar dağıtıldığına dair olan yazışmalardan başka Ubeydullah Han (1533- 
1539), Abdullâtif Han (1540- 1551) ve Pîr Muhammed Han ile de yine İran’a karşı birlikte 
hareket edilmesi hususunda karşılıklı yazışmalar yapmıştır. Hatta, Şah Tahmasb (1524- 
1576)’ın Avrupa’da Osmanlılar aleyhine müttefik aradığı sırada Kanunî de Abdullâtif Han ile 
anlaşarak 300 yeniçeri ile topçu ve top yollamıştı. Hindistan dönüşünü Türkistan üzerinden 
yapmış olan Seydî Ali Reis, bu toplardan bahseder.  Bu dönemde Rumî diye anılan Osmanlı 
ateşli silahlarını uzak doğuya kadar yayılmış bir şöhreti vardı. 

Daha padişah olmadan Sultan II. Selim (1566 – 1574) Maveraünnehir hacılarının 
güvenliği hususunda yazışmalar yapmıştır. II. Abdullah Han zamanında bu münasebetler daha 
da artmıştır. Osmanlıların Şirvan ve Demirkapı taraflarındaki faaliyetleri esnasında Sultan III. 
Murad (1574- 1595) tarafından top ve tüfek göndermek suretiyle Özbeklerin ateşli silah 

                                                           
1 Bkz. Abdullah Gündoğdu, “Türkiye Türk Dünyası Münasebetlerinin Tarihi Arka Planı”, Yeni Türkiye, Türk Dünyası 
Özel Sayısı, Sayı, 15, s. 295- 299. 
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ihtiyacının bir kısmı karşılanmıştı. İki devlet arasında yapılan ittifak, 1588 yılından sonra en 
müessir neticeyi sağlamıştır. Bu tarihlerde, bir yandan Ferhat Paşa, Karabağ ve Gence 
tarafında batı cihetinden Safevîleri sıkıştırken, diğer yandan II. Abdullah Han da doğu 
cihetinden özellikle oğlu Abdulmümin’in Horasan’daki istilâ faaliyetleriyle Şah Abbas’ı çok güç 
durumda bırakmıştı. İki cephede bir şey yapamayacağını anlayan Şah Abbas, Osmanlılar ile 
barış yapıp Özbeklerle uğraşmayı uygun görmüştür. Osmanlı serdarı Ferhad Paşa, bu barıştan 
sonra Abdullah Han’a bir mektup gönderip müttefikini İran’a karşı yalnız bırakmayı tercih 
etmiştir.  

Bu dönem Osmanlılar Safevilerle girdiği dini ve fikri rekabette Şii karşıtlığı konusunda 
mücadeleye daha erken başlamış olan Türkistan medreseleri ve ulemasının lojistik desteğini 
alacaktır. Ayrıca, Anadolu’da ve Balkanlarda köklü bir geçmişe sahip olan gayri Sünni eğilimli 
tarikatların giderek yerini alacak olan Hacegan ya da Nakşibendiye hareketi tasavvufun 
Sünnileşmesinde başlıca rolü oynayacaktır. Buna iyi örneklerden biri Maveraünnehir 
tarafından Rum’a hicret edip Antakya’da yerleşen Ömer bin Hamza’nın torunu Vaiz-i Arap diye 
şöhret kazanmış olan Mehmed bin Hamza’dır. Bayezid ve Yavuz zamanında ünlenen Vaiz-i 
Arap, Safevi- Osmanlı çatışması ortamında tasavvuf karşıtı hareketin kuvvetli temsilcisi 
olmuştur. Balkanlardan Irak’a kadar tüm Osmanlı ülkesinde hatta kendi köklerinin geldiği 
Türkistan’a kadar mutaassıp Sünni hareketin öncüsü olan Vaiz-i Arap, 1531 yılında Bursa’da 
ölmüş ve Ulu Cami haziresinde gömülmüştür.1 Bu süreçte Tekke ve Medrese arasındaki 
ayrışma giderek medreseler lehine düzeltilmiştir. 

Çar unvanını ilk defa alan ve Korkunç namıyla tanınan IV. İvan zamanında ise Rusya 
Türk dünyası için en büyük tehlike hâline gelmiştir. Rusya’da tedhiş yöntemini kullanarak 
mutlak ve merkeziyetçi bir idare kuran IV. İvan, yarı deli kan dökücü bir hükümdar olarak 
şöhret kazanmıştır. Onunla, birlikte doğu istikametinde Türk ülkeleri aleyhine sürekli büyüyen 
Rusya, önce 1552 yılında Kazan Hanlığı’nı, ardından da 1556’da da Astarhan (Ejderhan) 
Hanlığı’nı yıkarak bin yıldan fazla bir zaman Türklerce meskûn olan ve Türkçe adıyla İtil- Etil 
olarak anılan İdil (Volga) boyuna bir daha çıkmamacasına yerleşiyordu. İdil boyunun Ruslarca 
istilâsı ilk olarak Hârezm ve Maveraünnehir için çok mühim bir ticaret merkezinin- ki sadece 
Astarhan o devirde günlük bin altın gümrük resmi getiren bir ticaret merkezi durumundaydı- 
kaybı yanında Türkistan hacılarının geçiş yollarının da kapanması şeklinde kendini 
göstermiştir.2 

Önceleri Saraycık, Astarhan, Kırım ve İstanbul yolu ile Hicaz’a giden Türkistan hacıları 
için Astarhan’ın Rusların eline düşmesinden sonra (1556) bu yol tehlikeye girmiştir. Yine bu 
devirde Safevîlerin güçlük çıkarması sebebiyle İran yolu da kullanılamıyordu. Hacılar, ancak 
Ürgenç’e oradan Mangışlak’a buradan da gemi ile Şirvan’a giden yolu tercih etmekteydiler.3 
Rusların kuzey Kafkaslarda üs oluşturmak maksadıyla Terek nehri üzerinde kale inşa etmeleri 
büyümekte olan Rus tehlikesini yeterince Osmanlı gündemine yerleştirmiş bulunuyordu. Bu 
gelişmeler üzerine Türkistan’dan Kafkaslardan ve Nogay ilinden ve hatta Kazan çevresinden 
hacıların veya bunların ileri gelenlerinin telkinleriyle Hârezm ve Semerkand gibi Özbek 
hanlarının bizzat Osmanlı devletine müracaatları da Ruslara karşı harekete geçilmesi 

                                                           
1 Bu konuda, Şakaik- Numaniye’deki bilgileri (s. 414) nakleden, İbrahim Ethem, Plevne Hatıraları, Hazırlayan 
Seyfullah Esin, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul, 1979, s. 7-11. 
2 Bkz. Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve İdil Boyu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2011. 
3 Seydi Ali Reis, Miratü’l-Memâlik, Dersaadet İkdam Matbaası, İstanbul, 1312, s. 63- 75. 
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hususunda teşvik edici olmuştur. Meselâ, Hârezm Özbeklerinin hükümdarı olan Hâcim Han’ın 
devrin en büyük siyasi gücü olan Osmanlı devletine müracaat ettiğini biliyoruz. Başbakanlık 
arşivi 7 numaralı Mühimme defterinde bulunan 2722 v2 2723 sıra numaralı Tatar ve Hârezm 
hanlarına yazılmış olan tarihsiz namelerden anlaşıldığına göre, Hâcim Han, Haydar Bahadır adlı 
elçisi vasıtasıyla Sultan II. Selim’e gönderdiği mektubunda; vaktiyle Kanuni Süleyman 
zamanında iki devlet arasındaki dostluğu hatırlattıktan sonra, “Rusların Astarhan yolunu 
kapattıklarını, hacılara ve tüccarlara yol vermedikleri”nden şikâyet edilmekte, Osmanlı 
padişahından da “Astarhan yolunun açılması” hususunda ricada bulunmaktaydı. Hâcim Han’a 
yazılan cevabî namede “bu cihetlerin düşünüleceği ve vakti zamaniyle hüsn-i tedarük 
olunmağa niyet olunmuştur” denildiğine bakılırsa bu esnada Astarhan tarafına bir sefer 
açılması hususunda Payitahtça bir karar alınmış görünmektedir. Ancak, Hâcim Han’dan gelen 
mektup ve elçinin 1569 yılındaki meşhur Astarhan Seferi’nin başlamasında mühim bir âmil 
teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Bu yazışmalar, Astarhan Seferinden hemen önce 1567 sonu veya 
1568 yılı başlarında gerçekleşmiş olmalıdır. 

Osmanlı devletinin İdil boyu ile ilgisi sadece seferle sınırlı kalmamış devlet ileri gelenleri 
Rus yayılması karşısında Osmanlı varlığını buralarda kalıcı kılabilecek bazı ek projeler üzerinde 
de çalışmışlardır. Bu projelerin başında 1569 yılındaki Astarhan seferi ile eş zamanlı düşünülen 
Ten (Don) – İdil ( Volga) projesi gelir. Küçük gemileri Don’dan Volga’ya geçirmek ve Don 
nehrinin yukarı kısmında ve nehrin her iki tarafına birer kale inşa etmek suretiyle buraları 
denetim altına almak şeklinde ifade edilebilecek olan bu proje, malesef Astarhan seferinde 
olduğu gibi devletin iç meseleleri yüzünde işin Kefe Beylerbeyisi Kasım Paşa gibi ikinci sınıf 
devlet adamlarına ihale edilmesi, olumsuz coğrafi şartlar ve hava muhalefeti v.b. sebeplerle 
başarısız olmuştur. 

Bu tarihten sonra Türkiye ile Rusya arasındaki kuvvet dengesi sürekli olarak Rusya’nın 
lehine değişmiştir. 1696’da Azak kalesinin de Çar Petro tarafından zabtı Ruslara Karadeniz 
yolunu açmıştır. Ruslar bu tarihten sonra ise Kırım, Kafkaslar ve Türkistan’a yöneleceklerdir. 
Ruslar 18. Yüzyılın sonlarına doğru Kırım’a, 19. Yüzyılın ilk yarısında Kafkasya’ya, ikinci 
yarısında 1865’te Hokand Hanlığı’na, 1868’de Buhara Hanlığı’na 1873’te de Hive Hanlığı’na 
son vererek Türkistan’a tamamıyla yerleşeceklerdir. Osmanlılar bu süre zarfında güçlerini 
nispetinde çeşitli yardım ve girişimlerde bulunmuşlardır. Bilhassa, Ruslar Türkistan cephesine 
yöneldiklerinde mesafenin uzaklığı ve Rus baskısı buna imkân vermemiştir. Osmanlı devletinin 
hanlıklara aralarındaki mücadeleye son verip, ortak düşmana karşı birlikte hareket etmeleri 
yönünde yaptığı tavsiyeler de pek işe yaramayacaktır. 

Buna karşın Osmanlı Devleti’nin buralardaki saygınlığı eksilmeden devam etmiştir. 
Bundan dolayı bazı batılı devletler karşılaştıkları meselelerin hallinde zaman zaman Osmanlı 
devletinin tavassutuna ihtiyaç duyuyorlardı. Meselâ, Abdülmecid devrinde Buhara’da 
tutuklanan bir İngiliz subayının, Abdülaziz devrinde de yine Buhara’da tutuklanan üç İtalyan 
tüccarın serbest bırakılması için Osmanlı devleti ilgili hükümetlerin ricası ile aracılık etmiştir. 

Osmanlı devletiyle Türkistan hanlıkları arasındaki münasebetlerde önemli bir husus da 
Osmanlıların mukaddes topraklardaki hâkimiyetleri idi. Osmanlı devletine yapılan 
müracaatların ve aradaki yazışmaların mühim bir miktarını Türkistan hacıları ile ilgili olanlar 
meydanda getirmektedir. Bu yazışmaların başlıca konusunu ise hac yollarının emniyetinin 
sağlanması hususu teşkil etmekteydi. Türkistan ahalisi için İslâm dininin beş temel şartından 
birisi olan Hac farizasını yerine getirmek büyük bir öneme haizdi. Hatta Rus istilâsından sonra 
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Hicaz demiryolu yaptırılırken Türkistan ahalisi kendi aralarında para toplayıp Hicaz Demiryolu 
İane Komisyonu’na ulaştırmışlardır. Osmanlıların mukaddes topraklardaki hâkimiyetleri 
yanında mukaddes emanetlerin İstanbul'a getirilmiş olması Osmanlılara beslenen saygıyı 
büyütmekteydi.1 Bugün bile devam eden Türkistan hüccacının Hac yolculuğuna İstanbul'dan 
başlama âdeti bütün bunların bir uzantısıdır. 

Yukarıda vurgulandığı gibi siyasi alandaki kopukluğa karşılık Türkiye ile Türk dünyası 
arasındaki kültürel münasebetler daha canlı olmuştur. Geçmişte Türkçenin hâkim olduğu 
sahalarda bilhassa kültürel münasebetlerin ne boyutta olduğuna en güzel misal Köroğlu 
Destanı’dır. Büyük tarihçi merhum Faruk Sümer’in Belirttiği gibi bu destan, Balkanlardaki 
Üsküp’ten Doğu Türkistan’daki Kaşgar’a güney Batı Anadolu’daki Dalaman Çayı’ndan Batı 
Sibirya’daki Tobol boylarına kadar uzanan geniş Türk âleminde söylenip okunmaktadır. 16. 
Asırda Anadolu’da doğmuş olan Köroğlu Destanı daha sonra Azerbaycan’da yeniden şekillenip 
Türkmenlere geçmiştir. Yani Türkmenler Aşık Garip, Arzu ile Kamber gibi halk hikâyelerini nasıl 
Azerbaycan Türklerinden duymuşlarsa Köroğlu destanını da onlardan öğrenmişler ve bir çok 
ilaveler yaparak onu kendi milli destanları yapmışlardır. Türkmenlerden Özbekler, Özbeklerden 
de Kazaklar öğrenmişler, bu suretle Köroğlu Destanı Sibirya’daki Tobol ırmağı kıyılarına 
ulaşmıştır. 

Geçen zaman içerisinde Karacaoğlan’ın şöhreti yine aynı şekilde Türkmenistan’a kadar 
ulaşmıştır. Sevdiğinin gözlerini methetmek için çeşitli ülkelere nispet eden Karacaoğlan o 
zaman Osmanlı Devleti’nin hâkim olduğu ülkeler yanında Delhi, Buhara, Türkistan’ı da 
zikretme gereği duyması bunun bir ifadesidir.2 Nasreddin Hoca gibi folklorik değerler bütün 
Türk dünyasının ortak malı hâlinde gelişmiştir. Atasözlerinde, bilmecelerde, şiirlerde ve 
ezgilerde hep aynı duygu ve duyarlıkların izlerini bulmak mümkündür. Türkiye’de, Rusya 
Müslümanları arasında yenileşme, aydınlanma ve millî uyanışın başladığı 19. Yüzyılın ilk 
çeyreğinden günümüze kadar geçen çağdaş dönem ayrı bir değerlendirme konusudur. 

Ebulgazi Bahadır Han gibi Cengiz neslinden hükümdar bir tarihçi tarafından hem bir 
Cengiznâme (Şecere-i Türk) ve hem de bir Oğuznâme (Şecere-i Terâkime) telif edilmek 
suretiyle, yukarıda sözü edilen Doğu/ Batı Türklüğünü temsil eden Oğuznâme- Cengiznâme 
temelindeki iki Türk sözlü tarih geleneğini yakınlaştırılmaya çalışılmıştır. Hatta bu yönüyle 
Ebulgazi’yi Doğu ve Batı Türklüğünü ortak tarih temelinde birleştirmeye yönelik girişimin ilk 
temsilcisi olarak değerlendirmek mümkündür. Bu yaklaşım daha sonra Türk milli uyanış 
çağında Ceditçilik ve Türkçülük akımının temel fikri olacaktır. Bu yönüyle Gaspıralı’nın şahsında 
temsil edilen Kaşgardan İstanbul’a kadar uzanan geniş bir Türk coğrafyasında ortak bir 
aydınlanma hareketinin büyük başarısından söz etmek bugünkü bağımsız Türk 
cumhuriyetlerinin dayandığı fikri temel olduğunu söylersek şaşırtıcı olmayacaktır. Bu 
yaklaşımın yine Türkiye’nin Sovyet sonrası bağımsızlıklarını kazanan başta Özbekistan olmak 
üzere Türk cumhuriyetlerini tanıyan ilk ülke olma bahtiyarlığını sunduğunu söyleyebiliriz. 

                                                           
1 Bkz. Belgelerle Osmanlı Türkistan İlişkileri (XVI- XX. Yüzyıllar), Devlet Arşvileri Genel Müdürlüğü Yayınları, 
Ankara, 2004. 
2 Darılma sevdiğim söylenen söze/ Ne hoşça yakışmış benlerin yüze 
Mısır, Arap, Urban, Yemen, Anize/ Belhi Buhara’yı değer gözlerin 
Emsem yanakların, kurtulsam yastan/ Adam kemlik görmez sevdiği dosttan 
Arnavud, Çerkesle Kürd, Arabistan/ Bütün Türkistan’ı değer gözlerin. 
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Türkiye Özbekistan ilişkileri yaşanan bazı hayal kırıklıklarına rağmen büyük bir umut 
vadetmektedir. Ortak, tarih, kültür ve medeniyet temelinde, güçlü iktisadi bağlarla bir birine 
bağlanmış Özbekistan ve Türkiye’nin insanlığın geri kalanı için de barış, refah ve güvenlik 
anlamına geldiğini kuvvetle ifade etmeliyiz. Bugün Türkiye’nin Türk dünyası ile özellikle 
Özbekistan ile ilişkilerini etkileyen yeni pek çok faktörden söz etmek mümkündür. Dini 
köktencilik, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme, yönetim, çevre, paylaşım ve insan 
hakları sorunları yanında Çin, Hindistan gibi yükselen yeni güç merkezleri bu bağlamda 
değerlendirilebilir. 
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TÜRK DÜNYASI ZİNCİRİNİN EKSİK HALKASI TÜRK KENEŞİ VE ÖZBEKİSTAN 

Doç. Dr. Fırat YALDIZ*  Doç. Dr. Ayşe Çolpan YALDIZ** 

Giriş 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) 2009 yılında Türkiye, 
Kırgızistan, Azerbaycan ve Kazakistan tarafından kurulmuştur. Süreç içerisinde Türk 
Dünyasında işbirliği amacıyla kurulan birçok kurum [Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY), Uluslararası Türk Akademisi, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 
(TÜRKPA), Türk İş Konseyi (Turkic Business Council), Türk Kültür ve Miras Vakfı] Türk Keneşi’ne 
bağlanmıştır.  

Türk Keneşi’nin Türk Dünyasında başarılı bir işbirliği ortamı oluşturabilmesi için, Orta 
Asya bölgesinin siyasi, ekonomik, tarihsel ve kültürel açıdan en önemli ülkelerinden biri olan 
Özbekistan’ın örgüte üye olmaması, kuruluşundan bugüne kadar geçen 10 yıllık süre zarfında 
en önemli sorun olarak ortaya çıkmıştır. Son olarak Eylül 2018’de Kırgızistan – Bişkek’te 
yapılan Türk Keneşi zirvesine Özbekistan Cumhurbaşkanı seviyesinde katılmış ve Türk 
Keneşi’ne üyelik için en önemli somut adım atılmıştır.  

Bu çalışmada, Özbekistan’ın, Türk Keneşi’ne neden bugüne kadar üye olmadığı, hangi 
değişen dinamikler bağlamında bu kararından vazgeçtiği ve Özbekistan’ın katılımıyla Türk 
Dünyasında ortaya çıkan işbirliği fırsatlarının yakın geleceğe nasıl etki edebileceği 
araştırılacaktır. 

Türk Keneşi 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin dağılması ve Soğuk Savaş’ın sona 
ermesinin ardından uluslararası sistem yeniden yapılanmış; bu sürecin devamında 
bağımsızlıklarını kazanan Türk Devletleri de uluslararası sistemin yeni ve önemli aktörleri 
olarak ortaya çıkmıştır. Sovyet Yönetimi altındaki uzun yıllar boyunca hem birbirleriyle hem de 
uluslararası toplumla ilişkileri engellenen Türk Devletleri “bağımsızlıklarının ardından bir 
yandan ulus devlet inşa süreçlerine girişmişler öte yandan ise Türk Dünyası’nın aktörleri olarak 
birbiriyle işbirliğinin yollarını aramışlardır.” (Erol ve Çelik, 2017: 17) Bu süreçte uluslararası 
liberal teori, Türk Keneşi fikrini de kuramsal açıdan anlayabileceğimiz plüralist bir yaklaşımla 
uluslararası sistemi bireyler, devletler, baskı grupları, uluslararası örgütler ve uluslaraşırı 
örgütlenmeler düzeyinde analiz etmemizi sağlayacak kuramsal bir açılım sağlamıştır (Arı, 
2008: 354-355). 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi – Türk Konseyi), “Türk Dili 
Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirveleri”nin sonucu olarak kurulmuş bir bölgesel 
örgüttür.  Türk Dili Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirvelerinin başlatıcısı aslında dönemin 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman Demirel’dir. 1992’de Orta Asya’ya ve Azerbaycan’a 
ziyarette bulunduğu sırada Demirel bu zirveleri organize etmeye başlamıştı. İlk zirve, 30-31 
Ekim 1992 tarihinde Ankara’da yapıldı. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan cumhurbaşkanları ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 

                                                           
* Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
** Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
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Başbakan Süleyman Demirel’in katıldığı toplantı, Ankara Bildirisi’nin1 imzalanmasıyla sona erdi 
(Amirbek ve diğ., 2017: 166). Taraflar, ilişkilerin daha da güçlendirilmesini ve bağımsızlık, 
egemenlik, toprak bütünlüğüne saygı ve birbirlerinin içişlerine müdahale etmeme ilkeleri 
temelinde işbirliği inşa etmeyi amaçladılar (Balcer, 2012: 154). Ağustos 1995’te Bişkek’te 
yapılan zirvede, Türk halklarının büyük kültürel ve tarihî mirasını koruma ihtiyacı defalarca 
tekrarlandı; bütün taraflar, işbirliği yapmaya ve ilişki geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti. Bu 
zirvede, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi’nin kurulmasına karar verildi. (Murzaeva, 
2014: 41). 1998’de Astana’da gerçekleştirilen 6. Zirve’de, kalıcı bir sekretarya kurulmasında 
görüş birliğine varıldı. 

Bölgesel kuruluşların en önemlisi ve diğer beş kuruluşun da bağlı ilişkili olduğu çatı 
kuruluş rolüne sahip olan ve bu rolü giderek güçlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi (Türk Keneşi)’dir.2 1992 yılından beri toplanan, “Türk Dili Konuşan Devletler Devlet 
Başkanları Zirveleri” sonucunda ortaya çıkan ortak siyasi irade üzerine, 3 Ekim 2009 tarihli 
Nahçıvan Anlaşması ile Türkiye – İstanbul’da kurulan Türk Keneşi’ne3 Türkiye ve Kırgızistan’ın 
yanı sıra Azerbaycan ve Kazakistan da üyedir (Çaman vd. 2011: 49). 

Türk Keneşi’ne Üye Ülkeler 

 

   

TÜRKİYE  KAZAKİSTAN    AZERBAYCAN       KIRGIZİSTAN 

Şekil-1: Türk Keneşi’ne Üye Ülkeler 

Türk Keneşinin, Nahçıvan Anlaşması’nın 2. maddesinde ortaya konulan temel amaç ve 
görevleri şunlardır4:  

- Taraflar arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, 

- Bölge ve bölge dışında barışın korunması, 

- Dış politika konularında ortak tutumlar benimsenmesi, 

- Uluslararası terörizm, ayrılıkçılık, aşırılık ve sınır ötesi suçlarla mücadele için eylemlerin 
koordine edilmesi, 

- Ortak amaçlarla ilgili her alanda etkili bölgesel ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi, 

- Ticaret ve yatırım için uygun koşulların yaratılması, 

                                                           
1 Ankara Bildirisi’nin tam metni için bkz.: 
http://www.turkkon.org/Assets/dokuman/11_AnkaraBildirisi1992_1.DevletBaskanlariZirvesi_20140418_104048.
pdf [Erişim: 25.05.2018] 
2 http://www.turkkon.org [Erişim: 25.05.2018] 
3 Türk Keneşi Genel Sekreterliği, Türkiye-İstanbul’dadır. Kurucu Genel Sekreter Türk Diplomat Büyükelçi Halil 
Akıncı, 2010 – 2014 yılları arasında görev yapmıştır. Daha sonra Azerbaycanlı diplomat Büyükelçi Ramil Hasanov 
Türk Keneşi Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş olup, halen bu görevini sürdürmektedir. Türk diplomat Dr. 
Ömer Kocaman ise Eylül 2015’ten beri Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 
4 http://www.turkkon.org/tr-TR/genel_bilgi/1/10 [Erişim: 25.05.2018] 
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- Kapsamlı ve dengeli bir ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel gelişimin amaçlanması, 

- Hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ve insan haklarının korunması 
konularının tartışılması, 

- Bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında etkileşimin genişletilmesi, 

- Kitle iletişim araçlarıyla etkileşimin ve daha yoğun bir iletişimin teşvik edilmesi, 

- Hukukî konularda bilgi değişimi ve adli işbirliğinin teşvik edilmesidir. 

 

 

Şekil-1: Türk Keneşi’nin Organları 

Yukarıdaki şemada da görüldüğü üzere, Türk Keneşi’nin kurumsal organları ve ilişkili 
kurumları bulunmaktadır. Türk Keneşi’nin organları şunlardır: 

- Devlet Başkanları Konseyi, 

- Dışişleri Bakanları Konseyi, 

- Aksakallar Konseyi,  

- Kıdemli Memurlar Komitesi  
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- Sekreterya 

Türk Keneşi’nin ilişkili olduğu kurumlar ise: 

- TURKPA1, 

- TURKSOY2, 

- Türk İş Konseyi3, 

- Türk Akademisi4, 

- Türk Kültür ve Miras Vakfı5’dır. 

Türk devletleri arasındaki bu işbirliği örneğinde de görülen kurumsallaşmanın, bütün 
Orta Asya ülkeleri tarafından eşit derecede rağbet görmediği bir gerçektir. Resmi üyeleri 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye olan Türk Keneşi’nin 2010’daki İstanbul 
Zirvesi’ne Türkmenistan da katılmış ve Konsey fikrini desteklemiş; ancak Türk Keneşi’ne üye 
olmamıştır. Türkmenistan, bu duruşunun, dış politikasının temeli olarak gördüğü tarafsızlık 
statüsünden kaynaklandığını iddia etmektedir. Ancak, şu bir gerçektir ki Türkmenistan 
cumhurbaşkanının 2010 İstanbul Zirvesi’ne katılması bir başarı olarak görülmelidir; çünkü 
Aşgabat bu zirveye kadarki zirvelere hep alt düzey yetkililerini göndermişti.  

Özbekistan ise, Türk-Özbek ilişkilerindeki krizler nedeniyle Türk Keneşi zirvelerine 
katılmamıştır. (Balcer, 2012: 153) Ancak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev 30 
Nisan 2018 tarihinde Taşkent’te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve beraberindeki heyet ile yaptığı görüşme sırasında, Özbekistan’ın Türk Keneşi’ne katılacağını 
duyurdu.6 

Özbekistan ve Türk Keneşi 

Özbekistan, Orta Asya bölgesinin nüfusu ve jeopolitik konumu itibariyle en stratejik 
ülkesidir. Nitekim 30 milyondan fazla nüfusu ile beşeri sermaye bakımından Orta Asya’nın en 
büyük ülkesi olup, coğrafi olarak da Orta Asya’nın tam kalbinde yer alan Özbekistan, diğer tüm 
Orta Asya ülkeleri ile komşudur. Bunun yanında tüm diğer Orta Asya ülkeleri ve diğer komşusu 
olan Afganistan’da yoğun bir Özbek nüfusunun yer alması, söz konusu ülkeyi bölgesel anlamda 
daha da kritik bir konuma yükseltmektedir. Tüm bu etkenler birarada değerlendirildiğinde 
Orta Asya’da istikrar için Özbekistan’ın durumunun belirleyici olduğunu ve Orta Asya’da etkin 
bir güç olabilmek için Özbekistan ile ilişkilerin istikrarlı ve düzgün olması gerektiğini iddia 
etmek çok da abartı olmayacaktır.  

                                                           
1 https://turk-pa.org 
2 http://www.turksoy.org.tr/ 
3 Türk Keneşi üyesi dört ülkenin özel sektör kuruluşlarını birleştirerek, ekonomik işbirliğini ilerletmek amacıyla 
2011 yılında kurulmuştur. Türk İş Konseyi’nin sekretaryasının İstanbul’da kurulması karara bağlanmıştır. 
4 http://www.twesco.org/tr/ 
5 Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın merkezi Azerbaycan–Bakü’dedir. Vakfın Başkanlığını Azerbaycanlı diplomat Günay 
Efendiyeva yürütmektedir. 
6https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ozbekistan-cumhurbaskani-mirziyoyev-turk-dili-konusan-ulkeler-isbirligi-
konseyine-katilacagiz/1131701 [Erişim: 25.05.2018] 
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Oysa gerek Türkiye’nin Orta Asya ile ilişkilerinin ilk yoğunlaştığı ve “Türk Dünyası” 
kavramsallaştırmalarının ilişkileri belirleyici olduğu yıllarda, Özbekistan ile ilişkilerinin hızlı bir 
şekilde sekteye uğramaya başlaması, gerek Özbekistan’ın Türk Dünyası kavramına eski 
cumhurbaşkanı İslam Kerimov dönemi mesafeli duruşu, gerekse de komşusu olduğu diğer 
Orta Asya ülkeleri ile çok yoğun ekonomik, siyasi ve askeri işbirliklerine girişmemesi, Türk 
Keneşi’nin orta Asya’da etkin bir kurumsal yapıya kavuşmasında önemli dezavantajlar 
yaratmıştır. Nitekim 1992’de Türkçe Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirvelerinin ilkine 
katılan Özbekistan bundan sonra, 2018 yılında Kırgızistan – Çolpan Ata’da gerçekleştirilen 6. 
Türk Keneşi Zirvesi’ne kadar hiçbir toplantıya katılmamıştır.  

Kırgızistan’ın Çolpan-Ata kentinde gerçekleştirilen son Türk Keneşi Zirvesi’ne 
Özbekistan’ın yeni cumhurbaşkanı Ş. Mirziyoyev, hevesli bir şekilde katılım sağlamış ve  bu 
“Özbekistan’ın resmi olarak Türk Keneşi’ne katılma iradesini ortaya koyması” olarak 
yorumlanmıştır. Nitekim, henüz Nisan sonu Mayıs ayı başlarında Türkiye Cumhurbaşkanı R. T. 
Erdoğan’ın Özbekişstan ziyareti sırasındaki ortak basın toplantısında, Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, “Özbekistan’ın uzun bir aradan sonra Türk Konseyi’ne 
yeniden katılması kararı aldıklarını“ açıklamıştır. Bunun üzerine Türk Konseyi Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Özbekistan’ın katılım kararını değerlendirirken şöyle demiştir1:  

“Türk Konseyi’ne Türkmenistan ve Özbekistan’ın katılımı çok 
önemli bir konu. Özbekistan’ın tarihi derinliği, nüfusu, 
dinamizmi ile Türk Konseyi’ne önemli katkıları olacaktır. 
Özbekistan’ın da katılmasıyla Türk Konseyi ekonomi, eğitim, 
gençlik ve spor, turizm ve ulaştırma alanında daha farklı, 
derin projeler yapmaya devam edecektir. Özbekistan’ın 
katılımı Türk Konseyi’ne güç verecektir. Türk Konseyi, 
Özbekistan’ın da katılımıyla küresel ve bölgesel barışa, refaha 
ciddi katkılar yapmaya devam edecektir.” 

1992’deki ilk zirvede, serbest seyahat, ortak banka kurulması ve Orta Asya’daki enerji 
kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması gibi önemli ekonomik kararlar alınmış 
fakat bu kararların uygulanma imkânı bulunamamıştı; bu anlamda Türk Keneşi, büyük oranda, 
kültürel faaliyetlere ağırlık vermiştir. 6. Zirve ile ekonomik işbirliğine yönelik yeniden kritik 
kararların alınmaya başlandığı görülmektedir. Bunda, şüphesiz, Özbekistan’ın Türk Keneşi 
denklemine dahil olmasının etkisi büyüktür. Nitekim, Mirziyoyev, katıldığı bu ilk zirvede “ortak 
turizm paketi” önerisinin gündeme getirmiş, Hive’nin Türk Dünyası Kültür başkenti olarak ilan 
edilmesi teklifinde bulunmuştur2. 

Sonuç 

Özellikle bundan sonraki dönemde, Özbekistan’ın istikrarlı bir şekilde Türk Keneşi ile 
ilişkilerini sürdürmesi hem Türk Keneşi’nin uluslararası sistemde gücünü arttıracak, hem de 
Türk Dünyası’nda ikili ve çok yönlü işbirliği düzeylerinin artmasını sağlayacaktır. Çünkü 
Özbekistan, coğrafi konumu, güçlü devlet ve ordu geleneğine sahip olması ve 30 milyondan 
fazla nüfusu ile bölgesel anlamda önemli bir güçtür.  Nitekim 30 milyonluk nüfusu ile 

                                                           
1 https://ankasam.org/turk-kenesi-ve-ozbekistan/ 
2 https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/turk-kenesinde-yeni-bir-sicrama-ve-butunlesme-donemi/1245809 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

125 
 

Özbekistan, Türk dünyasında Türkiye’den sonra en büyük ülkedir. Bu beşeri sermaye, güçlü 
devlet geleneği ile birleştiğinde güvenlik politikaları ve ordu potansiyeli bakımından Orta 
Asya’nın en büyük gücü olan Özbekistan’ın Türk Keneş’ine üyeliği, Türk Dünyası’nda ortak 
güvenlik politikalarının geliştirilmesi açısından da önemli olacaktır.  Ayrıca, coğrafi olarak Orta 
Asya’nın merkezinde yer alan Özbekistan’ın Türk Keneşi’ne katılması, Türkiye ile Orta Asya 
arasındaki özellikle ticari ilişkilerde “kuzey-güney” ulaşım hatları yerine “orta ulaşım hattı”nın 
kullanılmasına imkan verecektir. Yine, Türk Dünyası’nda ortak turizm faaliyetleri noktasında, 
Özbekistan’ın Semerkant, Buhara, Hive gibi tarihsel kentlerinin dışarıda kalması düşünülemez. 
Bu anlamda da Özbekistan’ın Türk Keneşi’ne katılması hayati bir öneme sahiptir.  

Türk Keneşi özelinde Türk Dünyası ile Özbekistan’ın son yıllarda yakınlaşmaya 
başlamasınında ardındaki temel dinamik ise hiç şüphesiz yeni Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev’in kendisidir. Özbekistan’ın uzun zamandır, dış politikada izole tercihlerde 
bulunmasını değiştiren ve Özbekistan dış politikasına dinamik bir hareketlilik kazandıran yeni 
Cumhurbaşkanının varlığı sayesinde Özbekistan ile Keneş üyesi ülkeler arasında ticaret hacmi 
sadece bir yıl içerisinde % 40’tan fazla oranda büyümüştür.1  

Son olarak, Özbekistan’ın Türk Keneşi’ne üyeliğinin, Türkiye ile ilişkilerini de daha da 
güçlendireceği kesindir. Ayrıca, Türkiye ile gerek kültürel gerekse ekonomik faaliyet alanları 
bakımından ortaklıklara sahip olan Özbekistan’ın Türk Keneşine dahil olması Türkiye ile diğer 
Türk Cumhuriyetleri arasındaki ortaklıkları da muhakkak güçlendirecektir. Tüm bu sebeplerden 
dolayı, Türkiye ile Özbekistan’ın ilişkilerinin düzelmesinin, Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak 
elini güçlendireceği değerlendirilmektedir.  
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KARŞILIKLI ZİYARETLER ÇERÇEVESİNDE ŞEVKET MİRZİYOYEV DÖNEMİ TÜRKİYE-
ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİ 

Dr. Mustafa BOSTANCI* 

Giriş 

Özbekistan 447.400 km²’lik yüzölçümü1 ve yaklaşık 31 milyonluk nüfusu ile eski Sovyet 
Cumhuriyetleri arasında Rusya ve Ukrayna’dan sonra üçüncü büyük ülkedir.2 Orta Asya’nın en 
köklü ülkesi konumunda bulunan Özbekistan; pamuk, altın, uranyum, petrol ve doğalgaz gibi 
kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir.3  

Ülkenin yönetim şekli cumhuriyettir. 8 Aralık 1992’de yeni anayasa ile yasama, 
yürütme ve yargı organlarının güçler ayrılığı kabul edilmiş ve temel sivil haklar belirlenmiştir.4 

Orta Asya’nın merkezinde güneybatıda Ceyhun’la, kuzeydoğudaki Seyhun ırmakları 
arasında uzanan Özbekistan toprakları, kuzey ve kuzeybatıda Kazakistan, doğu ve 
güneydoğuda Kırgızistan ve Tacikistan, güneybatıda Türkmenistan, güneyde Afganistan’ın 
küçük bir bölümü ile çevrelidir.5 

Özbekistan coğrafi olarak Orta Asya’nın en verimli topraklarını kapsamakta6 ve Orta 
Asya bölgesinin “kalpgahında” yer almaktadır. Tarihsel, kültürel, politik ve ekonomik hususlar 
da Özbekistan’ın Orta Asya’nın “kalpgahı”, olduğunu doğrulamaktadır. Özbekistan tarihsel 
süreçte Orta Asya’nın idari, kültür, bilim ve uygarlık merkezi olmuştur. Buhara, Semerkant, 
Hive gibi İslam ve Türk tarihinin en önemli merkezleri Özbekistan sınırları içinde yer 
almaktadır. Tarihte bölgeye hâkim olan en güçlü devletlerden biri olan Timur 
İmparatorluğu’nun bu ülke toprakları üzerinde kurulmuş olması tesadüf değildir. Timur 
İmparatorluğundan sonra bölgede kurulan Şeybani Devleti, Buhara, Hive ve Hokand 
Hanlıklarının mirasçısı Özbekistan’dır.  

Günümüzde ise jeopolitik konumu, nüfusu, doğal kaynakları, ekonomik, siyasi ve askeri 
gücü, diğer Orta Asya ülkelerde yaşayan Özbek nüfus, izlediği proaktif dış politika gibi faktörler 
Özbekistan’ı bölgenin “başat aktörü” konumuna yükseltmektedir. Özbekistan coğrafi konumu 
itibariyle diğer Orta Asya ülkelerinin ortasında yer almaktadır ve dolayısıyla bu ülkeler ve 
Afganistan ile ortak sınıra sahiptir. Diğer yandan Rusya, İran ve Çin gibi bölgesel güçlerle 
sınırdaş değildir. Özbekistan coğrafi konum sayesinde, kendisinden daha zayıf durumda olan 

                                                           
* Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
1 S. Rıdvan Karluk, Ayşen Hiç Gencer, Orta Asya’da Oluşturulan Ekonomik ve Siyasi Entegrasyonlar Kapsamında 
Türkiye Özbekistan İlişkileri, Internatıonal Conference on Eurasıan Economıes 2016, s. 220. 
2 A. Sait Sönmez, “Özbekistan Dış Politikasını Oluşturan Temel Faktörler”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
Güz 2013, Cilt:13, Yıl:13, Sayı:2, s. 393. 
3 Türkan Budak, “Söylemler ve Eylemler Bağlamında: Türkiye’nin Orta Asya Politikası”, BİLGESAM, Analiz/Orta 
Asya, No: 1345, 29 Eylül 2015, s. 7.    
4 Özbekistan Ülke Bülteni, DEİK/Türk-Özbek İş Konseyi, 2012, s. 3. 
5 Özbekistan, Çalışmayı Hazırlayan: Zehra Mumcu, KEİB / BDT Araştırma Dizisi No: 4, İstanbul Ticaret Odası Yayın 
No: 1992-26, s. 3. 
6 Özge Nur Öğütçü, “Türkiye-Özbekistan İlişkileri: Yeni Bir Sayfa Açılacak mı?”, AVİM Yorum, No: 2017/93, Ekim 
2017, s. 4. 
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komşu ülkelerle kurduğu ilişkilerde onları etkileyebilmekte, ayrıca bölgesel güçlerden bağımsız 
hareket edebilmektedir.1 

Diğer taraftan bölgenin ikinci büyük ekonomisi olan ülke, Orta Asya’daki en büyük 
askeri güçtür. Ayrıca başta pamuk, uranyum ve altın olmak üzere önemli yer altı ve yer üstü 
kaynaklarına sahiptir. Etnik yapısı diğer bölge ülkelerine göre daha homojen yapıda olan bu 
ülke Orta Asya’da bölgesel güç olmaya aday konumdadır.2 

Özbekistan 1 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan etmiş, aynı gün ilk defa Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından tanınmış ve 4 Mart 1992 tarihinde Türkiye ile Özbekistan arasında 
diplomatik ilişkiler tesis edilmiştir.3 Taşkent’teki ilk Büyükelçilik aynı yılın Nisan ayında, 
Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği ise Ocak 1993’te açılmıştır. İlişkilerin hukuki temelini 
oluşturmak amacıyla 100’e yakın ikili anlaşma ve protokol imzalanmıştır.4 

Türkiye’nin, Özbekistan ile ilişki kurması da oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. 
Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un Aralık 1991’de5 Türkiye’ye yapmış olduğu resmi 
ziyaret, ikili ilişkilerin başlangıcında önemli bir yere sahiptir. Kardeşlik duygusu içinde kurulan 
ilk ilişkiler zamanla yerini karşılıklı dayanışma ve iş birliğine bırakmıştır. Öyle ki Türkiye Dışişleri 
Bakanı Hikmet Çetin’in Şubat 1992’de Özbekistan’a yaptığı ziyaret esnasında imzalanan 
protokolle uluslararası forumlarda Özbekistan’ı Türkiye’nin temsil etmesi kararlaştırılmıştır. 
Siyasi alanda Türkiye’ye duyulan bu güven ekonomik alanda da kendini göstermiştir.6 
Özbekistan, Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi olması açısından baştan beri büyük ekonomik 
güçler için önemli bir pazar olarak görülmüştür. Özbekistan, Türkiye'nin tahsis etmiş olduğu 
kredilerden en çok faydalanan ülke olmuştur. Özbekistan'daki Türk şirketlerinin faaliyetleri 
gittikçe genişlemektedir ve yatırım alanları çeşitlenmektedir. Enerji kaynaklarından gittikçe 
daha fazla üretim yapan ülkenin, buna paralel olarak artacak alım gücünün, geniş iç pazarla 
bütünleşmesi halinde bu ülkedeki Türk yatırımları için öneminin artacağı belirtilebilir.7  

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Özbekistan, Eylül 2016’ya 
kadar ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov tarafından yönetilmiştir. Kerimov’un ölümünün 
ardından Cumhurbaşkanına vekâlet eden ve 12 yıl boyunca başbakan olarak görev yapan 
Şavkat Mirziyoyev, Aralık 2016’da yapılan seçimleri kazanarak ülkenin 2. Cumhurbaşkanı 

                                                           
1 Sönmez, “Özbekistan Dış Politikasını Oluşturan Temel Faktörler”, s. 390-391.  
2 A. Sait Sönmez, “Güvenlik Sorunları ve Bağımsızlaşma Kıskacında Özbekistan - Rusya İlişkileri (1991-2013)”, 
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 28, 28 Güz 2013, s. 319.  
3 Başak Tanınmış Yücememış, Erişah Arıcan, Ufuk Alkan, “Türkıye-Özbekıstan-Kazakistan Ekonomik İlişkileri ve 
Bankacılık Sistemi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 17, Temmuz 2017, s. 164. 
4 Karluk, Gencer, a.g.m., s. 224. 
5 Bu ziyaret sırasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke ve 
Amaçlan Hakkında Anlaşma” onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî 
Gazete ile yayımı: 21.3.1993 Sayı: 21531)  
Kanun No: 3895, Kabul Tarihi: 11.3.1993  
Madde 1. 19 Aralık 1991 tarihinde Ankara'da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti 
Arasındaki İlişkilerin tike ve Amaçları Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.  
Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
6 Hasan Erdoğan, Selçuk Çolakoğlu, “Bağımsızlığının İlk Yıllarında Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri İlişkileri”, s. 706, 
http://www.ayk.gov.tr 
7 Mehmet Dikkaya, “Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler”, bilig-9/Bahar’99, s. 10-11 
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olmuştur.1 Mirziyoyev, ülkede başlatılan köklü ekonomik reformlar ve büyük değişim 
hamlesinin mimarı ve uygulayıcısı olmuştur.2 

Şavkat Mirziyoyev, Âli Meclis’in 14 Aralık 2016 tarihindeki ortak oturumunda 
Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini devralması dolayısıyla gerçekleşen 
törende, tarihi bir konuşma yapmıştır. Özbekistan halkı tarafından kendisine gösterilen güvene 
teşekkürlerini ifade eden Mirziyoyev, tüm gücü, imkânları bilgi ve deneyimlerini ortaya 
koyarak ömrünü sonuna kadar halkının yolunda feda edeceğini söylemiştir. Mirziyoyev, 
ülkesinin son 25 yılda gerçekleştirdiği kalkınma ve bağımsızlığı güçlendirme yönünde 
kaydettiği ilerlemeye işaret ederek, önceki Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un miras bıraktığı 
ortak hedefe ulaşmak için tüm kesimlere güçleri birleştirme çağrısı yapmıştır.3 

Özbekistan’ın Orta Asya Türk devletleri arasında en fazla nüfusa sahip olması, tarihi 
merkezlere (Semerkand, Buhara, Hive vb.) ev sahipliği yapması ve birçok ülke ile sınırı olması 
gibi sebepler Türk dış politikasına yeni bir boyut getirmiştir. 1990’lı yıllardan sonra Özbekistan 
ile Türkiye arasında ilişki ve işbirlikleri birçok alanda ortak yarar temelinde hızla gelişmiştir. 

Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin kökü Türkistan dönemine kadar gerilere 
gitmektedir. Özbekistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını kazanmasından sonra Özbekistan ve 
Türkiye arasındaki ilişkiler ticari, ekonomik ve mali alanlarda hızla gelişmiştir. Cumhurbaşkanı 
İslam Kerimov’un Türkiye’yi ilk ziyaretinin ardından Haziran 1992-Kasım 1999 tarihleri 
arasında ilişkiler hızla gelişmiştir. 2003’den sonra 2014 yılına kadar taraflar arasında fazla bir 
temas olmamıştır.  Kopuklukta tarafların birbirlerini yanlış anlamaları büyük rol oynamıştır ve 
iki ülke arasında bir durağanlık yaşanmıştır. Gerginliğin giderilmesi için taraflar arasında çeşitli 
görüşmeler yapılmıştır.4 

1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan Ziyareti (17-18 Kasım 2016) 

Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkinin seyri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17-18 Kasım 
2016’da, Kerimov’un ölümünden sonra cumhurbaşkanı seçilen Mirziyoyev ile Semerkant’ta 
yaptığı görüşmeyle değişmiştir. Erdoğan ile Mirziyoyev’in burada yaptığı görüşme uzun 
zamandır durağan olan Özbekistan-Türkiye ilişkilerini canlandırmıştır. Mirziyoyev ile 
Erdoğan'ın görüşmelerinde sağlanan mutabakat, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin 
gelişmesini engelleyen sorunların çözüm yolunu açmıştır.5 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan’ın tarihi 
Semerkant kentindeki Devlet Konukevinde Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelmiştir.  Erdoğan, 
görüşmeden önce yaptığı açıklamada şunları söylemiştir: “Uzun bir aradan sonra Özbekistan’a 
gelmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkileri, 
Türkler ve Özbekler arasındaki ebedi kardeşliğe layık bir düzeye taşımak istiyoruz. Bu sadece 
ortak çıkarlarımızın bir gereği olarak değil, kardeşlik hukukumuzun ve tarihi 
sorumluluğumuzun bir icabı olarak görüyorum.” 

                                                           
1 Sabah, 5. 12. 2016. 
2 Tokay Haber Ajansı Yatırım Finansman ve Dış Ticaret Dergisi Ek Sayı/Ekim Yıl: 23,  25.10.2017, s. 2. 
3 Yatırım Finansman Dış Ticaret Dergisi Özbekistan Eki, Yıl: 23, 25.10.2017, Ek Sayı / Ekim, s. 7. 
4 Karluk, Gencer, a.g.e., s. 224. 
5 https://www.trtavaz.com.tr/haber/tur/avrasyadan/turkiye-ozbekistan-iliskilerinde-yeni-donem 
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Mirziyoyev de Erdoğan’ı ülkesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
her iki ülkenin liderlerinin kendi ülkelerinin bağımsızlığı için çaba gösterdiğini ve ülkelerinin 
dünyadaki en gelişmiş ülkeler sıralamasına çıkmasını sağlamak, halkın barış, refah ve huzur 
içinde yaşamasını hedeflediklerini belirtmiştir.1   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kalabalık bir heyetle Özbekistan’a yaptığı bu 
ziyaret Özbek basınında geniş yer bulmuştur. 

Özbekistan'ın en önemli yayın organlarından Halk Sözü, Pravda Vostoka ve Narodnoe 
Slovo gazeteleri, Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretini manşetten vermiştir. 

Halk Sözü gazetesi, Erdoğan'ın bu ülkeye yaptığı ziyareti kapsamında Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Vekili ve Başbakan Şavkat Mirziyoyev ile görüşmesini baş sayfada yayımladığı 
“Özbekistan-Türkiye: İşbirliğinin yeni imkânları” başlıklı haberle duyururken, aynı sayfada 
ayrıca Erdoğan'ın merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un mezarını ziyaret ettiği sırada 
çekilen fotoğrafına da yer vermiştir. 

Erdoğan'ın Semerkant’a gelerek Kerimov’un mezarını ziyaret etmesini, Özbek halkına 
gösterdiği yüksek saygının göstergesi olarak nitelendirilen haberde, bu ziyaretin Türkiye'nin 
Özbekistan ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini de gösterdiği kaydedilmiştir. 
Türkiye’nin Özbekistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğu da anımsatılan haberde, 
“Özbek ve Türk halklarının yüzyıllara dayanan ortak tarih, dil, din, gelenek ve değerlerle 
birbirine çok bağlı olduğu” belirtilmiştir. 

Rusça yayınlanan Pravda Vostoka gazetesi de ilk sayfasında yer verdiği Erdoğan’ın bu 
ülkeye yaptığı ziyarete ilişkin haberde, Erdoğan’ın “Türkiye’nin Özbekistan’ı Orta Asya’daki 
öncelikli ortak ülke olarak gördüğü ve Özbekistan’ın siyasi istikrarı ve ekonomik kalkınmasının 
sürdürüleceğine inandığı” yönündeki açıklamalarına yer verilmiştir. 

Haberde, görüşmelerde Özbekistan ile Türkiye arasındaki karşılıklı güven ortamının 
pekiştirilmesi, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasındaki istişareler, uluslararası kuruluşlar 
çerçevesinde iki ülkenin birbirini desteklemesi ile ilgili konuların gözden geçirildiği 
kaydedilmiştir. Türkiye’nin Özbekistan’ın en önemli ticari ortaklarından olduğu ve geçen sene 
iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 1,2 milyar dolara ulaştığı bilgisine yer verilen haberde, 
bu rakamın iki ülke arasındaki mevcut potansiyeli tam olarak yansıtmadığı ve bu miktarın yakın 
yıllar içerisinde 2-3 kat arttırılmasının mümkün olduğuna işaret edilmiştir. 

Görüşme sırasında tarafların gelecek yılın başında Taşkent’te iki ülke karma ekonomik 
komisyon toplantısı ile Özbekistan-Türkiye Yatırım Forumu’nun düzenlenmesi konusunda 
anlaşmaya vardığı belirtilen haberde, Erdoğan ve Mirziyoyev’in bu görüşmede varılan 
mutabakatların ikili ilişkilerin yeni düzeye çıkarılarak, karşılıklı menfaatlere dayalı alanlarda 
işbirliğinin yeni sayfasını açmaya hizmet edeceğine inandığı vurgulanmıştır. 

Ülkedeki en çok okunan haber sitelerinden Kun.uz ise, “Erdoğan büyük Semerkant’ta”, 
“Mirziyoyev ve Erdoğan yaklaşık 3 saat yüz yüze görüştü”, “İki ülke ilişkilerinde yeni sayfa”, 
“Türkiye Özbekistan ile işbirliğini derinleştirmek istiyor”, Mirziyoyev’in konuşmasından alıntı 
yaparak “Türkiye büyük imkanlara sahip ve dünya çapında büyük saygı duyulan bir ülke” 

                                                           
1 Hürriyet, 19 Kasım 2016. 
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başlıklarıyla yayımladığı haberleriyle okuyucularına Erdoğan’ın Özbekistan ziyaretinin detayları 
hakkında bilgi vermiştir.1  

Bu dönemde, ülkeler arasındaki karşılıklı güvene dayalı ilişkiler, iki ülke yöneticileri 
arasındaki siyasi diyalog ve iş adamları arasındaki ekonomik iş birliği, çeşitli seviyelerde 
istikrarlı gelişmeye başlamıştır. Yıllardır yapılamayan Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik 
Komisyon Toplantısı Taşkent’te gerçekleştirilmiştir. Başbakan yardımcıları düzeyinde karşılıklı 
heyet ziyaretleri yapılmıştır. Diğer yandan Erdoğan ve Mirziyoyev, katıldıkları tüm uluslararası 
toplantılarda bir araya gelerek ikili görüşmelerde bulunmuştur. Mirziyoyev, Erdoğan ile yaptığı 
görüşmede, Türkiye’yi Özbekistan için önemli ve uzun vadeli ortak gördüklerini dile getirmiştir. 

2. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in Türkiye Ziyareti (25-27 Ekim 2017) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle 
karşılamıştır. Erdoğan, Mirziyoyev onuruna akşam yemeği de vermiştir. Baş başa ve heyetler 
arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında, havacılık, ulaştırma, yatırımların geliştirilmesi, 
diplomasi, eğitim, askeri, sağlık, kültür, ticaret, bankacılık alanlarında 22 anlaşma 
imzalanmıştır.2 

Bu ziyaret, 20 yıl aradan sonra Özbekistan’dan Türkiye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde 
yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.3 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı 
düzenlemiştir. 

Toplantı öncesinde iki ülke arasında mutabakata varılan anlaşmalar imzalandı. Anlaşma 
imza töreninden sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ziyaretin önemi, özellikle 20 yıl 
aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyarettir. Bu bakımdan bizim için son 
derece anlamlı ve önemlidir. Mirziyoyev ile önce baş başa, sonra heyetler arası 
görüşmelerimizi yaptık ve iki ülke arasındaki bu kapsamlı görüşme çok verimli geçti. 
Ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan tarıma, eğitimden kültüre pek çok alanda işbirliği 
imkânlarını ele aldık. Özbekistan Orta Asya’da 331.5 milyon nüfusu, yeraltı ve yerüstü 
kaynakları ile her açıdan stratejik bir ülke. Dünyanın en büyük yedinci doğalgaz, dördüncü 
uranyum, altıncı pamuk üreticisi ve ikinci büyük pamuk ihracatçısı konumundadır. Bu tabloya 
rağmen ekonomik ve ticari ilişkilerimizin arzu ettiğimiz seviyede olmadığını görüyoruz. 2016 
yılında 1,2 milyar dolar civarındaydı 2016 yılında. Bu yılın ilk 8 ayında 900 milyon doları aştık. 
Bu rakamları inşallah kısa zamanda yukarılara çekeceğiz. Bu noktada ikimizde de, 
işadamlarımızda da kararlılığı görüyorum. İşadamlarımıza desteğimiz tamdır. Değerli kardeşim 
liderliğinde Özbekistan kararlı bir yürüyüşle ciddi yatırımlara imza atıyor. Biz de tüm 
tecrübemiz ve imkânlarımızla kendilerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Türkiye 
müteahhitlik alanında dünyada ikinci sırada çok önemli bir konum teşkil ediyor. Bu alandaki 
tecrübelerimizi Özbekistan ile paylaşmayı hedefliyoruz. Görüşmede ele aldığımız en önemli 
konulardan birisi de kültür ve turizm. Özellikle turizm noktasında Başkent Semerkant, Buhara 

                                                           
1 http://www.gunes.com/dunya/erdogan-ozbek-basininda-genis-yer-buldu-737154 
2 Milliyet, 26 Ekim 2017. 
3 Sabah, 25.10.2017. 
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bizim için çok büyük önem arz ediyor. Özbekistan bu medeniyet şehirlerine ev sahipliği 
yapıyor. Bu kadim şehirlerin sadece ülkemizde değil, tüm Türk dünyasında, İslam dünyasında 
önemli bir yeri var. Turizm alanındaki ortak projelerimizle inşallah bunu başaracağız. Hatta 
değerli kardeşimin de bana ifade ettiği gibi, orada kayak turizmine yönelik olarak dev bir 
projeyi inşallah bir Türk müteahhit ile hayata geçireceğiz. Ayrıca bir müjde daha vermek 
istiyorum. THY inşallah 16 Mart tarihinden itibaren İstanbul’dan Semerkant’a tarifeli 
seferlerini başlatacak. Böylece her iki kardeş toplum olarak çok daha sıkı kaynaşma fırsatını 
bulacaktır. Görüşmemizde bölgesel gelişmeleri de inceleme, fikir teatisinde bulunma 
imkânımız da oldu. Uluslararası forumlarda işbirliğimizi geliştirme imkânları üzerinde durduk. 
Bugün kabul ettiğimiz ortak bildiride de geleceğe yönelik somut planlarımızı ortaya koyduk. 
Malum 22 anlaşmayı imzaladık, yarın da İstanbul’da 4 anlaşmayı imzalamak suretiyle 26 
anlaşma ile çok önemli bir çıkışı bu ziyaretle hayata geçiriyoruz. Özellikle kamu personelinin 
eğitimi, mühendislik, tıp gibi alanlar başta olmak üzere eğitim ve burslar noktasında 
atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatımız oldu. Tüm bakanlık ve kurumlarımıza Özbekistan 
ile işbirliğimizin her alanda geliştirilmesi noktasında talimatlarımızı verdik. Aynı iradenin 
Özbekistan’da da olmasından çok memnunum. İnşallah İmam Buhari Enstitüsü arzumuzdu, 
aynı şekilde İmam Maturidi Enstitüsü arzumuzdu, bu konularda aramızdaki ittifak bizleri güçlü 
kıldı. Orta Asya cumhuriyetleri arasında işbirliğinin gelişmesini canı gönülden istiyoruz. Dirlik 
içinde olmanın, güçlü olmanın anahtarı birlik olmaktadır. Bu yönde atılan her adım kıymetlidir, 
değerledir. Mirziyoyev’in komşuları ile dostluk ilişkilerini geliştirme gayretlerini bizde 
destekliyoruz. Özbekistan’ın milli şairi merhum Abdullah Garibov’un ifadesi ile ‘Muzaffer ol, 
galip ol, güçlü ol, dostun, yârin ve kardeşinle asırlar boyunca baki kalsın köşkün senin, ulu 
insanlık âleminde.’ Biz de Özbekistan’ın dostu, kardeşi olarak her açıdan güçlü kalmasını arzu 
ediyoruz” diye konuştu. 

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ele alınan konulara ilişkin bilgi veren 
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, “Bu 20 senelik ara, gözlerimizden de görülüyordur, birbirimizi ne 
kadar özlediğimizi gösteriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye 
Hükümeti heyeti ile yapılan müzakereler halklarımız arasındaki kardeşlik geleneklerine uygun 
olarak çok verimli geçmiştir. Temaslarımızın devamında siyasi, diplomatik, yatırım, turizm, 
lojistik, kültürel alanlarda ikili ilişkiler derin ve köklü olarak müzakere edildi. Temaslarımızın 
sonunda geniş, kapsamlı, ilişkilerimizin stratejik aşamaya çıkartılmasına taban oluşturacak 
ortak bildiri imzaladık. Bu tarihi bir olaydır. İki ülke bakanlıkları, kurumu ve kuruluşları arasında 
birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesine ait belgeler imzalandı. Yarın İstanbul’da imzalanacak 
belgeler de var. İş Forumu’nda 3.5 milyar tutarında 35 projenin gerçekleştirilmesi konusunda 
belgelerin imzalanması planlanmakta. Türk girişimcilerin Özbekistan’a gelmesinde vize konusu 
önem arz etmektedir. Türk iş adamları için 1 senelik çok girişli vizeler 3 gün içinde verilecek, 
Türkiyeli turistler için 1 aylık serili verilecektir. Kardeş ve dost ülkeler arasında vize konu 
olmaması gerekiyor, aşama aşama bu konulara da geleceğiz. Bugün burada konuştuklarımızı 
yarın işadamları duyacak. 9 ayda ticari hacim yüzde 29 artış sergiledi, bu tabi ki az” dedi.1 

Ziyaret kapsamında Mirziyoyev, çok sayıda Türk iş adamının da katıldığı Özbek-Türk İş 
Forumu’na iştirak etti. Mirziyoyev’in tarihi olarak nitelendirilen ziyareti çerçevesinde iki ülke 

                                                           
1 Hürriyet, 25.10.2017 
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arasında havacılık, ulaştırma, yatırımların geliştirilmesi, diplomasi, eğitim, askeri, sağlık, kültür, 
ticaret, bankacılık alanlarında 26 anlaşma imzalandı.1 

Mirziyoyev, ziyaret kapsamında, İstanbul’da Başbakan Binali Yıldırım ile Çırağan 
Sarayı’nda bir araya gelmiştir2. 

Eski diplomat Ünal Çeviköz, Mirziyoyev’in ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaretin Türkiye-Özbekistan 
ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığı anlamına geldiğini belirtmiştir. 

Çeviköz; 2016 yılının Aralık ayının başında Cumhurbaşkanı seçilen Mirziyoyev’in kısa 
zamanda Özbekistan’ın bağımsızlığından bu yana sürdürdüğü içine kapanık politikalara son 
vermeyi hedeflediğini gösteren adımlar attığını ifade ederek şunları yazmıştır: 

“Öncelikle 2017-2021 yılları arasındaki döneme yönelik ilerleme stratejisini tanımlayan 
bir kararname imzaladı. Bu kararnamede Özbekistan’ın bir hukuk devleti olmasının, yargıda 
reformların gerçekleştirilmesinin, ekonominin liberalleşmesinin, kalkınmanın 
hızlandırılmasının, dini hoşgörünün güvence altına alınmasının ve karşılıklı çıkar ilişkilerine 
dayalı yapıcı bir dış politika uygulamasına geçilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bütün bu 
unsurlar İslam Kerimov döneminde Özbekistan’a yöneltilen eleştirilerin başında geliyordu.”  

Özbekistan’ın dış politikasına da değinen Çeviköz; Kerimov döneminde Özbekistan’ın, 
komşularıyla çatışmacı ve uzlaşmaz bir politikaya dayalı gerginlik politikası sürdüren, 
uluslararası ve bölgesel işbirliği girişimlerine uzak duran bir politika izlediğini, Mirziyoyev’in ise 
bunları kökten değiştirmek istediğini bildirmiş ve şu tespitlerde bulunmuştur: 

“Özbekistan’ın yeni dış politikasında öncelik komşularla iyi ilişkiler kurulmasını 
hedefliyor. Mirziyoyev’in yurt dışı ziyaretlerine bakıldığında, ilk resmi devlet ziyaretini 
Türkmenistan’a, ikinciyi de Kazakistan’a yapmış olması bu hedefinde ne kadar kararlı olduğunu 
gösteriyor. Bu ziyaretleri Rusya, Kırgızistan ve Çin izledi. 

Türkiye’ye yapılan ziyaret Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın altıncı ve bölge dışına yaptığı 
ilk ikili resmi devlet ziyareti. Dolayısıyla, sadece yirmi yıl aradan sonra yapılıyor olması değil, 
bölge dışına yapılan ilk resmi devlet ziyareti olması da Özbekistan’ın yeni dış politika 
stratejisinde Türkiye’yi ne kadar önemsediğini gösteriyor.”3 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in bu ziyareti, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da pekiştirileceğini göstermektedir. Son bir yıldır aktif 
bir dış politika izleyen Mirziyoyevin, Türkiye-Özbekistan ilişkilerine önem verdiğini 
söyleyebiliriz. Keza Türkiye ve Özbekistan arasında birçok alanda girişimler yapılacağı hem 
yetkililer hem de uzmanlar tarafından dile getirilmiştir.  

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Orta Asya bölgesinde entegrasyona önem veren ve 
Özbekistan’a yabancı yatırımları çekmeyi amaçlayan politikalar benimsemiştir. Bu kapsamda 

                                                           
1Bahtiyar Abdulkerimov, https://www.aa.com.tr/ tr/dunya/turkiye- ozbekistan-iliskileri- gucleniyor, Dünya, 
12.02.2018 
2 Milliyet, 27 Ekim 2017. 
3 Ünal Çeviköz, “Türkiye-Özbekistan İlişkilerinde Yeni Dönem”, Hürriyet, 26 Ekim 2017. 
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Özbek yetkililer hem komşu ülkelerle hem de bölge dışı aktörlerle iş birliği alanları hakkında 
görüşmeler yapmış ve görüşmeleri takiben anlaşmalar imzalamışlardır.  

80 milyonluk nüfusa sahip Türkiye ile nüfusu 30 milyonu geçtiği tahmin edilen Özbekistan’ın 
ekonomik alanda ortak çalışmaları toplamda 110 milyonluk bir pazarı kapsamaktadır. Bunu 
ötesinde Çin-Avrupa ulaştırma hatlarında Özbekistan ve Türkiye’nin bağlantı noktaları ve 
önemli pazarlar olmaları, her iki ülkenin işbirliğinden doğacak potansiyeli gözler önüne 
sermektedir. 

Orta Asya’nın entegrasyonu ve diğer bölgelerle işbirliğinin geliştirilmesi açısından 
önemli olan Özbekistan’ın, gelecek dönemde izleyeceği politikalar birçok uzman tarafından 
yakından izlenmektedir. Bu noktada, doğunun en batısında ve batının en doğusunda 
bulunması nedeniyle bağlantı ve koridor olma özelliklerini de taşıyan ve bölge ülkeleri ile güçlü 
bağları bulunan Türkiye’nin, Özbekistan ile ilişkilerini geliştirmesi bölgesel istikrarın ve iş 
birliğinin güçlendirilmesine de katkıda bulunacaktır. 

3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan Ziyareti (29 Nisan-1 Mayıs 2018) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan’da 10 bakanla Özbekistan’a çıkarma 
yapmıştır. 30 Nisan’da da Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından Göksaray’da resmi törenle 
karşılanmıştır. Erdoğan ve Mirziyoyev, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki 
ülke arasındaki 25 anlaşmanın imza törenine katılmıştır.1 Bu anlaşmalar, 3 milyar doları aşan 
dev anlaşmalar olmuştur. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de bu hususta yaptığı 
açıklamada; ilk kez bir ülkeyle çok büyük çaplı 25 anlaşmanın imzalandığını duyurmuştur.2 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan 25 anlaşmaya 
ilişkin olarak, “alt yapıyı güçlendirecek adımları atmış olduk. 25 anlaşma imzalandı. Bu 
masalarda böyle anlaşmalar imzalamamıştık. Artık iki ülke olarak bu uzun yolculuğa bu 
anlaşmalarla çıkıyoruz. Atacağımız çok adımlar var, yapılacak çok iş var” demiştir. 

Bölgenin barış bölgesi haline geldiğini söyleyen Erdoğan, “Özbekistan’ın komşuları ile 
ilişkileri bizleri de mutlu etmiştir. Turizm sektörünün geliştirilmesine verilen destek 
arttırılacaktır. Bizde ciddi bir Özbek nüfusu var. Kendi anavatanlarına gelecekler, daha sık 
gelmek isteyecekler. Buhara başta olmak üzere Özbekistan’a gelen gençler de kaynağında bu 
ilmi tahsil etmiş olacaklar” demiştir.3   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Expo Merkezi’nde Türkiye-
Özbekistan İş Forumunda iş adamlarına hitap etmiştir. Erdoğan konuşmasında, “Kardeşimiz 
Mirziyoyev ile birlikte almış olduğumuz kararlar ve verdiğimiz talimatlar doğrultusunda bugün 
çok sayıda anlaşmanın imzalanmasına şahit olduk. Bu anlaşmaların toplam sayısı ortak bildiri 
dâhil 25 anlaşmayı bugün imzaladık. Bu kardeşim Mirziyoyev’in ifadesi ile bu bir ilktir biz böyle 
bir anlaşmalar paketini bugüne kadar imzalamadık dediler.” ifadelerine yer vermiştir. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; 

                                                           
1 Milliyet, 1 Mayıs 2018. 
2 Sabah, 1 Mayıs 2018. 
3 Milliyet, 1 Mayıs 2018. 
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Türk yatırımcıları ve müteşebbisleri Özbekistan’ın kalkınmasında etkin rol 
oynamışlardır. O dönemde Türk şirketlerince yapılan projeler bugün de Özbekistan 
ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Petrol rafinerileri yenilenen havalimanı terminalleri, ilk 
şeker fabrikası hep sizlerin eseridir. 2016 yılının Kasım ayında Semerkant’a gerçekleştirdiğim 
ziyaret uzun süredir özlemini duyduğumuz kavuşma artık yepyeni bir dönemin kapılarını 
açmış, kardeşliğimizi teyid eden siyasi irademizi tazelemiştir. 

İşbirliğimiz Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in 2017 Ekim ayında ülkemizi 
ziyareti ile daha da kuvvetlenmiş tahkim edilmiştir. Bildiğiniz gibi ilişkilerimizi Sayın 
Mirziyoyev’in ziyaretinde stratejik ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Bu seyahatimizde de bunu 
bir ileri aşamaya taşıyoruz. Stratejik ortaklıklığımızın pratikte de uygulamaya konulması için 
gerekli mekanizmayı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ni artık kuruyoruz.  

Kardeşimiz Mirziyoyev ile birlikte almış olduğumuz kararlar ve verdiğimiz talimatlar 
doğrultusunda bugün çok sayıda anlaşmanın imzalanmasına şahit olduk. Bu anlaşmaların 
toplam sayısı ortak bildiri dâhil 25 anlaşmayı bugün imzaladık. Bu kardeşim Mirziyoyev’in 
ifadesi ile bu bir ilktir biz böyle bir anlaşmalar paketini bugüne kadar imzalamadık dediler. 
Şimdi tabi imzalar gayet güzel ama bunu hayata geçirmek bunu uygulamaya geçirmek asıl 
güzel olanıdır. Bunu bakanlarımız bizler takipçisi sizler de iş adamları olarak uygulayıcısı 
olacaksınız. Yani konuşup, oturup, yazıp çizip masada bırakmak bizim işimiz değildir. Biz 
konuştuk yazdık, imzaları attık bundan sonra uygulaması size ait. Varsa önünüzde bir taş engel 
kaldırmak da bize ait. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in ortak basın 
toplantısı öncesinde imzalanan anlaşmalar şöyle: Kamu Özel Ortaklığı İlkeleriyle Kömür ve 
Doğalgaz Tesisi İnşası Mutabakat Muhtırası, Taşkent Havalimanının Yeni Uluslararası Yolcu 
Terminali İnşası ve Havalimanının Altyapısının Geliştirmesi Mutabakat Muhtırası, Yatırım 
Projeleri Finansmanı Kredi Anlaşması, Taşkent Şehrinde Türk İş Merkezi İnşası Mutabakat 
Muhtırası, Taşkent’e Ziraat Bankası Merkez Ofisi İnşası Mutabakat Muhtırası, Özbekistan 
Ticaret ve Sanayi Odası ile Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arasında 
Mutabakat Muhtırası, Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü, Türk Standartları Enstitüsü ile 
Özstandart Ajansı Arasında Mutabakat Muhtırasının Uygulanmasına İlişkin 2018-2020 Faaliyet 
Planı, Belirlenen Sahalarda Ortak Arama Projelerinin Uygulama Anlaşması Hurob, Aydim 
Djetmtau ve Saritau, İnanç Turizmini Geliştirme Amacıyla İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı, 
Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması, Ortak Gümrük Konseyi Tesis Edilmesine İlişkin 
Protokol, Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Protokol, Bilim, Teknolojik ve Yenilik 
Alanında İşbirliği Protokolü, Adalet Bakanlığı ile Özbekistan Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Kültürel İşbirliği Anlaşması, Göçmen İşçilerin ve Aile 
Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşma, Kolluk Eğitimi İşbirliği Protokolü, Suçla 
Mücadelede İşbirliği Konulu Anlaşma, Karapara Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Bağlantılı 
Suç Faaliyetleri Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası, 
Suçluların İadesi Anlaşması, Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması, 23 Haziran 1994 
tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşmasını Tadil Eden Protokol, Madencilik ve Enerji 
Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.1  

                                                           
1 Milliyet, 1 Mayıs 2018. 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

136 
 

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Göksaray’da düzenlenen 
ortak basın toplantısındaki sözlerine, gösterilen konukseverliğe teşekkür ederek başladı.  

“Değerli kardeşim” ifadesini kullandığı Mirziyoyev ile önce ikili görüşme 
gerçekleştirdiklerini, ardından dar kapsamlı ve geniş kapsamlı heyetler arası görüşmelere 
başkanlık ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde Türkiye ve Özbekistan 
arasındaki siyasi, ekonomik, askeri, ticari, kültürel, savunma sanayi konularının ele alındığını, 
bunlarla ilgili neler yapılabileceğinin görüşüldüğünü anlattı.  

Erdoğan, bunların yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da görüştüklerini bildirerek, 
Mirziyoyev’in geçen yıl ekim ayında ailece gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında iki ülke 
arasındaki ilişkilerin “stratejik ortaklık” seviyesine çıkarıldığını anımsattı.  

Bugünkü görüşmelerde stratejik ortaklığın alt yapısını güçlendirecek adımların atıldığını 
ifade eden Erdoğan, “Ortaklık bildirisiyle beraber 25 maddeden oluşan tüm anlaşmalar 
imzalanmış oldu” diye konuştu. Mirziyoyev’in “Bu masalarda biz bugüne kadar böyle 
anlaşmalar imzalamamıştık” sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:  

“Ben inanıyorum ki artık uzun bir yolculuğa Türkiye-Özbekistan olarak bu anlaşmalarla 
çıkıyoruz. Atacağımız çok adımlar, yapacağımız çok işler var. İmzaladığımız ortak açıklamayla 
yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi mekanizmasını ihdas etmeyi artık karar altına almış 
bulunuyoruz. Konseyin ilk toplantısını önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye’de icra edeceğiz. 
İki ülke arasında bir yıl Türkiye, bir yıl Özbekistan olmak üzere bu çalışmalar, Dışişleri 
Bakanlarımızın sekreteryasında yürütülecek ama bu arada özellikle icracı bakanlarımız kendi 
aralarında bakanlıklarını ilgilendiren konularda çalışmalarını sürdürecekler. İki ülke arasındaki 
iş birliğini ekonomiden savunma sanayine, eğitimden kültüre, çevreden enerjiye, tarımdan 
turizme her alanda daha da güçlendirmekte kararlıyız. Bugün imzaladığımız çok sayıdaki 
anlaşmayla ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirmiş olduk.”  

Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişim seyrini 
memnuniyet verici olarak nitelendirerek, “Sürekli tırmanış halinde olan önümüzde bir tablo 
var. 2017’de 1,2 milyar dolar iken daha sonra 1,5 milyar dolara bu yükseliş çıkmış bulunuyor. 
Şimdi önümüzde bir hedef var, 5 milyar dolara inşallah aramızdaki ticaret hacmini 
çıkartacağız” diye konuştu.  

Zor gibi görünen bu hedefin 33 milyon nüfuslu Özbekistan ile 81 milyon nüfusa sahip 
Türkiye için zor olmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bunu başarırız. Her iki 
tarafta bu irade, alt yapı var. Bunu başaracağız” ifadesini kulandı.  

İki ülkenin potansiyelinin daha yüksek olduğuna yönelik inancını dile getiren Erdoğan, 
“İş artık başa düşüyor ve hep birlikte bunu gerçekleştireceğiz. Bu rakamı daha yukarıları 
çıkarırken inanıyorum ki bölgedeki etkinlik çok daha farklı bir yere doğru ulaşacaktır” dedi.1 

Mirziyoyev ile katılacağı “Türkiye-Özbekistan İş Forumu”nun önemine de değinen 
Erdoğan, formun karşılıklı yatırımların ve ticaretin artmasını teşvik edeceğini söyledi. Erdoğan, 
Özbekistan ziyaretini geniş katılımlı ve farklı alanlardan iş adamları grubuyla gerçekleştirdiğini 
belirtti.  

                                                           
1 Milliyet, 1 Mayıs 2018. 
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Mirziyoyev’in ülkesinde başta ekonomik ve sosyal alanlar olmak üzere pek çok konuda 
önemli açılımlar yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ayrıca biz TİKA olarak şu anda 
60 milyon dolarlık bir yatırımı hedefliyoruz ve birçok alanda TİKA Özbekistan’da bu 
yatırımlarını inşallah Eylül, Ekim gibi başlatmış olacak” dedi.  

Erdoğan, ülkedeki söz konusu açılımların Mirziyoyev’in liderliğinin ve vizyoner kişiliğinin 
tezahürü olduğuna işaret ederek, “Bir kişi ark kazar, bin kişi su içer” Özbek atasözünü 
hatırlattı.  

Sözleri salondakilerce alkışlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Mirziyoyev, attığı bu 
cesur adımlarla adeta Özbekistan, bölgemiz için yeni bir su arkı inşa ediyor. İnşallah bu kanal 
Özbekistan’ı daha güzel, müreffeh günlere ulaştıracaktır. Şu anda Özbekistan çevre ülkelerle 
de ilişkilerini çok iyi bir konuma taşıması sebebiyle artık bölge inşallah bir barış bölgesi haline 
geliyor ki bu çok önemli. Örneğin Özbekistan’ın Kırgızistan ile ilişkileri, Özbekistan’ın Tacikistan 
ile ilişkilerinin memnuniyet verici konuma gelmesi bizleri de mutlu etmiştir. Bundan dolayı 
kardeşime çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, Özbekistan’ın turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik verdikleri desteği 
artıracaklarını belirterek, şunları söyledi:  

“Bu konuyla ilgili atacağımız adımlarla, inanıyorum halklarımızın kaynaşması daha da 
artacak. Bizde zaten çok ciddi Özbek nüfusu var ve bu Özbek kardeşlerimiz de aslında kendi 
ana vatanlarına daha sık gelmek isterler. Ama bu uçuşlar rahat olacak ki onlar da sık sık buraya 
gelebilme imkânını bulsun. Şimdi bu yollar açılıyor, inşallah çok daha sık buraya gelme imkânı 
doğacak. Bizler turizmdeki tecrübelerimizi Özbek kardeşlerimizle de paylaşmak istiyoruz. Türk 
vatandaşlarının Türk-İslam medeniyetinin kadim şehirleri Semerkant, Buhara, Hive gibi 
şehirlere ev sahipliği yapan Özbekistan’a ilgilerinin giderek artacağından eminim.” 

Yarın Buhara’ya giderek o güzel ve manevi hazzına doyum olmaz mekânları yeniden 
görme imkânına sahip olacaklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:  
“Hepsinden öte artık Buhara bizler için de yeni bir adımın inşallah temelini oluşturacak. Orası 
İmam Buhari’nin yaşam merkeziydi. Buhari Şerif’in bir akademi çatısı altında eğitim öğretime 
başlanacak hale gelmesi Türkiye’deki genç ilahiyatçıların inanıyorum ki buradaki kardeşleriyle 
beraber bir eğitim öğretim almasına fırsat getirecektir. Bir diğeri de İmam Maturidi 
Hazretleri’nin de yine inşallah, bizim tabii itikadi noktadaki en önemli merkezimiz, bununla 
ilgili de burada bir akademinin oluşturulacak olması, bununla ilgili bugün kardeşimle tekrar bu 
işin mutabakatını konuştuk, bu adımların atılmasıyla Türkiye’den özellikle Özbekistan’a gelen 
gençlerimizin ilgisi daha da artacak ve kaynağında bu ilmi tahsil etmiş olacaklar.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’den Semerkant’a 16 Mart 2018’de başlayan seferleri 
hatırlatarak, “Bu seferlerin sayısının artırılmasını ve yeni güzergâhlar arasında da doğrudan 
uçuşlar başlatılmasını arzu ediyoruz” dedi. Bu konuyla ilgili de mutabakatın sağlandığını 
belirten Erdoğan, Taşkent’teki temaslarının ardından yarın Türk-Özbek halklarının müşterek 
tarihinde özel yeri olan Buhara’ya geçeceğini bildirdi.  

Türk-İslam medeniyetinin kadim şehrinde ecdadı bir kez daha rahmetle yad 
edeceklerini ifade eden Erdoğan, Berat Kandilini de kutladı.  

Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:  
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“Ortak geçmişimizden güç alan Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geleceğe daha da 
güçlendirerek inşallah götürmeyi temenni ediyorum.”1 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Taşkent’te gerçekleşen yoğun temaslarının ardından 
1 Mayıs’ta Buhara kentini ziyaret etmiştir. Erdoğan’a Mirziyoyev de eşlik etmiştir. Heyet 
Nakşibendi ve İmam Buhari Türbelerinin de aralarında olduğu tarihi-kültürel merkezlerini 
ziyaret etmiştir.2 

Kurtuluş Savaşı’nın Türkiye ile Özbekistan arasındaki dayanışma örnekleriyle dolu 
olduğunu söyleyen Erdoğan, “hac vazifesini ifa ettikten sonra Türkiye üzerinden 
memleketlerine dönerken Çukurova’da Kuvayı Milliyeyeye katılan Türkistanlı gönüllüler, Hacı 
Yoldaş ve arkadaşlarının aziz hatırasına sonsuza dek sahip çıkacağız. Buhara Emirliğinin 
hazinesinden Türkiye’ye yardımı tereddütsüz onaylayan Buhara Meclisi üyelerini de hiçbir 
zaman unutmayacağız” diyerek Buhara’nın önemine dikkat çekmiştir.3  

4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat 
Mirziyoyev’le Telefon Görüşmeleri 

4.1. 12 Aralık 2017 Görüşmesi 

Türkiye tarafının isteği üzerine 11 Aralık’ta gerçekleştirilen telefon görüşmesinde 
Erdoğan öncelikle, Özbekistan’daki sosyal ve ekonomik reformların son aşaması çerçevesinde 
elde edilen başarılı sonuçlar nedeniyle Mirziyoyev’i samimi kutladı. 

Özbekistan Cumhurbaşkanı, ülkesindeki devlet ve toplum hayatının her cephesinde 
sürdürülebilir ve geniş çaplı gelişmeyi sağlamaya yönelik siyaseti yüksek değerlendirdiği için 
Erdoğan’a teşekkürlerini sundu. 

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 
görüşmede Ekim ayında Türkiye’ye gerçekleştirilen üst düzey devlet ziyareti kapsamında 
varılan anlaşmaları hayata uygulamak önemli olduğu vurgulandı. 

Ticari ve ekonomik, teknoloji, maliye ve yatırım, ulaşım, turizm ve kültürel alanlarda 
ortak program ve projelerin gerçekleştirilmesine ilişkin karşılıklı çıkarlara dayanan işbirliğini 
devam ettirmek gerektiği belirtildi. 

Devlet Başkanları, ayrıca İstanbul’da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü 
Liderler Zirvesi içeriği hakkında görüştüler, bölge ve uluslararası gündemin önemli konularını 
da ele aldılar.4 

4.2. 18 Ocak 2018 Görüşmesi 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 
Ocak 2018 tarihinde Özbek mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Kazakistan’daki otobüs kazasında 
hayatlarını kaybeden Özbekler için taziyelerini iletti. Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, yaralılara şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Özbekistan’ın acılarını 
                                                           
1 Hürriyet, 30.04.2018. 
2 Sabah, 2 Mayıs 2018. 
3 Milliyet, 2 Mayıs 2018. 
4 https://ozbekistanhaber.com/123/POLTKA/Erdoan_ve_Mirziyayev_telefonda_grt.html 
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paylaştıklarını ifade etti. Kazakistan’ın kuzeybatısında Samara-Çimkent otoyolunda Aktöbe 
şehrine 320 km. mesafede seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, 52 Özbekistan 
vatandaşının hayatını kaybetmesine, 5 yolcunun da yaralanmasına neden olmuştu.1 

4.3. 7 Şubat 2018 Görüşmesi 

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre,  Mirziyoyev ile 
Erdoğan’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Mirziyoyev’in  Ekim 2017’de Türkiye’ye 
gerçekleştirdiği resmi ziyaretin çok yönlü ve karşılıklı  menfaatlere dayalı Özbek-Türk işbirliğini 
yeni bir aşamaya taşıdığı belirtildi. 

Görüşmede, bu ziyaret sırasında imzalanan anlaşmaların hayata  geçirilmesi, ticari-
ekonomik, yatırım, teknolojik, bankacılık, maliye, ulaştırma,  turizm ve diğer alanlarda büyük 
çaplı ortak projelerin hazırlanması ve  uygulanması konuları ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’ın Türk vatandaşları için 30 günlük  vize 
muafiyetine ilişkin alınan karar için Mirziyoyev’e teşekkür etti. 

Mirziyoyev de bu kararın ticari-ekonomik, yatırım ve turizm  alanlarında yeni 
imkânların yaratılmasına hizmet edeceğini, en önemlisi kardeş  halklar arasındaki dostluk 
ilişkilerini daha da pekiştirerek, Türk  vatandaşlarının Özbekistan’ı ziyaret etmeleri için imkân 
sağlayacağını belirtti. 

Görüşmede, uluslararası ve diğer güncel meseleler de ele alındı.  Mirziyoyev, bölgede 
barış ve istikrarlı kalkınmanın sağlanması amacıyla mart  ayında Taşkent’te 
gerçekleştirilecek Afganistan’da barışın sağlanmasına yönelik  uluslararası konferansa 
Türkiye’yi davet etti. 

Erdoğan da söz konusu girişimin hayata geçirilmesini tam  destekleyeceklerini ve bu 
konferansa Türkiye’den üst düzey bir heyetin  katılacağını bildirdi. 

Telefon görüşmesinde iki lider, Özbekistan ile Türkiye arasındaki  dostluk, kardeşlik 
ilişkileri ve geleneksel yakın iş birliğini geliştirmeye hazır  olduklarını bir kez daha teyit etti. 
Mirziyoyev ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ülkesine davet etti.2 

4. 4. 25 Haziran 2018 Görüşmesi 

Özbekistan Devlet Başkanı’nı Mirziyoyev Erdoğan’a tebrik telefonu etmiştir. Özbekistan 
Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, seçimlerdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
arayarak tebrik etmiştir.3 

Sonuç 

Yüzyıllar öncesine dayanan Türk-Özbek halkları arasındaki kadim bağ çerçevesinde 
Türkiye, Özbekistan’ın bağımsızlığı tanıyan ilk ülke olmuştur. Bağımsızlıktan sonra ülkeler 
arasında bazı yanlış anlamalar olmuşsa da bu durum artık geçmişte kalmıştır. 

                                                           
1 Hürriyet, 18.01.2018. 
2 Milliyet. 7.2.2018. 
3 http://www.uzembassy.org.tr 
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2014 senesinden itibaren ilişkilerde yaşanan yakınlaşmalara rağmen Özbekistan ile 
ilişkilerini bir türlü istenen seviyede seyretmemişti. Dolayısıyla Türkiye için ikili ilişkiler 
bakımından, lider değişikliği önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Geçmiş yıllarda yapılan 
hatalardan ders çıkarılır ve yeni yönetim ile ilişkiler sıcak tutulursa Özbekistan ile güçlü bağlar 
ve işbirliklerinin yolu açılabilir. 

Türkiye ve diğer Türk cumhuriyetleri arasında “hasret dönemi” Sovyetler Birliği’nin 
dağılması ile bitmişti. 90’ların başında Türk dış politikasına bakıldığında Türk dünyasının önemli 
bir yerde bulunduğunu görebiliriz. Özbekistan’ın bağımsızlığının tanınmasının ardından Türk-
Özbek ilişkileri yoğun bir şekilde başlamış; fakat sonrasında meydana gelen bazı olaylar iki 
taraf arasında gerginlik sebebi olmuştu. İkili ilişkilerde somut bir iyileşme Şevket Mirziyoyev 
dönemine kadar gözlenemedi. 2014’ten bu yana ilişkilerde yumuşama emareleri gözlenmişti 
ve yeni liderle birlikte ilişkilerdeki yakınlık kendini belirgin bir şekle kavuşturdu. 

Aslına bakarsanız, Mirziyoyev, Kerimov döneminde de Özbekistan siyasetinde güçlü bir 
profil olarak gösterilmekteydi. Kendisi, 2017’deki seçimleri kazandıktan sonra Özbekistan’ın 
jeopolitik konumunu daha da etkinleştirmek ve Özbekistan’ı dünyaya açmak adına birçok adım 
attı. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi de bunun bir yansıması olarak görülebilir.  

İki taraf arasında ziyaretlere gelince, Mirziyoyev ile birlikte ziyaretler sıklaşmıştır. 
Kerimov sonrası Mirziyoyev, geçici olarak cumhurbaşkanlığını icra ederken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Özbekistan’ı ziyaret etmiştir. 2017’nin Ekim ayında ise Mirziyoyev, Türkiye’ye 
gelmiştir. Bu 20 yıl sonra ilk defa Özbekistan Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye’ye 
gerçekleştirilen bir ziyaret olması bakımından son derece önemliydi.  

Mirziyoyev dönemi ile başlayan yakınlaşma ayrı geçen onca yılın kayıplarını telafi 
etmek ister gibi hızlı bir şekilde devam etmektedir.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Özbekistan ziyaretinde üç nokta özellikle 
önemlidir. Bunlar; yüksek düzeyli stratejik işbirliğinin kurulması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Özbekistan Ali Meclisi’nde konuşması ve Türk Keneşi’ne Özbekistan’ın üyeliğidir. Mirziyoyev’in 
Türkiye ile ilişkilerde önceki dönemlerde hata yapıldığını söylemesi ise bu olumlu gidişatın 
ilerleyerek devam edeceğini göstermektedir. 

Özbekistan’ın, Türk Dünyasının ve Türk Devletlerinin çatı kuruluşu olarak ifade edilen 
Türk Keneşine katılma kararının oldukça mühim bir karar olduğunu vurgulamak gerekir. Türk 
devletleri arasındaki ilişkiler herhangi iki devlet arasındaki ilişkilerden öte zengin bir tarihi arka 
plana sahiptir ve ülkelerin kamuoylarında da buna engel herhangi bir durum söz konusu 
değildir. 90’ların başında Türkiye’nin Orta Asya yaklaşımında bazı hatalar yapılmıştı. Öncelikle; 
Türkiye’nin bölgeye bir “ağabey” edasıyla yaklaşması Sovyetler boyunduruğu altından yeni 
çıkan devletler için çok kabul edilebilir bir durum değildi. Türk Konseyi ile başlayan yakınlaşma 
bu hatalardan ders çıkarılarak sürdürülmektedir. Özbekistan’ın üyeliği ile eksik halka 
tamamlanmış, kültürel olarak da Orta Asya’da büyük Türk izleri barındıran Özbekistan’ın 
kardeşleriyle yeniden kucaklaşması olarak değerlendirilmiştir 

Öte yandan; Özbekistan dış politikasında artık tamamen farklı bir dönemin başladığını 
görüyoruz. Mirziyoyev serbest piyasa ekonomisine ağırlık veren politikalar izlemek 
istemektedir. Mirziyoyev’in dünyaya açılım politikası yabancı yatırımlar  için güvenin 
sağlanacağını göstermektedir. Bu bağlamda, Türkiye ile yapılan anlaşmaların yanı sıra Çin, 
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Güney Kore, ABD gibi ülkelerle de anlaşmalar imzalanmıştır. Türkiye ile ekonomik ilişkilerde 5 
milyar dolar hedefi konmuştur. Bu hedef oldukça önemlidir. Dünyada izole bir devlet 
yaklaşımından artık yavaş yavaş bölgesel projelere entegre olan, uluslararası kuruluşların 
çalışmalarında uyumlu görüntü sergileyen bir Özbekistan mevcuttur. Bu tutum, Özbekistan’ı 
bölgesinde daha fazla söz sahibi yapacaktır. 

Özbekistan hem nüfusu hem de tabii kaynakları bakımından önemli bir ülkedir. Bu 
özeliklerine, bulunduğu coğrafyanın önemi artan konumu da eklendiği zaman Özbekistan’ın 
şimdiye dek yeterince değerlendirilemeyen potansiyelinden artık daha iyi yararlanılabileceğini 
söyleyebiliriz.  

Bölgede özellikle Türkiye ile Azerbaycan arasında ciddi stratejik projeler mevcuttur ve 
bunlar Türk dünyasının ortak bir tavır almasıyla Kafkasya’dan Orta Asya’ya kadar 
genişletilebilir ve “kazan-kazan” politikası çerçevesinde hep birlikte yürütülebilir. Özellikle 
Türk-Özbek iş konseyinin yeniden canlandırılması ticareti önemli bir noktaya taşıyacaktır. 
Ayrıca Özbekistan, İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması noktasında da oldukça kritik bir 
pozisyona sahiptir.  

Otoritesini kısa sürede tesis eden Şevket Mirziyoyev ile birlikte Özbekistan’da ciddi 
değişimler söz konusudur. Özellikle halkın memnuniyetsizlik kaynağı olan noktaları belirlemesi 
Mirziyoyev’in toplum desteğini kazanması bakımından önemli olmuştur. Mirziyoyev’in halkını 
dinleyen bir portre çizmesi ve Kerimov dönemine göre demokratikleşmeye önem vermesi bu 
bakımdan oldukça değerlidir. Mirziyoyev ile birlikte 18 yaş altındaki çocukların camiye girişi 
serbest bırakılmış olması ve ezanın hoparlörden okunması gibi hususlar kayda değer 
icraatlardır. Öte yandan insan haklarıyla ilgili uluslararası denetimlere izin verilmeye 
başlanması ülkenin uluslararası arenadaki imajını da değiştirmeye başlamıştır. 

Yine ülkedeki ulaştırma imkânlarının geliştirilmesine yönelik hamleler, Özbekistan’ın 
zengin kültürel hazinesinin dünyaya daha gözle görülür şekilde sunulması açısından da bir 
fırsat alanı oluşturmaktadır. Semerkand ve Buhara gibi şehirler artık daha fazla konuşulacak 
gibi gözükmektedir. Görünen o ki, biz de artık kardeş Özbekistan’ı Türkiye’de daha fazla 
konuşacağız. 
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TÜRKİYE–ÖZBEKİSTAN TARİHİ BAĞLANTILARINDAKİ BAZI SORUNLAR 

Prof. Dr. Kıyas MOLDOKASIMOV* 

Özet 

Türkiye ve Özbekistan ile tarihsel bağları hakkında konuşurken iki ülkenin şimdiki 
coğrafi konumu dikkate almak zorunda kalacağız. 

Çünkü 1924 yılına kadar Özbekistan'ın şimdiki coğrafi konumunda 3 Hanlık ve sonra 
da Rusya İmparatorluğu'na bağlı Valilik yerleştiği tarihte bellidir. İki ülke arasındaki tarihsel 
bağlantıları Amir Timur’un yönettiği topraklara bakarak araştırdığımız zaman, Orta Asya'da 
bulunan diğer modern ülkeler ile de bağlantılı olduğu ortaya çıkar elbette. Ankara Savaşında 
Amir Timur’un 200 bin askerinin arasında Orta Asyada yaşayan diğer uluslardan da vekillerin 
olduğu bellidir. Sonraki Kokand hanlığı dönemindeki ilişkilere bakılacak olursa, Orta Asya'nın 
geniş bölgesinde yerleşmiş olan bu hanlık bu toprakların sahibi olan Kırgız, Özbek, Kıpçak, 
Tacik ve Kazak halklarına ait ortak bir hanlığı olarak görülür. Rusya İmparatorluğu'nun işgaline 
karşı mücadelede, 1864 yılında Türkiye'den yardım talebinde olan Alımkul “lyaşkerbaşı” Kırgız 
halkının temsilcisi idi. 1880’da Türkiye'den yardım isteyen Kudayar Han o zamanlar sürgünde 
idi. Sonra Kudayar Han’ın ricası ile onun oğullarının sorunlarını çözmek için Türkiye’den 
Türkistan'a gelen Abdyrakhim Efendi Rus İmparatorluğu'nun uzaktaki Valiliği'ne geldiği malum. 
1898 yılında Andican inkılabından önce Türkiye'den gelen temsilciler, Türkistan bölgesinde 
oldukları bilinir. Bu yüzden 19. yüzyıldaki iki ülke arasındaki ilişki hakkında konuşurken Kokand 
hanlığı, Rusya İmparatorluğuna bağlı Türkistan bölgesi ile ilişkili olarak gözden geçirileceği 
bellidir. 

                                                           
* Kırgızistan Cumhurıyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı “Miras” Vakfı Başkanı 
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TÜRK DÜNYASINDA YAKIN DÖNEM TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİ 
(PARLAMENTOLAR ARASI ÇALIŞMALAR VE İKİLİ ANLAŞMALAR ÖRNEKLERİ) 

Mukaddes ARSLAN* 

Türk dünyası tabiri, 21. asırda Türk halkları için kullanılmıştır. Türk dünyası, coğrafi ve 
kültürel bir kavramdır. Geniş bir coğrafi alana yayılan bu bölge Avrasya olarak da anılmaktadır. 
Türk dünyası; Orta Asya, Anadolu, Kafkasya, İran, Balkanlar, Rusya-Sibirya, Orta Doğu 
coğrafyasında yaşayan Türk topluluklarını ve Türk devletlerini kapsamaktadır. Türkiye ile 
Özbekistan arasında ortak tarihi, kültürel ve manevi bağlar mevcuttur. Her iki ülke arasında 
siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler tarih boyunca devam edegelmiştir.  

Özbekistan İpek Yolu üzerinde önemli topraklardadır. Özbekistan’ın Başkenti Taşkent, 
Nüfusu 31.2 milyon, Yüzölçümü 447.400 km2’dir. Özbekistan’da Etnik Yapı: Özbek %80, Rus 
%5,5, Tacik %5, Kazak %3, Karakalpak %2,5, Tatar %1,5, Diğer %2,5’dur. Ülkede 
Karakalpakistan özerk bir cumhuriyet olup, kendine ait Bakanlar Kurulu bulunmaktadır. Ülkede 
12 vilayet vardır. Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un 2016’da vefatı sonrasında aynı 
yıl Şevket Mirziyoyev Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. Özbekistan Devlet Başkanı Şevket 
Mirziyoyev, Başbakan Abdulla Aripov’dur. Özbekler 1939’da Kiril alfabesine, 1995’te ise Latin 
esaslı alfabeye geçmişlerdir. Özbek Türkçesi, günümüze yüzlerce yazma eser bırakan Çağatay 
Türkçesinin devamıdır.   

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında siyasi, sosyal, kültürel ve 
iktisadi alanlarda tarih boyunca ilişkiler mevcuttur ve bu ilişkiler günümüzde de devam 
etmektedir. Türkiye, 16 Aralık 1991’de Özbekistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. 4 
Mart 1992’de ise her iki ülke arasında diplomatik ilişkiler başlamıştır. Bu tarihten 2017’ye dek 
90’ın üzerinde ikili anlaşmalar ve protokoller imzalanmıştır. İki ülke ilişkileri 2017’de stratejik 
ortaklık düzeyine çıkarılmıştır. 

Özbekistan ile: Turizm İşbirliği Anlaşması 05.10.1992’de Taşkent’te (Yenileme: 
18.11.1997’de Ankara’da), Kültür İşbirliği Anlaşması 19 Aralık 1991’de Ankara’da, Telif 
Haklarının ve Benzer Hakların Korunmasına İlişkin Anlaşma 13 Nisan 1998’de Taşkent’te, 
Kültürel Varlıkların Kaçakçılığının Önlenmesi ve İadesinin Sağlanması Konusunda Karşılıklı 
Yardım Anlaşması 13 Nisan 1998’de Taşkent’te, Kültür Alanında İşbirliği Anlaşması 21 Şubat 
1996’da Taşkent’te imzalanmıştır. 1993 yılından itibaren Özbekistan’da faaliyet gösteren Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı -TİKA- tarafından, 1993-2016 yılları arasında, değişik 
alanlara yönelik 23 milyon dolar tahsis edilmiştir.   

Kastamonu 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmiştir. Özbekistan ile ilk 
akademik anlaşma 2018’de Kastamonu Üniversitesi ile yapılmış, işbirliği protokolleri ve 
ziyaretler gerçekleştirilmiş, Kastamonu’da Türkiye-Özbekistan Ortak Tarih ve Müfredat 
Çalıştayı düzenlenmiştir. Kastamonu Üniversitesi ile Özbekistan Üniversiteleri arasında 
2018’de Uluslararası İşbirliği Protokolleri imzalanmıştır.  

Öte yandan her iki ülke Cumhurbaşkanları Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 
Köksaray'da, 30 Nisan 2018’de bir araya gelmişler ve Türkiye-Özbekistan Devletleri Arasında 

                                                           
* Tarihçi-Eğitimci 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ozbekistan-cumhuriyeti-siyasi-iliskileri.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ozbekistan-cumhuriyeti-siyasi-iliskileri.tr.mfa
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Arşivlerarası İşbirliği Protokolünü imzalamışlardır. (02.05.2018). Yine 2018’de Nasiba 
Yusupova’nın yazarlığını yaptığı, yaklaşık 35 bin kelime ve 674 sayfalık “Türkçe-Özbekçe 
Sözlük” Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmıştır. (30.05.2018). 

Türkiye ile Özbekistan arasında çeşitli alanlarda yapılan işbirliği çalışmaları, siyasi idari 
ziyaretler ve kültürel dostluğu yansıtan pek çok örnekler vardır. 1991’de Özbekistan Devlet 
Başkanı İslam Kerimov Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel 
1992’de Özbekistan’ı ziyaret etmiştir. 1992’de Taşkent’te Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, 
1993’de ise Ankara’da Özbekistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği açılmıştır. Türkiye’de Ankara’da 
1992’de, Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Süleyman Demirel ve Özbekistan 
Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un da katılımıyla, Altı Türk Cumhuriyeti Devlet Başkanı tarihte 
ilk kez bir araya gelmişlerdir.  

Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal 1993’de Özbekistan’ı ziyaret etmiş, 1994’de ise 
Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov ikinci kez Türkiye’yi ziyaret etmiştir. 1995’de ise 
Türkiye Başbakanı Tansu Çiller Özbekistan’ı ziyaret etmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel 1996’da Özbekistan’ı ziyaret etmiş ve böylece iki ülke arasında Ebedi Dostluk 
Anlaşması imzalanmıştır. 2001’de TBMM heyeti ile beraber TBMM Meclis Başkanı Ömer İzgi,  
2003’te ise Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan’ı ziyaret etmiştir. 26 Şubat-2 
Mart 2017 tarihleri arasında Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov 
başkanlığındaki Hükümet Heyeti Türkiye’yi ziyaret etmiştir.  

Türkiye ve Özbekistan arasında 2017’de; havacılık, ulaştırma, yatırımların geliştirilmesi, 
diplomasi, eğitim, askeri, sağlık, kültür, ticaret, bankacılık alanlarında 26 anlaşma 
imzalanmıştır. Türkiye ve Özbekistan Cumhurbaşkanları tarafından 2016’da ve 2017’de 
karşılıklı yapılan ziyaretler neticesinde, 2018’de her iki ülke arasında 25 anlaşma imzalanmıştır. 
Başlıca ulaştırma, krediler, inşaat, ticaret, sanayi, arşivler, inanç turizmi, ormancılık, 
yükseköğretim, bilim, teknoloji, adalet, kültür, göçmenler, kolluk eğitimi, çeşitli suçlarla 
mücadele, meteoroloji, hava taşımacılığı,  madencilik, enerji alanlarında işbirliği anlaşmalarına 
imza atılmıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17-18 Kasım 2016’da 
Özbekistan’ı ziyaret etmiş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise 25-27 Ekim 2017’de 
Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Her iki ülke arasında bu ziyaretlerde 25 belgeye imza atılmıştır.  

2017’de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 20 yıl aradan sonra 
Cumhurbaşkanlığı seviyesinde Türkiye'yi ve TBMM'yi ziyaret eden ilk Özbek lider olmuştur. 
Yapılan görüşmeler neticesinde; iki ülke arasında havacılık, ulaştırma, yatırımların 
geliştirilmesi, diplomasi, eğitim, askeri, sağlık, kültür, ticaret, bankacılık vd. değişik alanlarda 
toplamda 26 anlaşmaya imza atılmıştır. Bu görüşmelerde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev, “Bu 20 senelik arada birbirimizi ne kadar özlediğimiz gözlerimizden anlaşılıyor.. Biz 
Türkiye Cumhuriyeti'ni cihanda büyük, siyasi, ekonomik potansiyeli uluslararası platformlarda 
yüksek itibara sahip olan ülke olarak kabul ediyoruz. Türkiye bizim için ulusları platformda 
güvenilir bir partnerdir” demiştir. (26.10.2017).  

2018’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılanmıştır. (30.04.2018). Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Expo Merkezi'nde Türkiye-Özbekistan İş 
Forumunda yaptığı konuşmada, 2 ülke arasında 25 anlaşmanın imzalandığını belirtmiştir. 
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın 
toplantısı yapmışlardır.  

Toplantı öncesinde imzalanan anlaşmalar şu şekildedir: Kamu Özel Ortaklığı İlkeleriyle 
Kömür ve Doğalgaz Tesisi İnşası Mutabakat Muhtırası, Taşkent Havalimanının Yeni Uluslararası 
Yolcu Terminali İnşası ve Havalimanının Altyapısının Geliştirmesi Mutabakat Muhtırası, Yatırım 
Projeleri Finansmanı Kredi Anlaşması, Taşkent Şehrinde Türk İş Merkezi İnşası Mutabakat 
Muhtırası, Taşkent’e Ziraat Bankası Merkez Ofisi İnşası Mutabakat Muhtırası, Özbekistan 
Ticaret ve Sanayi Odası ile Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arasında 
Mutabakat Muhtırası, Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü, Türk Standartları Enstitüsü ile 
Özstandart Ajansı Arasında Mutabakat Muhtırasının Uygulanmasına İlişkin 2018-2020 Faaliyet 
Planı, Belirlenen Sahalarda Ortak Arama Projelerinin Uygulama Anlaşması Hurob, Aydim 
Djetmtau ve Saritau, İnanç Turizmini Geliştirme Amacıyla İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı, 
Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması, Ortak Gümrük Konseyi Tesis Edilmesine İlişkin 
Protokol, Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Protokol, Bilim, Teknolojik ve Yenilik 
Alanında İşbirliği Protokolü, Adalet Bakanlığı ile Özbekistan Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Kültürel İşbirliği Anlaşması, Göçmen İşçilerin ve Aile 
Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşma, Kolluk Eğitimi İşbirliği Protokolü, Suçla 
Mücadelede İşbirliği Konulu Anlaşma, Karapara Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Bağlantılı 
Suç Faaliyetleri Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası, 
Suçluların İadesi Anlaşması, Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması, 23 Haziran 1994 
tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşmasını Tadil Eden Protokol, Madencilik ve Enerji 
Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı. (30.04.2018). Dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 29 Nisan-1 Mayıs 2018 tarihleri arasında Özbekistan’a resmi ziyarette bulunmuş, 
Ekim 2017’de imzalanan 26 anlaşma ile stratejik ortaklık seviyesine çıkan Türkiye-Özbekistan 
ilişkileri bu ziyarette imzalanan 25 anlaşma ile bu stratejik ortaklığın gerektirdiği yasal 
düzenlemelere de kavuşmuştur. (03.05.2018). 

Türkiye ile Özbekistan arasında siyasi alanda işbirliği çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan 

birisi de Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarıdır. Bu gruplar, Parlamenterlerin ülkeler 

arasındaki karşılıklı işbirliği ve dostluğun geliştirilmesi amacıyla oluşturulan önemli yapılardır. 

28.03.1990 tarih ve 3620 sayılı TBMM’nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun 

Hükümleri gereğince ve Dışişleri Bakanlığı’nın da uygun görüşüyle iki ülke arasında 

Parlamentolar Arası Dostluk Grupları oluşturulmuştur. Bu hususta “Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun”, Mevzuat olarak kabul edilmiştir.    

TBMM Genel Kuruluna sunulan 19 Ağustos 1999 tarihli resmi yazıda: “Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlık Divanının 13 Ağustos 1999 tarih ve 14 sayılı kararıyla, Türkiye ile 

aşağıda belirtilen ülkeler arasında Parlamentolararası Dostluk Gruplarının kurulması uygun 

görülmüştür” denilmektedir. İsmi sayılan ülkeler arasında “Türkiye-Özbekistan” da 

bulunmaktadır. Parlamentolararası Dostluk Grupları kurulmasına ilişkin Başkanlık Tezkeresi 

(3/342), TBMM’de görüşülmüş ve TBMM’nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 

sayılı Kanunun 4.maddesi gereğince, ismi geçen Dostluk Gruplarının kurulması Genel Kurulun 
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tasviplerine sunulmuş, oylanmış ve kabul edilmiştir. Bu kayıtlar: “T.B.M.M. Tutanak Dergisi, 55. 

Birleşim, 23.08.1999, TBMM 21. Dönem, Cilt: 11, Yasama Yılı: 1” de yayımlanmıştır. 

Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanları: 20. Yasama 

Döneminde Orhan Kavuncu, 21. Yasama Döneminde Metin Ergun, 22. Yasama Döneminde Ali 

İbiş, 24. Yasama Döneminde Selçuk Özdağ, 26. Yasama Döneminde Haydar Ali Yıldız, 27. 

Yasama Döneminde 08.11.2018 tarihi itibariyle Osman Mesten’dir.   

Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, TBMM 26. Dönemde Yönetim 

Kurulu şu isimlerden oluşmuştur: Kuruluş Tarihi: 06.03.2016; Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: 

Sayman: Halis Dalkılıç, Üyeler: Ömer Fethi Gürer, İsmet Büyükataman; Yönetim Kurulu Yedek 

Üyeleri: Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Demircan, Mehmet Ali Cevheri; Denetleme Kurulu 

Üyeleri: Asıl Üyeler: Hulusi Şentürk, Yedek Üyeler: Yılmaz Tunç, Metin Çelik; Muhatap 

Başkanlar: Sadık Safaev. 

Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, TBMM 27. Dönemde 

08.11.2018 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmuştur: Kuruluş Tarihi: 

08.11.2018; Kurucular Kurulu Başkanı: Osman Mesten, Yönetim Kurulu Başkanı: Osman 

Mesten; Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: Başkan: Osman Mesten, Başkanvekili Abdullah Güler, 

Genel Sekreter: İbrahim Aydın, Sayman: Metin Gündoğdu, Üyeler: Halis Dalkılıç, Kazım Arslan, 

Süleyman Girgin, Hüda Kaya, Nevin Taşlıçay, Fahrettin Yokuş; Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: 

Serkan Bayram, Recep Özel, Osman Ören, Çiğdem Koncagül, Mustafa Yel; Denetleme Kurulu 

Üyeleri: Asıl Üyeler: İshak Gazel, Mehmet Bekaroğlu, Olcay Kılavuz; Yedek Üyeler: Osman 

Boyraz, Osman Nuri Gülaçar, Fehmi Küpçü; Muhatap Başkanlar: Sadık Safaev. 

Özbekistan Parlamentosunda yasama yetkisi iki kamaradan oluşan Ali Meclis'tedir. Ali 
Meclis, 1995'den sonra Yüksek Sovyet yerine kurulmuştur. Özbekistan Başkanlık sistemiyle 
yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı Yürütme erkinin başındadır ve fiilen de Yasama ve Yargı’yı 
kontrol etmektedir. Özbekistan’da son Parlamento seçimleri 2014’de yapılmıştır. 1994’de ilk 
kez çok partili seçimler yapılmış ve mevcut meclis oluşturulmuştur. Meclis 150 
milletvekilinden, Senato ise 100 senatörden oluşmaktadır. Meclisin görev süresi 5 yıldır. 
Başbakan ve Hükümet üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Bakanlar genelde 
Meclis dışından seçilmektedir. Bakanlar Kurulu Başbakan, 6 Başbakan Yardımcısı ve 14 
Bakandan oluşmaktadır. 

TBMM “Türkiye - Özbekistan” Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulmuş ve 
çalışmalarına başlamıştır.  Türkiye - Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile 
Özbekistan Meclisi arasında çeşitli faaliyetler icra edilmektedir.  

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 2017’de TBMM'yi ziyaret etmiş ve 
burada yaptığı konuşmada: “Özbekistan Ali Meclisi ve TBMM'nin büyük işlere hazır olduğunu 
ve bu konuda iradenin bulunduğunu vurgulamak istiyorum” demiştir. TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman ise, Mirziyoyev'in ziyaretiyle TBMM'yi şereflendirdiğini belirtmiş ve “Kardeş, temelli 
dost iki ülkenin arasındaki münasebetlerin özlenen seviyeye ulaşması için gayret etmek 
hepimizin görevi. Sizler bu gayretin önderi oluyorsunuz” demiştir. Özbekistan Cumhurbaşkanı 
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Mirziyoyev, 25 yıl önce TBMM'nin 72. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldıklarını ve 
Özbekistan heyeti tanıtıldığında bütün salonun ayağa kalkarak kendilerini alkışlamasını 
unutamadığını ifade etmiş ve “Her iki ülkenin de Özbekistan'ın Ali Meclisi ve TBMM'nin büyük 
işlere hazır olduğunu ve bu konuda iradenin bulunduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" 
demiştir. Daha sonra Heyetler arası görüşmeler yapılmış ve her iki ülke parlamentoları 
arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. (26.10.2017). 

2018’de Özbekistan Parlamentosu ile TBMM arasında 2018 yılı eylem planı 
imzalanmış, TBMM Türkiye-Özbekistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu ile Özbekistan 
Parlamentosu'nun TBMM ile Parlamentolar arası İşbirliği Grubu ortak toplantısı Taşkent'te 
gerçekleştirilmiş, yine aynı yıl TBMM, Özbekistan heyetini ağırlamış, TBMM heyeti de 
Özbekistan'ı ziyaret etmiştir.  

TBMM Türkiye-Özbekistan" Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Haydar Ali Yıldız 
ile Özbekistan Parlamentosu’nun TBMM ile Parlamentolararası İşbirliği Grubu Başkanı Sadık 
Safayev’in Başkanlıklarında toplantı düzenlenmiş ve her iki ülke parlamentoları arasındaki iş 
birliğine yönelik çalışmalar üzerinde durulmuştur. İlk kez yapılan bu toplantı tarihi olarak 
nitelendirilmiştir. Sadık Safayev, bu etkinliğin, bağımsız Özbekistan tarihindeki ilk Özbekistan-
Türkiye parlamentolararası dostluk grubu toplantısı olduğunu belirtmiş ve dostluk gruplarının 
iki ülke arasındaki dış politika, güvenlik, ticari-ekonomik ve kültürel alanlardaki meselelere 
önemli katkılar sağlayabileceğini ifade etmiştir. Görüşmelerin ardından, Özbekistan 
Parlamentosu TBMM ile Parlamentolararası İşbirliği Grubu ile TBMM Türkiye-Özbekistan 
Parlamentolararası Dostluk Grubu arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik 2018 yılı eylem 
planı imzalanmıştır. (05.03.2018). 

TBMM heyeti 05.03.2018’de Özbekistan'a ziyaret gerçekleştirmiştir. TBMM Türkiye-
Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Haydar Ali Yıldız Başkanlığındaki TBMM 
heyetinde AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, 
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal yer 
almıştır. TBMM heyeti, Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan 
İsmailov ile görüşmüştür. İsmailov, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duydukları 
memnuniyeti dile getirmiş ve Özbekistan Parlamentosu hakkında TBMM heyetine bilgiler 
aktarmıştır. TBMM Türkiye-Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Haydar Ali 
Yıldız ise Özbekistan'da bulunmaktan şeref duyduklarını ve her iki ülke parlamentoları dostluk 
grupları arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğine inandığını ifade etmiştir. Senato 
Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile de bir görüşme yapılmıştır. Özbekistan Senato Başkanı 
Yoldaşev, Türkiye'nin Özbekistan'ı stratejik ortaklarından birisi olarak görmesinin kendilerini 
sevindirdiğini söylemiştir. TBMM dostluk grubu heyeti, daha sonra “Özbekistan ile Türkiye 
arasında ticari-ekonomik ve yatırım alanındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesinin ufukları” 
konulu yuvarlak masa toplantısına katılmıştır. (05.03.2018). 

“TBMM Dostluk Grubu Özbekistan’a gitti” başlıklı bir basın haberinde, yine aynı konuya 
değinilmekte ve şu bilgiler verilmektedir: “TBMM Türkiye - Özbekistan Parlamentolararası 
Dostluk Grubu adına Özbekistan’a gerçekleştirdikleri 3 günlük resmi ziyaretle ilgili 
değerlendirmede bulundu... Heyet resmi ziyaret kapsamında Özbekistan’ın Başkenti 
Taşkent’te Özbekistan Ali Meclisi Yasama Sözcüsü Nurdican İsmailov, Senato Başkanı 
Nigmatullah Yuldaşev ile görüştü. Ali Meclis Salonunda Parlamentolararası İşbirliği Grubu 
olarak toplantı düzenledi. Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Yatırımları Komitesi Başkan 
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Yardımcısı Laziz Kudrotov Başkanlığındaki Özbekistan heyeti, Turizmi Geliştirme Devlet 
Komitesi, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası, Özbekistan basını ile görüşmeler ve toplantılar 
yapıldı.” TBMM Heyeti bu kapsamda Özbekistan’da Semerkant, Buhara, Hz. Hizr Külliyesi’nde 
Özbekistan 1. Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’ın kabri, İmam Buhari, Emir Timur türbeleri, Bibi 
Hanım Medresesi, Siyab Pazar, İsmail Samani, Şahi Zinda Türbeleri, Nakşibendi Türbesi, 
Ulubek Rasathanesi, Buhara Parkı gibi pek çok tarihi yerleri ziyaret etmiştir. (05.03.2018).  

Diğer taraftan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı -TİKA- tarafından, 
Özbekistan Ali Meclisi heyetine Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İstanbul Üniversitesi’nde 
çalışma ziyareti programı düzenlenmiştir. TBMM’de; TBMM Araştırma Hizmetleri 
Başkanlığının yapısı, Çalışma İlkeleri ve Ürünleri, Kullanılan Veri Kaynakları ve Uluslararası 
İlişkiler faaliyetleri, Başkanlık Veri Tabanı ve İnternet Sayfası konularında bilgiler aktarılmış; 
bölüm koordinatörleriyle toplantılar yapılarak, kamu yönetimi ve siyaset bilimi, hukuk, 
uluslararası ilişkiler, ekonomi ve maliye, sosyal politika bölümlerinin yapısı, konu alanları ve iç 
işleyişleri hakkında bilgiler verilmiştir. TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı’nda Yasama ile 
ilgili Temel Kavramlar ve Temel Kurumlar, Yasama Dönemi, Yasama Yılı, Birleşim, Oturum, 
Tatil, Ara Verme, Olağanüstü Toplantı, Toplantı Yeter Sayısı, Karar Yeter Sayısı, Başkanlık 
Divanı, Siyasi Parti Grupları, Danışma Kurulu, Komisyonlar, Hükümet, Kanun Yapım Tekniği, 
İhtisas Komisyonları ve Komisyonlarda Kanun Yapım Süreci ile Genel Kurulda Kanun Yapım 
Süreci, Parlamenter Denetim,  Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve 
Gensoru, Yazılı ve Sözlü Soru, Özel Denetim Komisyonları,  Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, KİT Komisyonları hakkında; TBMM 
Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığında ise Koleksiyonlar, Kullanıcı Profili, Hizmetlerden 
Yararlanma ve Başkanlığın Hizmetleri hakkında bilgiler paylaşılmıştır. TBMM Okuma Salonu, 
Gazete-Dergi Salonları ve Depolara inceleme ziyareti düzenlenmiştir. Özbekistan heyeti, 
TBMM’deki eğitimlerin ardından TİKA Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi ziyaretlerini 
gerçekleştirmişlerdir. (20.04.2018).  

Özbekistan heyeti 2018 yılı içerisinde TBMM'ni ziyaret etmiştir. TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, Özbekistan Parlamentosu Yasama 
ve Hukuk Komitesi Başkanı Tulkin Abdussattarov ve heyetini kabul etmiştir. TBMM adına 
Ünüvar, Özbekistan heyetini Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtmiş 
ve “Özbekistan, Türkiye'nin hem dostu hem de kardeşidir. Biz sizi kendimizden ayrı 
görmüyoruz. Aynı, din, dil, soy ve kültürden geliyoruz” demiştir. Abdussattarov ise aynı 
duygularla teşekkür etmiş ve iki ülkenin kardeş olduğunu ifade etmiştir. (26.04.2018). 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan’a 2018 yılında resmi bir ziyarette 
bulunmuştur. Yıldırım, Özbekistan’da Parlamento Başkanı Nuriddincan İsmailov ve Senato 
Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile görüşmüştür. TBMM Başkanı Yıldırım, kardeş ülke ve ata 
yurdu Özbekistan’da gördüğü sıcak ev sahipliğinden dolayı Özbek tarafına teşekkür etmiş ve 
“Ata yurdu dediğimiz bu topraklar, Türkiye ve Özbekistan halklarının ortak medeniyeti, ortak 
tarihi ve ortak inançlarının paylaştığı bir yer. Yani bizim kardeşliğimiz bugün var değil, 
geçmişten gelen, tarihin derinliklerinden gelen bir kardeşliktir.. Şevket Mirziyoyev’in 
cumhurbaşkanlığı görevine gelmesiyle son iki yılda ikili ilişkilerde ciddi ilerleme başladı. Şu 
anda ilişkilerimiz yüksek düzeyli stratejik iş birliği düzeyine çıkmış durumda” diyerek, bir 
yandan iki ülke arasındaki tüm alanlardaki ilişkileri daha da geliştirmek diğer yandan da 
parlamentolar arasındaki ilişkileri arttırmaktan bahsetmiştir. Özbekistan Parlamento Başkanı 
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Nuriddincan İsmailov ise, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda hızla 
geliştiğini ve bu ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirtmiştir. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Özbekistan Senatosunu da ziyaret ederek Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile 
görüşmüştür. Yıldırım, Özbekistan ziyareti kapsamında daha sonra Özbekistan'ın başkenti 
Taşkent'te Parlamento Başkanı Nuriddincan İsmailov tarafından verilen resepsiyona 
katılmıştır. (24.09.2018). 

Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı 2018 yılında Antalya'da yapılmıştır. TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım bu toplantıda şu görüşlere yer vermiştir: “Atlantik'ten Pasifik 
Okyanusu'na kadar uzanan geniş Avrasya coğrafyası dünyanın siyasi, ekonomik ve kültür 
merkezlerinden biridir. Bu 3. toplantıya 39 ülkeden parlamento başkanları, yardımcıları 
milletvekilleri katılıyor ve dünya nüfusunun 3 milyarını temsil ediyor.. Tarihi, kültürel, sosyal ve 
siyasi bağlarımızın son derece güçlü olduğu Avrasya bölgesinde yaşanan her gelişme bütün 
dünyayı etkilemektedir. Dünyanın ağırlık merkezi olan bu coğrafya, insanlığın bütün renklerini, 
bütün desenlerini içinde barındırmaktadır. Farklı kültürler, inançlar bu coğrafyada barış içinde 
yaşamaya devam etmektedir. Bizler burada farklı siyasi, ekonomik sistemlere sahip olan 
devletler olarak bir araya gelme erdemini başardık. İnsanlığın ortak zenginliğini temsil eden bu 
birlikteliğimiz gelecek yıllar için bölgemize ve bütün dünyaya çok büyük faydalar 
sağlayacaktır.” Bu toplantıya Özbekistan Meclis Başkanı Nurdincan İsmailov da katılmıştır. 
Özbekistan Meclis Başkanı Nurdincan İsmailov ve heyeti, Antalya'da görüşmeler ve 
ziyaretlerde bulunmuştur. İsmailov, Türkiye ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yaparak milli projeler 
gerçekleştirmek istediklerini ifade etmiştir. (08.10.2018). 

Türkiye ve Özbekistan arasında Yasama Meclisleri arasındaki işbirliği çalışmalarından 
bu şekilde bahsettikten sonra, şimdi de her iki ülke arasında en son imzalanan iki anlaşmadan 
bahsedeceğiz. Türkiye ve Özbekistan arasında yakın dönemde 2017’de Türkiye-Özbekistan 
Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması, en son 
29.08.2018’de ise Mali Suçlarla ilgili anlaşmalar imzalanmıştır.   

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
uluslararası Karayolu Taşımacılık Anlaşması, ülkeleri üzerinden transit olarak yolcu ve eşya 
taşımacılığını kolaylaştırmak amacı ile bazı konularda mutabık kalmışlardır. Bu anlaşma metni 
28.04.1992’de Taşkent’te düzenlenmiş ve Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 
Özbekistan adına ise Dışişleri Bakanı Ubaıdulla Abdurazzakov imzalamışlardır. Özbekistan-
Türkiye Kara Ulaştırma Karma Komisyonu (KUKK) Toplantısı Protokolleri, değişik tarihlerde de 
kayıt altına alınmıştır. Şöyle ki: Özbekistan-Türkiye Kara Ulaştırma Karma Komisyonu (KUKK) 
Toplantısı Protokolü 13.10.2012 Taşkent, Türkiye-Özbekistan Kara Ulaştırma Karma 
Komisyonu (KUKK) Toplantısı Protokolü 19.12.2013 Ankara, Özbekistan-Türkiye Kara Ulaştırma 
Karma Komisyonu (KUKK) Toplantısı Protokolü 13.08.2014 Taşkent. 

2017’de Türkiye-Özbekistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün 
Onaylanması karar altına alınmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali 
Yıldırım ve Bakanlar Kurulu imzalarıyla çıkarılan ilgili kanunda (Kanun/Karar No: 2017/9879); 
“25 Kasım 2016'da İstanbul’da imzalanan ekli "Türkiye-Özbekistan Kara Ulaştırması Karma 
Komisyon Toplantısı Protokolü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 16.01.2017 tarihli ve 
11.821.302 sayılı yazısı üzerine, 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3. ve 5. Maddelerine 
göre, Bakanlar Kurulunca 06.02.2017 tarihinde kararlaştırılmıştır” denilmektedir.  
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Protokolde: “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 28 Nisan 1992’de Taşkent’te imzalanan Uluslararası karayolu Taşımacılığı 
Anlaşmasının 7. maddesi gereğince, Türkiye-Özbekistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon 
Toplantısı 24-25 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildiği ve her iki heyet 
listelerinin ekte yer aldığı belirtilmektedir. Protokolde tarafların: 1-İstatistiki bilgi teatisi, 2-
Karayolu ile Yük Taşımacılığına İlişkin Geçiş Belgesi Kotaları, 3-Diğer Konular ve Taraf 
Ülkelerdeki Yasal Düzenlemelere İlişkin Bilgi Teatisi konularını müzakere ettikleri” ifade 
edilmektedir.  

Taraflar, Türkiye-Özbekistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantılarının düzenli 
gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Görüşmeler, karşılıklı anlayışla dostane bir 
atmosferde gerçekleşmiş ve her iki heyet de sonuçtan duydukları memnuniyeti Protokol 
satırlarında ifade etmişlerdir. Özbekistan tarafı bundan sonraki toplantı için Türk tarafını 
Özbekistan’a davet etmişlerdir. Bu protokol, 25 Kasım 2016’da İstanbul’da, Türk heyeti adına 
Heyet Başkanı Nurhan Tüfekçioğlu, Özbekistan heyeti adına ise Heyet Başkanı Saidrahim 
Ikramov tarafından imzalanmıştır.  

Türkiye-Özbekistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün 
Onaylanması Hakkında Karar (2017/9879), Milletlerarası Antlaşma olarak kabul edilmiş, 
imzalanmış ve 21.03.2017 tarih ve 30014 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.  

25 Kasım 2016’da İstanbul’da imzalanan bu protokole göre, iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin artırılmasına yönelik uluslararası karayolu taşımacılığının geliştirilmesi için 2015-
2016 döneminde verilen geçiş belgeleri üzerinde durulmuş, 2017 yılı için karşılıklı 6 bin ikili 
geçiş belgesi, 5 bin ikili-transit geçiş belgesi, 500 transit geçiş belgesi ve 500 üçüncü ülkeye 
geçiş belgesi verilmesi karara bağlanmıştır.  

Öte yandan Türkiye - Özbekistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 17-18 
Mayıs 2018 tarihlerinde Semerkant’ta yapılmıştır. Toplantıda, 25 Ekim 2017’de imzalanan 
Karayolu Taşıma Anlaşmasının Özbekistan’da ve Türkiye’de yürürlüğe girmesi ile beraber, 
ücretsiz geçiş belgesi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Özbekistan’dan dönüş yükü alacak 
taşıtlardan talep edilen yol güzergâh haritası uygulaması kaldırılmıştır. Özbekistan’da gabari 
dışı taşımalardan alınan depozito ücreti uygulamasına son verilmiştir. Fergana Vadisi bölgesine 
yönelik taşımalarda alınan ücretlerde indirim sağlanmıştır. Başlıca alınan diğer kararlar şu 
şekildedir: Geçiş belgesi kotası 2018 yılı için % 50 artış ile 12.000 adetten 18.000 adede 
çıkarılmıştır. Özbekistan makamları bir ay içinde, Türk araçlarının 2018 yılı taşımaları için 6.000 
adet ikili/transit geçiş belgesi gönderecektir. Fergana, Namangan, Andican Bölgesine 
Tacikistan güzergâhı kullanılarak yapılan taşımalarda her bir gidiş-dönüş seferi için tahsil edilen 
265 x 3 = 795 $ ücret kaldırılmıştır. Özbekistan’da yürürlükte olan yol güzergâh haritası 
uygulaması, 01.07.2018’den itibaren kaldırılacaktır. Özbekistan üzerinden transit yapılan 
gabari dışı taşımalarda talep edilen depozito ücreti kaldırılmıştır. Fergana, Namangan ve 
Andican Bölgesine taşıma yapan Türk araçlarının Tacikistan güzergâhına girmeden Perival 
güzergâhı üzerinden taşıma yapmalarının sağlanması için uygulamada olan yasağın kaldırılması 
çalışmalarının sürdürüldüğü belirtmiştir. (18.05.2018). 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
29.08.2018’de ise Mali Suçlarla ilgili anlaşma imzalanmıştır. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170321-1.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170321-1.pdf
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hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 231. Maddesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan imzası ile karar altına alınmıştır. İlgili karar şu şekildedir: “Karar Sayısı: 47. Ekli 
“Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı Vergi Suçları, Parasal Suçlar ve Suç Gelirlerinin 
Meşrulaştırılması ile Mücadele Dairesi arasında Karapara Aklama, Terörizmin Finansmanı ve 
Bağlantılı Suç Faaliyetleri Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat 
Muhtırası”nın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 231. Maddesi gereğince karar verilmiştir. (29.08.2018).”   

Muhtırada: “Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu 
Başkanlığı (MASAK) ile Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı Vergi Suçları, Parasal Suçlar ve Suç 
Gelirlerinin Meşrulaştırılması ile Mücadele Dairesi, bundan sonra “Mali İstihbarat Birimleri” 
olarak anılması, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlar 
tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılması ile sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı 
amacıyla şüpheli kara para aklama, Terörizmin Finansmanı ve Bağlantılı Suç Faaliyetleri 
Hakkındaki analizlerin kolaylaştırılmasını istemektedir. Bu amaçla MİB’ler her birinin ulusal 
mevzuatı çerçevesinde; Amaçlar, Talepte bulunma, Cevaplar, Bilgilerin Kullanılması ve 
Açıklanması, Geri Bildirim, Gizlilik, Bilgi Talebinin reddi, İletişim ve Prosedürler, İşbirliğinin 
geliştirilmesi, Değişiklikler, Yürürlülük tarihi ve Fesih başlıkları altında görüşler ortaya 
konmuştur” denilmektedir.   

Bu mutabakat muhtırası, Taşkent’te 30.04.2018’de imzalanmıştır. İlgili muhtırayı, 
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı MASAK adına MASAK Başkanı Osman Dereli, Özbekistan 
Cumhuriyeti Başsavcılığı Vergi Suçları, Parasal Suçlar ve Suç Gelirlerinin Meşrulaştırılması ile 
Mücadele Dairesi adına Özbekistan Başsavcısı Otabek Murodov imzalamıştır.  

Sonuç olarak, biz bu çalışmamızda yakın dönem Türkiye - Özbekistan siyasi, idari ve 
diplomatik ilişkilerine değinerek, ‘giriş’ kısmında kısaca tarihi süreci ele aldık. Parlamentolar 
Arası Dostluk Grupları çalışmaları ve en son imzalanan örnek iki anlaşmadan bahsederek, 
konumuzu bu bağlamda güncel ve birinci elden ana kaynaklardan sunmaya çalıştık.  

Türkiye - Özbekistan ilişkileri tarih boyunca hemen her alanda gelişme göstermiştir. 
Her iki ülke arasında ortak tarihi, manevi ve kültürel bağlardan kaynaklanan; siyasi, sosyal, 
ekonomik ve kültürel ilişkiler özellikle son yıllarda daha da artış göstermektedir.  

Konumuz itibariyle yakın dönemde her iki ülke parlamentoları; müşterek çalışmalar ve 
karşılıklı ziyaretler yapmaktadırlar. Gerek Cumhurbaşkanları ve gerekse Meclis Başkanları 
düzeyinde yapılan üst ziyaretler, karşılıklı ilişkilerin seyrinde ilerlemeler kaydettirmektedir. 
Hemen her alanda imzalanan anlaşmalar ise iki ülke yakınlığını daha da artırmaktadır. Gelecek 
yıllarda iki ülke ilişkilerinin daha da ivme kazanacağı ve artarak devam edeceği aşikârdır. Ortak 
tarih ve kültürün kendilerine yüklediği sorumluluk çerçevesinde her iki ülke bu konuda büyük 
gayret, azim ve umut içerisindedir.  

Kaynakça 

TBMM Arşivi.  

TBMM Tutanak Dergisi. 
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Resmi Gazete Arşivi.  

Açıkgöz, Halil, Özbekistan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul 1970. 

Merdanoğlu, Süleyman, Özbekistan Kılavuzu,  Haz., Nasriddin Muhammadiev, Repa  

Yay., Ankara 1997. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, https://www.tbmm.gov.tr 

T.C. Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, http://www.karaulastirmasi.gov.tr 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, http://www.kultur.gov.tr 

Özbekistan Milli Meclisi, http://www.parliament.gov.uz/uz/ 

Özbekistan Senatosu, http://www.senat.gov.uz/ 

http://www.resmigazete.gov.tr  

http://www.tdk.gov.tr 

http://www.teftis.kulturturizm.gov.tr 

http://www.disiliskiler.kulturturizm.gov.tr 

https://www.devletarsivleri.gov.tr 

http://www.tika.gov.tr 

https://kastamonu.edu.tr 

http://www.kastamonu.gov.tr 

https://www.kastamonu.bel.tr 
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Basın Haberleri. 

https://kabar.kg/tur/news/tbmm-heyeti-ozbekistana-ziyaret-gercekle-tirdi. 

http://qha.com.ua/tr/turk-dunyasi/tbmm-heyeti-ozbekistan-a-ziyaret-gerceklestirdi. 
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EKLER 

 

Ek 1: “Türkiye-Özbekistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması 

Hakkında Karar” (2017/9879 - ilk giriş sahifesi). 
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Ek 2: Mali Suçlarla İlgili Anlaşma (29.08.2018 - ilk giriş sahifesi). 
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Ek 3: TBMM Heyetinin Özbekistan’a Gerçekleştirdiği Ziyaret (05.03.2018). 

 

Ek 4: Avrasya Meclis Başkanları 3.Toplantısı (08.10.2018). 
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BABÜRNAMEDE TÜRK ANTROPONİMLERİ VE BUNLARIN GÜNÜMÜZ 
TÜRKÇESİNDEKİ ÖRNEKLERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Güzeliye HAZİYEVA* 

Özet 

Babürname, 16. yüzyılın başında Fergana, Kabil ve Hindistan’da yaşayan Türkler için 
çok önemli kaynaktır; Babür’ün hatıralarında hem coğrafya hem de tarihle ilgili çok önemli 
bilgiler vardır. O hatıralarını anlatırken pek çok kişi adına da yer vermiştir. Bu bildiride de Türk 
tarihi için çok önemli olan Babürname’deki Türkçe kökenli antroponimler (kişi adları) tarihî-
karşılaştırmalı metotla incelenmiştir.  

Bildirinin verileri N. İ. İlminskiy tarafından hazırlanan nüshanın taranması ile elde 
edilmiştir. Babürname’de çeşitli gelenekler sonucunda verilen pek çok kişi adı kaydedilmiştir. 
Cins adları, unvanlar ve lakaplar zamanla kişi adı hâline gelmiştir. Kişi adları genellikle iki veya 
üç ögeden oluşmaktadır. İkinci öge büyük oranda unvan, hitap kelimelerinden ibarettir. Erkek 
ve kadın unvanları kişi adları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Örnek olarak kadın adları 
içerisinde ağa adının bey ve hanların hanımlarına hitap sözü olarak kullanılması önemlidir. 
Renk bildiren öğelerden yapılmış kişi isimleri de sık kullanılmaktadır: Ak Boğa (e.), Ak Bikim 
(k.), Apak Bikim (k.), Ak Kayluk (k.), Kara Bulat (e.), Kara Kuz Bikim (k.), Kara Kayluk (e.), Kara 
Han (e.), Sariğ Baş (e.).  

Bu özellik nedeniyle bazı isimlerdeki renk öğeleri insanın fiziki veya biyolojik 
özelliklerini yansıtmakla (deskriptiv isimler) (saç rengi, göz, vücut rengi) birlikte, bu isimlerin 
verilmesinde dilek amacı da bulunmaktadır. (deziderativ isimler). Babürname’de kişi adları 
genel olarak çekimli eylem ve sıfat-fiil ekleri almış yapılardan, renk adlarından, sıfatlardan, 
hayvan adlarından, doğa ile ilgili çeşitli adlandırmalardan, bitki adlarından ve meslek ifade 
eden adlardan oluşmaktadır. 

                                                           
* Таtaristan Bilimler Akademisi’nin G.İbrahimov Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü 
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HALİT SEYİT HOCAYEVİN HAYAT HEKAYESİ İLE İLGİLİ KEŞİN CİZGİLER 

Dr. Ali ŞAMİL* 

Giriş 

Sovetler’de kişilerin özgeçmişi (hayat hikâyesi) oldukça önemli belge hesab edilirdi. 
Orada mütlaka ceza evinde, yabancı memleketlerde akrabalarının olup olmadığını, soyununun 
hangi sosyal sınıftan olduğunu, akrabaları hakkında bilgileri yazmak zorunluluğu vardı. Köylü ve 
amele soyundan olanlar hükumete sadık kişiler olarak kabul edilirlerdi. Babaları ve dedeleri 
esnaf, ağa, bey, aydın olanlarara ise ikinci sınıf müamelesi gösterilirdi. Bu yüzdendir ki kişiler 
özgeçmişlerini yazarken Sovyet bürokratlarını kandırmak için bazı konuları bilerekden yanlış 
yazar: ya da bazı konuları hiç deşmeden susarlardı.  

Kendilerini vatana ve millete adayan kişiler yapmaya çalıştıklarını bazen kendilerine en 
yakın kimselere, akrabalarına, hatta ailelerine bile anlatmazlardı. Bu onurlu, gurur duyulacak 
olayları paylaşma ihtiyacı hissetseler bile kurdukları teşkilatın yaşaması, aynı idaali paylaştıkları 
arkadaşlarının korunmasına hizmet eden gerekli bir tutumdur. Teşkilatın yaşaması olgusu, 
kendini güvenceye almak ve mücadeleyi devam ettirmek için önemlidir, ancak bu durum 
araştırmacılar tarafından gerçeklerin ortaya çıkarılmasında büyük zorluklar oluşturmakta.  

Kendini vatanı ve milletine adayan kişilerden biri de Halit Seyit Hocayev’dir. 
Araştırmacılar onu bir bilim adamı olarak tanır. Hatta İngilizce alanında uzman olan muhterem 
kızı Behice Memmedova bile 12 yıl bir evde yaşadığı babasını böylesine sessiz, politikadan, 
sosyal ve siyasi konulardan uzak bir insan olarak tanırdı. 1937 yılında yağmurlu bir gecede 
babasını KGB ajanları göz altına aldığı zaman annesi onun Sovyet yetimhanelerine 
gönderilmemesiiçin gecenin karanlığında gizlice teyzesinin yanına göndermiştir.  

Babası kurşuna dizilen, annesi 8 yıl ceza evine gönderilen Behice teyzesinin 
himayesinde büyümüş, annesi ceza evinden dondükden sonra da onlara Bakü’de yaşamaya izin 
verilmemiş, Azerbaycan’ın ilçelerine sürülmüşler. 

Memleketin zor halini gören Halit Seyit Hacayev de özgeçmişinde bazı yanlışlıkları 
yazmak zorunda kalmış. 

1.Halit Seyit Hocayev’in bilinen özgeçmişi 

Halit Seyit Hocayev, kendisinin yazdığı son hayat hikâyesinin bitiminde 26 Nisan 1934 
tarihini düşüyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Bilimler Akademisi Azerbaycan 
Şubesi’nde göreve getirildiği zaman Rusça yazdığı bu özgeçmiş Azerbaycan Milli Bilimler 
Akademisi, Azerbaycan’da Elmi İrsin Toplanması ve Sistemleşdirilmesi Merkezinin Arşivindeki 
(bundan sonra qısa olarak AMEA AEİTVSMA yazacağız-A.Ş.H.) 39 numaralı dosya ve 313 
numaralı listede yer almaktadır.  

“Ben 1888 yılında Taşkent  şehrine 25 kilometre uzaklıktaki Köşkörğon köyünde 
doğdum. Köydeki okulu bitirdikten sonra Taşkent’teki medresede okudum. O zamanlar 

                                                           
* Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

159 
 

çevremizdekiler Rusça eğitim veren okulları “kâfirlerin okulu” olarak kabul ediyorlardı. 
Medresede 5-6 yıl okudum ve 1905 yılında ihtilal meydana geldi. İhtilaldan sonra oluşan ve 
bütün Doğuyu bürüyen harekâtın bana da etkisi oldu. Hayatıma yeniden düzen vermeliyim, 
diye düşünmeğe başladım, ancak çevrem çok muhafazakâr olduğundan dolayı, tahsilimi Rusça 
devam ettirmek neredeyse imkânsızdı. Ben de başka bir çıkış yolu aradım. 

Etrafımdaki mollalardan ve hacılardan Konstantinopol (İstanbul) ile ilgili tatlı ve efsanevi 
sohpetler duymuştum. Bu şehri görmeyi çok istiyordum. Babam bana çok cüzî miktarda maddi 
yardım yapabiliyordu ve yol parası bulmam imkânsızdı. Karşılaştığım bu problemin çözümü 
tesadüfen bulundu. Yakın köylerin birinde köylüler arasında toprakların bölüştürülmesinden 
kaynaklanan bir sorun meydana geldi. Köylülere, vergilerin miktarına göre toprak vermek 
gerekiyordu. Hükümet bu işin üstesinden gelecek bir komisyon kurmuştu. Ancak bu 
komisyonda uzman olanlar çok az idi. 

Ben de medresede okurken Arapça kitaplardan toprağı ölçme tekniğini öğrenmiştim. 
Komisyon üyelerine müracaat edince hemen göreve alındım. 5-6 ay orada çalıştım ve 
Konstantinopol’a gitmek için gerekecek parayı kazandım.  

Şimdi çözmek durumunda olduğum bir problemim daha vardı, gerekli pasaportu almak. 
O zamanlar genel valiliğin emriyle Türkistanlılara dış ülkelere gitmek için pasaport verilmesi 
yasaklanmıştı. Tanıdığım birinin tavsiyesi ile Çin konsolosluğundan takriben 4-5 rubleye bir 
pasaport temin ettim. Çin konsolosluğundan aldığım pasaportun üzerinde ne tarih vardı, ne de 
sahibinin adı doğru düzgün okunabiliyordu. Bundan yararlanarak pasaportu rahatlıkla kullanıp 
Konstantinopol’a gittim. Oradan da Mısır veya Suriye’ye gitme gibi bir düşüncem vardı. 

Konstantinopol’a vardığımda tesadüfen İstanbul Üniversitesi’nde iki yıllık hazırlık 
kurslarının açılacağı ile ilgili bir ilanla karşılaştım. İlandüşüncemi tamamendeğiştirdi. 
Buradakalıpkurslaradevametmeyekararverdim. Kurslara 430 kişialınacaktı ve 1750 
kişimüracaatetmişti. Onlararasında ben de vardım. Yapılaneleme sınavını kazandım ve 
üniversiteye kayıt yaptırdım. 6-7 yıl Konstantinopol’da kalarak tahsilimi bitirdim. 

1918 yılında Türkistan’a dönmek gayesiyle Azerbaycan’a geldim. İrtibat yolları kapalı 
olduğu için Azerbaycan’da kalmaya mecbur oldum. Gence Lisesi’nde öğretmenliğe atandım ve 
ancak 1920 yılında Türkistan’a gidebildim. Türkistan’ın elverişsiz iklimi, 1922 yılında tekrar 
Azerbaycan’a dönmeme sebep oldu. O zamandan beri de burada, orta ve yüksek okullarda 
öğretmenlik yapıyorum. (AMEA AEİTVSMA, dosya no. 39, liste 313, 16.)” diye yazıyor.  

2.Halit Seyit Hocayev’in Özgeçmişi İle Ters Düşen Birkaç Nokta  

Halit Seyit, özgeçmişindenerede ve ne zaman çalıştığını gösterdiği hâlde birkaç konuda 
nedense susmakta. Mesela, Taşkent’den ne zaman ve kiminle gitdiği, İstanbul Üniversitesi’ni ne 
zaman bitirdiği, bitirdikten sonra nerede çalıştığı, Azerbaycan’a 1918 yılının hangi ayında ve 
gününde geldiği, Gence’de hangi lisede çalıştığı, Özbekistan’a 1920 yılının hangi ayında ve 
gününde gittiği, orada hangi lisede çalıştığı ve ne zaman geri döndüğü konusunda net bilgi 
vermiyor.  

Halit Seyit’in kızı Behce hanımın hatiraları ise özgeçmişte karanlık kalanların bir kısmına 
açıklık getirmekte. O, babasının İstanbul ile ticari ilişkisi olan, ünlü Özbek araştırmacısı Hadi 
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Zerif’in dayısı ile gittiğini anlatır. Hem de  Halit Seyit’in babası Seyid Ali Hoc’anın arkadaşıymış 
(Turan Azer, 2009:5). 

Halit Seyit 1906 yılında Konstantinopol’a gittiğini, orada 6-7 yıl içinde Üniversiteyi 
bitirdiğini yazar. O dönemde İstanbul Üniversitesi’nde 6-7 sene eğltim verecek fakülte yoktu. 
1906 yılından 1918 yılına değin 6-7 sene değil 12 sene eder. Özgeçmişte iki sene hazırlık 
kursunda okuduğu yazılmakta. Behce hanım babasının hatırasına dayanarak Halit Seyit’in üç 
sene Tıp fakültesini okuduğunu, Tıp fakultesini sevmediğinden oradan uzaklaştığını, sonra 
Tarih-Edebyat fakültesinde okuduğunu söyler (Turan Azer, 2009:6). 

Halit Seyit Hocayev’le ilgili araştırmalar yaptığımı öğrenince Taşkent’te yayınlanan 
“Johan adabiyatı” dergisinde makalemin yayınlanmasına yardımçı olmuş araştırmacı-şair Tahir 
Kahhar bana "Sadayı Turküstan" gazetesinin bir kaç sayısındaki bilgileri gönderir. Burada Halit 
Seyit’in bir kaç makalesi bulunur. 

1914-15 yılında Ubeydullah Hocayev ile Münevver Gare Abdureşidov’un Taşkent’te 
yayınlattığı "Sadayı Turküstan" gazetesinin 1914 yılındaki sayılarında Halit Seyit’in “Kim otur, 
cuvanmerk? Getirme haramı” (6 Mayıs, sayı 8), “Fasad ahlak kay vakta başlandı” (11 Mayıs, 
sayı 9, 23 Mayıs, sayı 12), “Mende neme gerek” ( Haziran, sayı 18), “Hayırlık ümid” (15 
Haziran, sayı 27) adlı makaleleri bulunmakta idi. Bahçesaray’da İsmayıl bey Gaspıralı’nın 
yayınlattığı “Tercüman” gezetesinin 1914 yılı 23 Şubat’da basılan 43.sayısında Halit Seyit’in 
“Mektub Taşkentden” makalesi basılmıştır (“Tercuman” gezetesi, 1914, 23 Şubat). 

Özbek araştırmacısı  Ziyo Said  “Özbеk vaktli matbuоti tarihiga matеriallar” eserinde 
“Sadоi Turkistоn” gazеtesinden bahsedeken yazar: “Bu gazеta kendi çevresine çok kişini celb 
etdi. Onin daimi yazıçıları Munavvarkоri, Abdulla Avlоniy (İndamas), Tölaqan Höcamyorоv 
(Tavallо), Saidnоsir Mircalilоv, Hamza Hakimzоda, Halid Said, Abdulhamid Sulaymоn (Çölpоn), 
Mömincоn Muhammadcоnоv, Abdulla Erğоziеv, Nöşiravоn Yovuşеv, Siddigiy, Lutfulla Оlimiy, 
Saidahmad Vasliy,  Fuzayl Cоnbеv, Muhammadcоn Mudarris, Badriddin Alam, Hоci Muin, 
Şukur Rahimiy ve bоşqalar idi.”  (Said Ziyo, 2009:54) 

Bu belgeler Halit Seyit’in 1913 yılının sonları ve 1914 yılın başlarında vatana 
döndüğünü, orada bir ara yaşadığını, eğitimle ilgili makaleler yazdığını sonra yeniden 
İstanbul’a gittiğini onaylar niteliktedir.  

Halit Seyit’in 1918 yılının Mart-Nisan aylarından sonra Azerbaycan’a geldiği anlaşılır. O 
zaman yeni kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin ricasıyla Osmanlı Devleti’nin askerî 
birlikleri Gence’ye gelmiş ve Kafkas İslam Ordusu’nu kurmuştu. Bu ordunun kumandanı Nuri 
Paşa’nın siyasi işlerden sorumlu müşaviri, Kafkasya kökenli ve bölgeyi iyi bilen Ahmet Ağaoğlu 
(Ağayev) idi. Hazar ötesinde, Türkistan’da, Tataristan’da esir Türk ve Müslümanlara yardıma 
gidecek bu orduya Ahmet Ağaoğlu gibi müşavirler gerekli idi. Bu konuda bölgeyi iyi bilen ve 
Türkistan kökenli Halit Seyit Hocayev’in de görevlendirildiğini düşünmekte idim. 

Böyle olmasa, Halit Seyit, İran üzerinden veya Kafkas İslam Ordusu’nun 15 Eylül 1918 
tarihinde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Bakü’yü Rus-Ermeni askerî birliklerinden 
kurtarmasından sonra Türkistan’a dönebilirdi. 1937 yılında gözaltına alınan Halit Seyit KGB 
tarafından yargılandığında hâkimin; “Türk Ordusunun Azerbaycan’dan çekilmesinden sonra, 
sizin Türkiye’nin istihbarat birimleriyle ilişkinizin olduğu konusunda yeteri kadar bilgimiz 
vardır”(AMTNA, dosya 12493, Bünyadov, 1993: 167) sözlerini söylemesi de bu savı onaylar 
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nitelikte. Cevap ise ilginçtir. Abdurreşid İbrahimov’un teşebbüsü ile  Nuru Paşa’nın askeri 
birliğinde Gence’ye gönderdiklerini ve Osmanlı ordusunun istihbaratına rehberlik eden, 
geleceyin yazarı Rüşen Aşref ile bağlantısı olduğunu söyler. 

Halit Seyit, Eylül 1920 tarihinden itibaren Taşkent ’te Yüksek Pedagoji okulunda öğretim 
üyesi, sonra müdür olarak çalıştığını yazar. Bu da Azerbaycan’ın Bolşevik Rusya tarafından 28 
Nisan 1920 tarihde işgalinden ve 28 Mayıs 1920 tarihte Gence’den başlayan ve Azerbaycan’ın 
bir çok bölgesini kaplayan isyandan sonraya tesadüf eder. Onun Bakü’ye tekrar dönüşü ise 
1922 yılının Ekim ayında gerçekleşir. Bu da Enver Paşa’nın Türkistan’da saldırıya maruz kalarak 
şehit edilmesinden (04. 08. 1922) sonradır. O zaman Bakü’de çalışan Muhittin Birgen şunları 
yazar: “Bakü’de bulunduğum sırada bir müddet Enver Paşa’nın ordusunda bulunmuş olan bir 
Taşkent’li ile konuştum. Bu şahıs, Enver Paşa’nın son günlerinde yanında bulunanlar arasında 
olduğunu ve bir yolunu bularak kaçıp kurtulduğunu söylüyor” (Birgen, 2006:773). Mühittin 
Birgen’in Enver Paşa’nın şehit oluşunu yazarken birkaç defa “bir Taşkentli”, “Taşkentli Türk”, 
“bu Taşkentli” diye saygıyla hatırladığı şahsın Halit Seyit olduğu kanaatindeyiz. 

3.Halit Seyit Hocayev’in Enver Paşa ve Nuri Paşa kardeşleri ile ilişkisi  

Enver ve Nuri paşaların kardeş olması, ayrıca Enver Paşa’nın, Azerbaycan’a Osmanlı 
askerî birliklerinin yollanmasına önem vermesine dikkat edilirse Halit Seyit’le Enver Paşa’nın 
birbirlerini doğrudan tanıdıkları ihtimali de ortaya çıkar. Enver Paşa, Halit Seyit’le İstanbul’dan 
tanışmasa bile Türkistan’a giderken kardeşi Nuri Kıllıgıl Paşa’nın inandığı, güvendiği kimselerin 
adresini ona vermesi doğaldı.  

1926 yılda Bakü’ye I Türkoloji Kurultaya gelmiş Mehmed Fuad Köprülüzade ile 
görüşürken Mehmed Fuad bey’in Halit Seyit’i Ali bey Hüseyinzade’ye “eski dostlarımızdan Halid 
Seiyd” diye tanıtması ve Halit Seyit’in de “ Fuad beyle ilk kez tanışmıyordum” yazması ve b. 
nedenler  onun İstanbul’da iken milletci kesimle sıkı bağlıarının olduğunu isbatlar (Turan Azer, 
2009:34). 

4.Halit Seyit’in Azerbaycan’a İkinci Gelişi 

Halit Seyit Bakü’ye dönüş sebebini, Taşkent’in havasının sağlığına dokunduğu şeklinde 
gösterir. Onun Sovyet makamlarına yazdığı bilgiler elimizdedir ve böyle bir sebebi ileri sürmesi 
bizce normal karşılanmalıdır. Halit Seyit, kendini kurtarmak için bu şekilde yazmak zorunda idi, 
ancak araştırmacılar, onun Taşkent’ten Bakü’ye dönüşünün gerçek sebebini mutlaka bulmalı. 
Bu konu henüz yeterince araştırılamamış kalmıştır. Özbekistan’daki KGB ve özel birimlere ait 
arşivlerin araştırmacıların kullanımına açılmaması, bu konuda yeterli bilginin alınamaması da 
doğal olarak gerçeklerin ortaya çıkarılamamasına sebep olmaktadır. Tahminimize göre Halit 
Seyit, takipten kurtulmak için veya yeni bir Türklük merkezi oluşturmak için Bakü’ye 
dönmüştür. (Şamil Ali, 2003). 

Bakü’nün Balahanı kasabasında, işçiler için açılan İşçi Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak 
görev yapması, Azerbaycan’ın en uç noktasında bulunan Kusar ilçesine giderek burada 
oluşturulan pedagoji kurslarında çalışması (16. 5. 1923) Halit Seyit’in Bakı’ya gelişi, Alihaydar 
Garayev’in (Karayev) akrabalarından Şabanovlar ile ahbaplık yapması bize karanlık konulardan. 
Şabanovlar onu Azerbaycan’ın en ünlü ailelerinden, yani, Rusya ordusunun generali, 1918 
yılında Azerbaycan’ın Savunma Bakanı olmuş Semedağa Mehmandarov’un kız kardeşi Meryem 
hanımla Mir Rza han Talışınski’nin izdivacından olan Sitare hanım’la evlendirmelerinin arka 
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planında da başka planların olması gerçeği tok değil. Sitare hanım’ın kardeşleri Ağa han 
(Ebülfet), Abbas han, Rüstem han Üniversite bitirmiş, kız kardeşlerinin eşleri ise aydınlar idi 
(Turan Azer, 2009:57). Böyle bir ailenin kimsesi olmayan, kimsenin tanımadığı birisine kız 
vermesinin arkasında bizim  bu günedeğin belirleyemediğimiz bir konu muhakkak ki mevcut.  

1920. yılında Bolşevikler Azerbaycan’ı işgal ettikden sonra onlara uşaklık eden, 
Azerbaycan’ın GeçiciDevrimKomitesi’nin üyesi, Bakü Devrim Komitesi’nin başknı, Halk Askeri 
Deniz Komissarı, Halk Emekçi Komissarı, Kafkasya  Kızıl Ordusu Askeri Devrim Konseyi’ninüyesi, 
1923 yıldan itibaren Azerbaycan Kömünist (Bolşevikler) Partisi sekreteri, Bolşeviklerin ideoloji 
silahı “Komünist” gazetesinin baş yazarı ve s. görevlerde çalışmış, milletcilere divan tutan, 
fanatik Bolşevik gibi tanınan Alihaydar Garayev(Karayev) ile(ASE, 1979:60, III cild.) Halit Seyit’in 
ilişkisi sıradan bir ilişki olamazdı. Hatta Behce hanım küçükken Alihaydar Garayev’in (Karayev) 
evine gittiğini, onun kızı Zemfira ile oynadığını hatırlıyor(Turan Azer, 2009:68). 

Halit Seyit 1924 yılının Ekim ayında yeniden Bakü’ye döner. Bütün baskılara rağmen 
Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’nın emriyle Azerbaycan’a gönderilen 
öğrencilerin velisi olur. Onun müdir olduğu öğrenci yurdunda Özbek aydınlarının 
Azerbaycan’dakitemsilciliğine dönüşür. Geleceğin ünlü araştırmacısı, halkbilimci, Özbekistan 
Bilimler Akademisi Til ve Edebiyat Enstitu başkanı  Hadı Zeripov (Hadı Zerip), Özbekistan Halk 
Artisti Helime Nesirova, Devlet Dram Teatrosu’nun artisti Nezire Aliyeva ve s.  gençler 
yetişmiştir (Turan Azer, 2009:8). O, Azerbaycan Yüksek Pedagoji Enstitüsü’nde, Samet 
Ağamalıoğlu Toprak Bilimleri Teknik Lisesi’nde, Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nde, Azerbaycan 
Hidromeliorasyon Teknik Lisesi’nde faaliyetlerini yürütmüş ve öğrencilere millî bilinci aşılamak 
gayesiyle Türkçülük propagandası yapmıştır(Hüseyinoğlu A.Ş., 2008:113). 

5.Halit Seyit’in Ortak Türk Dili ve Alfabesi Uğrundaki Gayretleri  

1922 yılında Bakü’de Türk Halkları Aydınlarının Konferansı gerçekleşir. Konferansta yeni 
alfabe komitesi oluşturulur. Komite Bakü’de oluşturulsa da, amaç eski Sovyetler Birliği’nde 
yaşayan, Arap alfabesini kullanan halkların hepsinin Latin alfabesi doğrultusunda hazırlanan tek 
bir alfabeye geçişini sağlamaktı. Bunu gerçekleştirmek için 1924 yılı Eylül ayında Bakü’den bir 
tren yola çıkar. Trende yolculuk yapanlar konusunda Halit Seyit Hocayev şöyle bir bilgi 
vermekte: “Komisyon aşağıdaki kişilerden oluşmakta.  

1. Semedağa Ağamalı oğlu, Yeni Alfabe Komitesi başkanı.  

2. Mirze Celil Memmedguluzade, “Molla Nasreddin” dergisi başkanı ve komisyon üyesi.  

3. Veli Huluflu, araştırmacı, komisyon üyesi.  

4. Halit Seyit, İşçi Fakültesi ve Meliorasyon Lisesi yabancı dil ve edebiyat öğretmeni.  

Bunlardan başka doktor, vekilharç, daktilograf da vardı. Bakü Darülfünun 
müderrislerinden Prof. Mizirlinski de bizimle idi. Heyet için bir vagon ayrılmıştı”. (Seyid Halid, 
1929:9, Toker Mustafa -Ufuk Deniz Asçı, 2006).  

Bahçesaray’da Prof. Bekir Çobanzade, Maarif Komiserliği’nin Terbiye-i İçtimaiye 
Müdürü Odabaşı, Maarif Komiseri Hasan Sabri, Osman vb. konuşmalarını, yol boyunca 
Tataristan’da, Orenburg’da ve diğer şehirlerde yaptığı çalışmalarını geniş bir şekilde betimler. 
Özbekistan’da hükümet adamları Moskova’ya gittiklerinden dolayı onlarla görüşme imkânı 
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bulamazlar. Taşkent’in eski semtindeki Desterhancı Medresesi’ne giderler. Şehirde ilk Usul-i 
Cedit (çağdaş eğitim veren okul) Mektebini açan, “1906 yılından inkılaba kadar ilerici gençlere 
yardım eden” Münevver Kari ile tanışırlar. Akşam Münevver Kari ile Yusuf Aliyev onların 
vagonuna gelir ve birlikte sohbet eder, aydınlarla öğretmenlerin görüşlerini fiiliyata 
dökeceklerine dair söz verirler. Sonradan Şahabeddin Efendi’nin konuğu olurlar(Seyid Halid, 
1929:67) . 

Halit Seyit, geri döndükten sonra gördüklerini “Yeni Alfabe Yollarında Eski Hatıra ve 
duyğularım” adıyla yayınlatır. Eserin başlığının hemen altında, “Bakü-Kırım-Türkistan, Bakü-
Türkmenistan-Özbekistan. Birleşik yeni Türk alfabesi ile Azerbaycan lehçesinde birinci olarak bu 
eser tab edilir” notu düşülmüştür. Kitap 148 sayfadan ibarettir ve esere, Bakü Üniversitesi 
Şarkiyat Fakültesi öğretim üyesi Kazanlı Aziz Öveydullin (yazarın adı kaynaklarda Gaziz Salihoviç 
Gubaydullin şeklinde geçiyor) kısa ve anlamlı bir önsöz yazmıştır(Seyid Halid, 1929). 

 Bu, bir Türk aydınının Kırım’a, Tataristan’a ve Türkistan’a yaptığı seferi anlatan bir 
seyahatnamedir. Kitabın alınıp okunması 1937 yılından itibaren yasaklanmıştır. 1960’lı yıllarda 
okunmasına tekrar izin verilmiştir. 

6. Bakü’de Birinci Türkoloji Kongrede 

Latın alfabesine geçmek için büyük çabalar gösteren Halit Seyit “Bakı’da toplanacak 
olan türkoloğlar kurultayı karşısında “Osmanlı, Özbek, Kazak Lehçelerinin Mukayeseli Sarfı” 
(Kocaoglu Timur, 1985, Kocaoglu Timur, 1986) adlı kitabını Arap alfabesiyle yayınlatır. İsim, 
sıfat, zamir, fiil ve edat bölümlerinden oluşan 110 sayfalık kitabın ilk sayfasında şu cümleler yer 
almakta: “Türkçenin çeşitli şiveleri arasından seçerek Türk uluslarının hepsinin anlayabileceği 
ortak bir dil oluşturabilir miyiz?” (Seyid Halid, 1926:1). 

Araştırmacı Esger Guliyev bu eseri “Türkolojide Mirze Kazım beyin eserinden sonra en 
değerli kıyaslamalı gramer” adlandırır (Guliyev Esger, 1988: 23 Temmuz).  

İlmî ve pedagojik çalışmalarının yanında sosyal yönü de güçlü olan Halit Seyit, 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 1926 yılında gerçekleşmiş I. Türkoloji Kurultayı’nın 
düzenlenmesinde aktif şekilde çalışmıştır. Kurultaya özel olarak davet edilen araştırmacı, 
kurultayın gündemindeki konularla ilgili tartışmalara katılır, 28 Şubat tarihinde yapılan 
dördüncü toplantıda “Altay Dillerinin Akrabalık Meselesinin Tarihî ve Çağdaş Durumu” adlı bir 
bildiri sunar. Toplantılar esnasında aktif çalışan ve tartışmalara katılan Halit Seyit’in bildirisini ne 
yazık ki, stenografcı kayıt etmemiştir. Konuyla ilgili belgede bir tek cümle, “Halit Seyit Özbek 
Dilinde” konuştu şeklinde yazılmıştır (Nerimanoğlu K.V. ve Ağakişiyev E. 2006:129). 
Stenograftaki görevliler Rus dilindeki konuşmalarıkaydettikleri halde, yalnızca Halit Seyit’in 
değil, genel olarak Türkçe sunulan bildirileri kayda almamıştır. 

Halit Seyit’i tanıyanlar ise onun sadece toplantılarda değil hatta evinde bile Özbek 
lehçesinde konuşmadığını yazar (Turan Azer,2009:66). O, İsmayıl bey Gaspıralı, Hüseyin Cavid, 
Ali bey Hüseyinzade,  Mehemmed Hadi, Abdulla Şaik, Ahmed Cavad veb. aydınlar gibi 
konuşurmuş. Bu türlü konuşma ise ister Türkiye’de, ister Azerbaycan’da, ister Kırım’da yaşayan 
aydınlar için anlaşılır idi. 
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 Günümüze kadar da Halit Seyit’in bu kurultayda sunduğu bildiri bulunamasa da onun 
“Osmanlı, Özbek, Kazak türkçelerinin kıyaslamalı serfi” ve “Yeni alfabe yollarında eski hatire ve 
duyğularım” kitaplarından hangi konuda sunum yaptığı az çok anlaşılmakta. 

Ali bey Hüseyinzade Birinci Türkoloji Kurultay’dan hatıra notlarında yazmakta: “Özbek 
Halit Seyit fasih Türkce nitkini verdi. Ona göre konuşma ferklerinin hüdudunu teyin itmek 
çetindir, lehcelerin coğrafiya bakımından bir-birine karışmaları, Türklerin bir-birini anlamaları 
için ümumi bir edebi dil zeruridir”. (Turan Azer, 2009:21). 

Halit Seyit’e göre günün en önemli konulardan biri Türk uruğları arasında standart dil 
oluşturmaktır. Peki bu dil nasıl olmalıdır?” sorusunu cevaplayan Halit Seyit mümkün ola bilecek 
bütün variantları karşılaşdırarak meydana çıkarılacak standart dilin ayrı-ayrı Türk uruğları-
soyları tarafından anlaşılmayacağı taktirde böyle bir şeye girişmek faydasızr ve anlamsız 
olduğunu yazmakta. Çünki böyle olduğu taktirde mevcut dillerden birini okur, öğreniriz (Turan 
Azer, 2009:22). 

Kurultaya katılanları Halit Seyit’in kendi evinde misafir etmesini akrabası Kamer 
Salamzade şöyle anlatmakta: “Türkoloji kurultayına Türkiye’den de temsilci heyeti gelmişti. Bu 
heyette Türkiyeli Köprülüzade Muhammed Fuat ile birlikte, aslen Azerbaycanlı meşhur yazar 
ve gazeteci Hüseyinzade Ali Bey de vardı. Yeni alfabe komitesinin üyelerinden Halid Hocayev 
bey Özbek idi… Halid efendi Türkiye’den gelen misafirleri evine davet etmişti… Misafirler 
arasında Hüseyinzade Ali Bey, Fuat Köprülüzade, Mirze Celil Memmedkuluzade, Rızakulu 
Necefzade, Hüseyin Cavid, Halid efendinin komşusu, Türkiye’de Üniversiteyi bitiren doktor 
Orhanbeyli de vardı.” (Salamzade Gemer, 1990:15). 

Sitare hanım’ın kız kardeşinin eşi Rzakulu Necefzade o dönem Gürcüstan’da Yeni Türk 
Alfabesi Komitesi’nin başkanı olarak çalışmakta idi. 

7. Halit Seyit’in İlmî, Pedagoji Faaliyetleri 

Türkoloji’nin bugünkü durumuna baktığımızda Halit Seyit’in yaptığı hizmetler pek fazla 
büyük görünmeyebilir; ancak 1920’li yıllardaki durum göz önüne alındığında ne kadar büyük ve 
önemli bir iş yaptığı daha iyi anlaşılır. Ülkenin asıl ideolojisinin proleter enternasyonalizm 
olduğu, Türkçülükle uğraşanlara pantürkist damgası vurularak baskı yapıldığı ve zindanlara 
tıkıldığı bir zamanda Halit Seyit, “Türk Dillerinin Tarihî Grameri”, “Türkistan Tarihinin Kısa 
Özeti”, “Türk Edebiyatı Nazariyesi”, “Çağatay Edebiyatından Tetkikler”, “Karşılaştırmalı 
Gramer” vb. eserleri yazar. Bu çalışmalar son derece büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan 
Orhun yazıtlarını çağdaş dilimize çevirerek ona çeşitli açıklamalar getirmesi de dikkat çekicidir. 
(Şamil Ali, 2003). 

Halit Seyit’in Abdulla Tağızade ile birlikte yazdığı “Muhtasar Üslubiyat” adlı eserin birkaç 
baskısı yapılmıştır. 1933 yılında Latin alfabesiyle basılmış kitap ortaokul ve liselerde cümle 
bilgisi (sentaks, sözdizimi) ve üslup konusunda ders vermek için hazırlanmıştır. Dört bölümden 
ibaret olan kitapta üslup konusu şöyle anlatılıyor: “Üslup, konuşmalarımızda ve yazılarımızda 
ifadeyi çeşitli gayelerle ve noktası noktasına uygun olarak anlatan, usul ve kuralları öğreten 
ilimdir”. Bu kitabın editörlüğünü de ünlü Türkolog Bekir Çobanzade yapmıştı. (Hocayev Halit 
Seyit, 1934:5).  
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Halit Seyit’in şahsi dosyasının 16. sayfasında Prof. Bekir Çobanzade’nin bir notu göze 
çarpmaktadır. Çobanzade, 2. 12. 1935 tarihinde düştüğü notunda şunları dile getirmektedir: 
“Seyid Hocayev’in 14 ilmî eseri vardır. Bunların içinde Türk dilinin sentaksı ile ilgili sonuncu 
esere özellikle dikkat etmek gerekir. Hocayev bu eserde, Doğu ve Rus dilciliğinin sentaks teorisi 
sahasındaki düşüncelerin tamamından faydalanmış ve Türkçe’nin sentaksı ile ilgili zengin 
belgeler toplamıştır”. 

Bekir Çobanzade, herhangi bir tez yazıp savunmadan Halit Seyit’e dilcilik alanında 
doktor unvanı ile doçentlik ilmî derecesinin verilmesini teklif ediyor (AMEA AEİTVSM, fond 39, 
siyahı 313, sah. 16). 

8. KGB Arşivlerinde Halit Seyit’le İlgili Yazılanlar 

Azerbaycan Devlet Tehlikesizlik (KGB) Bakanı Novruz Rızayev, Azerbaycan Komünist 
Partisi Merkezi Komitesi sekreterliğine 15 Mayıs 1929 tarihinde yazdığı gizli mektubunda 
milliyetçi öğretim üyelerini ve öğretmenleri okullardan temizlemek, yani işten atmak için bir 
komisyon kurulmasını ve bu komisyona gizli olarak KGB elemanlarının tayin edilmesini tavsiye 
ediyor. Tavsiyede şunlar yer almıştır: “Özellikle Türk edebiyatı, coğrafya ve sosyoloji 
konularında ders veren öğretim üyelerine ve öğretmenlere karşı yapılan bu temizleme 
faaliyetinin toplu memnuniyetsizlik oluşturmaması için çeşitli zamanlarda ve ayrı ayrı okullarda 
hayata geçirilsin.”(Genç Azer, 1993:39). 

Belgeden şu anlaşılmakta; milliyetçilik daha çok eğitim birimlerinde, aydınlar, ortaokul 
ve yüksek okul öğrencileri arasında yayğındır. Milliyetçiliğin yayılmasında aktif rol alanlar ise, 
Sovyet aleyhtarı düşünceye sahip aydınladır. (Genç Azer, 1993:39). 

Halit Seyit’in faaliyeti, Sovyetler Birliği’nin istihbarat elemanlarının gözünden 
kaçmamıştır. 3 Haziran 1937 tarihinde gözaltına alınırken kendisiyle birlikte 35 yaşındaki eşi 
Sara, da tutuklanmıştır. 12 yaşındaki kızı Behice, 30 yaşındaki kardeşi Sultan ve 28 yaşındaki kız 
kardeşi Ruhsara baskı altına alınmıştır.  

Devlet Tehlikesizlik Komitesi (KGB) elemanları evden 27 adet çeşitli kitap, Türkiye’de 
yayımlanan «Cumhuriyet» gazetesinin 1933 yılına ait nüshası, 1927 yılında yayımlanan beş 
dergi, «Alfabe» kitabı vb. belgeler de almışlardır (AMTNA, iş 12493/72). 

Gözaltına alındığında sorgu hâkimi ile arasında geçen diyalog belgelerde şu şekilde yer 
almıştır: 

Sorgu hâkimi: Antibolşevik, pantürkist teşkilata ne zaman girdiniz? 

Halit Seyit: 1925 yılında tanınmış pantürkist Aziz Salihoviç Gubaydillin’in Bakü’ye 
gelmesinden sonra. 

Sorgu hâkimi: Pantürkist teşkilattaki faaliyetleriniz hangi doğrultuda idi? 

Halit Seyit: Ben öğrenciler arasında pantürkist propagandası yaparak Sovyet 
hâkimiyetine karşı olan milliyetçi kadrolar yetiştiriyordum”(AMTNA, dosye 12493/72, 
Bünyadov,1993:166). 
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Uzun yıllar Azerbaycan Millî Güvenlik Bakanlığı’nın arşivlerinde çalışarak elde ettiği 
belgeler doğrultusunda ondan fazla eser meydana getiren Prof. Dr. Celal Kasımov 
“Repressiyadan Deportasiyaya Doğru” adlı eserinde şunlara işaret etmektedir; “Sovyet 
döneminde baskı ve zulme maruz kalan bazı ilim adamları ve aydınlarla ilgili olarak herhangi bir 
şahıs hakkında makale veya inceleme yazısı yazarken sık sık “güya antisovyet propagandası 
yapmış”, “güya Sovyet hükümetini sevmemiş”, “güya pantürkist olmuş”, “güya milliyetçi 
olmuş”, “güya…” gibi ifadeler kullanır ve bununla da “suçsuz hükümlü” portresi oluşturmaya 
çalışıyorlar. Aslında bu suçsuz hükümlülerin büyük çoğunluğu Sovyet rejiminin kanunlarına göre 
suç işlemiştir. Bu suçlar, bugünkü nesle örnek oluşturabilecek, iftihar kaynağı olacak, gurur 
duyulacak suçlardır. Onların suçsuz olduklarını ileri sürmek tarihi tahrif etmekten başka hiçbir 
şeye hizmet etmez. Bu tür ifadelerin kullanılması Sovyet döneminde olumlu kabul edilse de 
bugün çok şaşırtıcı gelmektedir. Bizler baskı ve zulüm siyasetine maruz kalanların tamamını fark 
gözetmeden bağımsız Azerbaycan uğrunda mücadele eden şahıslar olarak takdim etmek 
istemeyiz. 

…Bolşevikler tarafından “Karşı ihtilalci milliyetci teşkilat”ın üyeleri olarak suçlananlar, 
onların yürüttüğü siyasete karşı çıkanlardı. “Karşı ihtilalci milliyetçi teşkilat” derken Sovyet 
hükümeti, Müsavatçıları, İttihatçıları, Turancıları, kısaca millî kurtuluş yolunda yürütülen 
mücadeleye katılanları göz önünde bulunduruyordu. Arşiv materyalleri, adlarını bugün de 
“güya…” ibaresiyle kullandığımız teşkilatların gerçek mevcudiyetlerini ortaya koymaktadır. Aynı 
zamanda muhacerette yaşayan Azerbaycanlı fikir ve siyaset adamları da Bolşeviklere karşı 
yürüttükleri gizli teşkilatların çalışmalarını inkâr etmiyorlar.” (Gasımov, Celal, 1998:71-72) 

KGB’nin sorgu hâkiminin Halit Seyit’in yüzüne karşı söylediği: “Azerbaycan’dan Türk 
Ordusunun çekilmesinden sonra sizin Türkiye istihbarat birimleri ile ilişkinizin olduğu 
konusunda yeteri kadar bilgimiz vardır”.(Bünyadov, 1993:167)sözleri de, onun neden 1918 
yılında Özbekistan’a gitmeyip Azerbaycan'da kaldığına ve özgeçmişinde bu yıllar hakkında 
neden net bilgi vermediği konusuna da ışık tutuyor. 

Sonuç 

Halit Seyit Hocayev ile ilgili olarak edinebildiğimiz belgeler, 49 yıl ömür sürmüş, 
ömrünün 30 yılını Türk halklarının istiklali ideali uğruna adayan bu büyük insanın, gençliğinde 
askerî birlikler ve örgütlerde yer aldığını gösterir. O, 1922 yılından sonra Türk halklarının birliği 
için ortak dil, ortak kültür ve ortak alfabe oluşturma yolunda büyük çaba göstermiştir.  

1925 yılından itibaren ise Birleşik Türk-Tatar Devleti kurmak gayesiyle bir teşkilat 
oluşturmuştur. Bu teşkilata Rusya’da esaret altında olan Türklerin aydınları, bilim adamları, 
devlet kademesinde yüksek makamları işgal edenler, ordu mensupları vb. alınmıştır. Onların 
istekleri o zamanlar gerçekleşme imkânı bulamadı ve Sovyet ceza makinesi bu kıymetli 
şahsiyetleri 1937 yılında sudan bahanelerle ve uyduruk mahkemelerin sahte kararlarıyla, 
birçoğunu da yargısız infazla şehit etti. Anca onların istek ve ülküleri yaşayarak geç de olsa 
hayata geçti. Aslında bir ideolojinin gerçekleşmesi için 50 veya 100 yıl pek o kadar da fazla uzun 
bir zaman dilimi değildir. 
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SOVYET REJİMİNİN KURBANI: HÜRRİYETPERVER ÖZBEK CEDİTÇİ ŞAİR ELBEK’İN ŞİİRLERİNDE 
BAĞIMSIZLIK TEMASI 

Dr. Elmurod KHOLMATOV* 

Eğitimci, gazeteci, dilbilimci, Türkolog, şair ve yazar olan Elbek (Maşrık Yunusov), 1898 
yılında Taşkent’e bağlı Bostanlık ilçesinin Humson köyünde doğmuştur. O, Çar II. Nikola’nın 
meşrutiyeti ilân ettiği 1905 yılında ilkokula başlar. 1910-1911 yıllarında maddî sıkıntılar 
sebebiyle köyünü terk edip, Taşkent’te bir zengin iş adamına hizmetçi olur. Elbek, aynı 
zamanda eğitimine de devam eder. 1914 yılında Rus-tuzem okulunda okumaya başlar ve daha 
sonra ünlü pedagog Ceditçi aydın Abdullah Avlânî’nin açtığı usûl-i cedit mektebinde okur. 
Elbek, öğrencilik yıllarında yayınevlerinde dergi satarak geçimini sağlar. Bolşevik ihtilâlinden 
sonra (1919) yüksek öğretmenlik kursunu tamamlayarak öğretmen olur. O yıllarda neşredilen 
“Maarif ve Okıtguvçı”, “İnkılâb” ve “Bilim Oçağı” adlı dergilerde muharrir olarak çalışır. Elbek, 
tüm zorluklara göğüs gererek yüksek dereceli pedagog hoca unvanını elde eder. Kendini 
geliştirmesi, bildiği lisanlar ve akademik bilgisi ona üniversite kapılarını açar. O, Taşkent’te 
“Nizâmî” adındaki Pedagoji Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak atanır.  

 Elbek’in ilk şiirleri Bolşevik İhtilâlinin ilk yıllarında “El Bayrağı”, “Turan”, “Türk Sözi” ve 
“Uluğ Türkistan” gibi gazetelerde yayınlanmıştır. Onun “Tazegül” (1934) adlı şiir romanı, 
“Özbekistan” (1934), “Mergan” (1935), “Bağban” (1934), “Türkistan” (1928) gibi otuza yakın 
destan ve koşuklarının yanı sıra “Armuğan” (1921), “Yalkınlar” (1925), “Sezgiler” (1927), 
“Közgü” (1926), “Ğunçalar” (1935), “Çırçık Boylarıda” (1935) adlı şiir kitapları bulunmaktadır. 
Ayrıca Elbek’in “Dadamat” (1936), “Koşçı Turğın” (1925), “Örnek” gibi nesir eserlerinin yanı 
sıra “Başlanğıç Mektebde Ana Tili”, “Yazuv Yollari” ve “Gözel Yazğıçlar” adlı ders kitapları da 
vardır.1 Bunlardan başka SSCB dağıldıktan sonra bağımsızlık döneminde hazırlanan 
“Özbekistan Millî Ansiklopedisinde” Elbek’in başka eserlerinin de adları zikredilmiştir. Bunlar: 
“Anargül” (1926), “Gözel Kız”(1927), “Bizniki” (1929), “Pahta” (1929), “Ötmişim” (1929), 
“Çırçık” (1929), “Batrak Kolhozu” (1930), “Etik” (1935). Yine söz konusu ansiklopedinin ilgili 
kısmında Elbek’in “Balalar Koşuğu” (1936), “Şe’rlar Toplamı” (1936) ve “Şe’rlar” (1937) şiir 
kitaplarının adları belirtilmiştir.2  

 Çok yönlü bir edip olan Elbek’in özel olarak ilgilendiği alanlardan biri de hiç kuşkusuz 
dildir. Elbek, Ceditçi dava arkadaşlarıyla dilin ıslahı alanında yoğun olarak 1926-1927 yıllarında 
çalışmalar yapmıştır.3 O, sadece Özbek Türkçesinde lügat oluşturmamış, aynı zamanda tüm 
Türk lehçelerinin tarihî izahlı lügatini de hazırlamıştır.4  

Elbek, denildiğinde özellikle masal akla gelmektedir. O, şiir yazmak dışında Özbek çocuk 
edebiyatında ilk masal yazma faaliyetini de başlatan bir kişi olmuştur Elbek, 1921-1922 
yıllarında Bostanlık ilçesine, 1932 yılında ise Ahangaran ve Çırçık ilçelerinin yanı sıra Fergana 
vilayetine derleme çalışmaları yapmak üzere araştırma seferlerine çıkmıştır. Bu seferler 
sırasında elde ettiği malzemelerden 1-3. sınıflar için “Bilim” adlı eserinde, “Aşulalar/Türküler” 

                                                           
* Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
1 Haydarali Uzoqov, Elbek-Tanlangan Eselerler, Şark Neşriyatı, Taşkent, 1999, s. 6. 
2 Komisyon, Özbekistan Millî Ansiklopedisi, Devlet İlmî Neşriyatı, Taşkent, 2000-2005, “E” harfi.  
3 Zeki Velidî Togan, Bugunkü Türk İli (Türkistan) ve Yakın Tarihi (I), Arkadaş İbrahim Horoz ve Güven Basımevleri, 
İstanbul, (1942-1947), s. 516-517.  
4 Haydarali Uzoqov, age, s. 9. 
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eserinde ise ki bu eser 1934-1935 yıllarında iki kez neşredilmiştir- “Laparlar” ve “Masallar” 
(1935) adlı eserlerini yazmıştır. Elbek, millî folklor çalışmalarının haricinde Rus çocuk 
edebiyatının önde gelen şairleri İ. A. Krilov, A. S. Puşkin ve N. A. Nekrasov’ların birçok şiirini 
Özbekçeye çevirmiştir.  

Elbek’in en önemli özelliği yazdığı birçok masalda dile getirilmesi büyük tehlike arz 
eden sosyal ve siyasî problemleri hayvan karakterlerinin diliyle ifade etmeye ve eleştirmeye 
çalışmasıdır. Türk halklarının müşterek kültür varlığının (toy, düğün, örf ve âdet, gelenek-
görenek…) Komünist Parti talimatıyla “Enternasyonal Festival” adı altında SSCB halklarının 
arkaik kültürü olarak gösterilmesi ve yok sayılması şair Elbek’i derinden üzmüş, dolayısıyla bu 
tutuma karşı bir tepki olarak halk kültürü ve edebiyatı alanında eserler meydana getirmiştir.   

Meselâ Elbek’in 1921 yılında yazdığı “Arğuman/Armağan” masal kitabında yer alan 
“Qaysı Biri Böri?/Hangisi Kurt?” adlı masalda ormanda otlayan bir koyun bir kurdun tuzağına 
düşer. Kurt, koyunu tam boğmak üzereyken karşısına bir adam çıkıverir ve koyunu kurttan 
kurtarır. Tabiatıyla koyun kurtulduğuna çok sevinir. Ancak koyunun sevinci fazla sürmez. 
Çünkü onu kurdun pençelerinden kurtaran adam koyunu kesip yemek istemektedir. Adam, 
koyunun boğazına bıçağı dayadığı sırada koyun dile gelerek: “adamın kurttan daha vahşi 
düşman olduğunu” söyler. Elbek’in bu masalı siyasî özelliğe sahip bir eser olup, burada yazar 
“kurt” karakteriyle Çarlık Rusya’yı, “Adam” karakteriyle de Sovyet Rusya’yı kastetmektedir. 
Şair Elbek, söz konusu masalını şu mısralarla sonlandırmaktadır: 

Özbek Türkçesi    Türkiye Türkçesi 

Piçok bilan koydı unı tez soyıb.   Bıçak ile hemen kesiverdi onu. 

Unga koynıng ikki közi termülüb   Koyunun iki gözü ona dikilip, 

Canı tıpırçılab, yanıb hem küyüb   Can çekişip, üzülerek donup, 

Aytar edi ul kişiga: “Ey kişi,    ”Şöyle dedi o adama: “Ey kişi, 

Börimi, yo aytgil, endi kim vahşiy?!   Kurt mu, söyle şimdi kim daha vahşî?! 

Kutkardıng sen meni böri ilgidan,   Kurtardın sen beni kurdun pençesinden, 

Hamda korkınç şu ölimning vahmidan.  Hem de bu korkunç ölümün vehminden.  

Eng söng özing böridan da özdirding   Sonunda kendin kurdu da geçtin, 

Kördim, endi çin böri hem sen bölding”.1  Gördüm, artık gerçek kurt da sen oldun.  

Bilindiği üzere Türkistan 19. Asrın ikinci yarısında Çarlık Rusyası tarafından işgal edilip 
sömürgeye dönüştürülmüştür. Rusya İmparatorluğunu yıkabilmek adına 1917 Şubat-Ekim 
ayları arasında Rusya’da meydana gelen Bolşevik İhtilâli’nin liderleri Lenin ve Stalin 
imparatorluk bünyesindeki halklara siyasî bağımsızlık vaadiyle kendilerine inandırır ve ihtilâle 
destek vermelerini rica ederler. Bolşevik İhtilâli başarıyla neticelenince de verdikleri sözleri 
tutmazlar. Türk halkları tarafından kurulan millî devletleri yıkarlar, bu devletlerin halklarına 
soykırım uygularlar. Hayatta kalabilen bir avuç Türkistanlı aydın hicret etmek zorunda kalır. 

                                                           
1 Haydarali Uzoqov, age, s. 7. 
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Özellikle Hokand Millî Muhtariyeti devletinin ortadan kaldırılması sırasında Sovyet ordusunun 
Daşnak Ermenileriyle birlikte yerli halka yaşattığı katliam ve tecavüz başta olmak üzere değişik 
şeytanî kötülüklere Elbek’in bu masalında üstü kapalı bir şekilde değinilmiştir. İşte bu ve başka 
tarihî olayları, sosyal ve siyasî baskıları eserlerinde üstü kapalı olarak işlemeye çalışan Elbek, 
Sovyet hükûmetinin emriyle NKVD (Gizli Polis Teşkilatı) casusları tarafından tutuklanır.  

Elbek’in tutuklandığı 1936 ve 1937 yılları arasında sadece Özbekistan’da 5758 
Müslüman Türk aydını tutuklanmıştır. Bunlardan 4811’i kurşuna dizilmek suretiyle infaz 
edilmiştir.1 Bu kurbanlara Sovyet troyka/üçlü mahkemeleri tarafından “inkılâp karşıtı”, 
“milliyetçi”, “tehlikeli Türkçü ve İslâmcı”, “halk düşmanı”, “casus” gibi klişeleşmiş suçlar isnat 
edilmiştir. Elbek de söz konusu uydurma suçlar haricinde “eserlerinde Sovyet yönetimine karşı 
çıkan şair” suçuyla yaftalanır.2 Ayrıca ona “Pantürkist Çağatay Gurungi” topluluğuna üye olmak 
ve Hokand Muhtariyeti devletinin kurucularından Mustafa Çokay’ın Berlin’de yayımlanan “Yaş 
Türkistan” adlı Sovyet karşıtı muhacir dergisini okumak suçlamaları yöneltilir.3 Sovyet yönetimi 
bu hamleyle Özbek aydınlarını uluslararası-Batılı ajan ilân eder. NKVD cellatları hızlı netice 
alabilmek adına tutukladıkları aydınlara farklı ve çok ağır işkenceler yapmak suretiyle 
birbirlerine karşı yalan ifade vermeye zorlarlar. Meselâ, Narzullah İnoyatov adlı bir öğretmenin 
dosyasında kaydedildiğine göre o, Elbek de dâhil olmak üzere tamamı daha sonradan idam 
edilecek olan 49 Türkistanlı aydının isimlerini inkılap karşıtı “milliyetçi örgüt” üyesi olarak 
belirtmiştir.4    

1930’lu yıllarda gerçekleşen suçlamalar dalgası ve gözaltılar Özbekistan’da edebî 
faaliyete son vermiştir. Korkunç devlet terörü karşısında bazı Sovyet taraftarı yerli yazar ve 
tenkitçiler gerçek veya hayali milliyetçi, Sovyet karşıtı saldırılar uydurmuşlardır. Bu usullerle 
yapılan işbirliği ve suçlama yoluyla suç saptamak Rusların ve NKVD’nin standart taktiği 
olmuştur. O yıllarda Elbek, Çolpan, Fıtrat, Sufi Zâde, Osman Nasır, Ziya Saidov, Miyan Büzrük 
Salihov, Gazi Yunus, Atacan Haşimov, Abdullah Kâdirî, Kurban Beregin, Mümin Usmanov, 
Şâresul Zinnün, Ankabay, Kasım Babayev, Vadud Mahmudî, İ. İras’, Umarcan İsmailov, 
Hasanov, Kamalov, Rahmat Macidî, Şakir Süleyman, Bolat Salihoğlu, Şakircan Rahimî gibi şair 
ve yazarlar ortadan kaybolmuşlardır.5 Bunlardan özellikle Çolpan, Elbek, Batu gibi bazı Ceditçi 
şairlerin eserleri Türkistan’ın aydınları için millî zevk kaynağı olmuştur.    

Elbek, bütün bu uyduruk suçlamalar sonucunda mahkemede hakkında verilen 10 yıllık 
hapis cezasını çekmek üzere Rusya’nın buzla kaplı Magadan bölgesine sürülür. Magadan’daki 
hapishanede uzunca bir vakit NKVD cellâtlarının korkunç işkencelerine maruz kalan Elbek, 11 
Şubat 1939 tarihinde hayatını feci bir şekilde kaybeder. 1 Ağustos 1957 tarihinde aklanır.6  

*** 

Şair Elbek’in şiirleri incelediğinde şiirlerinin ekseriyetinin sosyal ve siyasî muhtevaya 
sahip olduğunu görürüz. Elbek, Çarlık ve Bolşevik dönemlerinde yaşamış, her iki yönetimin 

                                                           
1 N, JO'RAYEV ve Sh, KARİMOV, O'zbekiston Tarixi-O'zbekiston Sovet Mustamlakachiligi Davrida, Şark Neşriyatı, 
Taşkent, 2011, s. 443. 
2 Haydarali Uzoqov, age, s. 6.  
3 Edward ALLWORTH, Uzbek Literary Politics. Mouton & Co, London, The Hague, Paris. 1964, s. 79.    
4 Nabican BOQİY, Qatlnoma,  G.Gulam Neşriyatı, Taşkent, 1992, s. 69.  
5 Edward ALLWORTH, Age, s. 78. 
6 Komisyon, Özbekistan Millî Ansiklopedisi, Devlet İlmî Neşriyatı, Taşkent, 2000-2005, “E” harfi. 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

172 
 

işlediği suçlara tanık olmuştur. Milletinin aşağılanması, horlanması, sömürülmesi, 
köleleştirilmesi, katledilmesi ve vatanının işgal altında bulunuşu şair Elbek’i derinden 
sarsmıştır. Sovyet hükûmeti tarafından verilen “siyasî bağımsızlık” sözünün tutulmaması ve 
siyasî girişimlerin netice vermemesi üzerine Türkistanlılar tarafından son çare olarak başlatılan 
Türkistan İstiklâl Mücadelesi uzun yıllar devam etmiştir. Bütün bu yaşananlar sonucunda Elbek 
de, hürriyetin ancak silahlı mücadeleyle elde edileceğine inanmaya başlar. Dolayısıyla 
şiirlerinde bir yandan Çarlık ve Bolşevik dönemlerinde Türkistanlılara yapılan zulümleri ve 
işlenen suçları üstü kapalı bir şekilde dile getirmeye çalışmış, diğer yandan da milletini “Kızıl 
İmparatorluğa” karşı isyana davet etmiştir. 

Meselâ “Mujdalar/Müjdeler” adlı şiirinde Elbek, “Yel” karakteriyle milletini zulme 
başkaldırmaya davet etmektedir. Yel, özgürdür. Hiç bir şey ona engel olamaz. İstediği gibi 
istediği yöne uçar. “Yel”, şiirin adından anlaşıldığı gibi tutsak bir vatanda zindanlarda 
çürümekte olan tutsaklara “müjdeler” vermek istemektedir. Aslında burada zikredilen 
“zindan” Sovyet rejiminin açık hava hapishanesine çevirdiği Türkistan’dır. “Müjdeler”den kasıt 
ise, Sovyetlere karşı başlayan Türkistan Millî Mücadelesi yani hürriyet savaşıdır. Şair, 
Türkistanlıların Kurtuluş Savaşı olan bu mücadeleye çok büyük umut bağlamıştır. Bu şiir, aynı 
zamanda Çolpan’ın isyankâr “Halk” şiirini hatırlatmaktadır bize.    

MUJDALAR/MÜJDELER 

Yel kezer, yeller kezer, yeller kezer,   Yel gezer, yeller gezer, yeller gezer, 

El sezer, eller sezer, eller sezer.1   İl sezer, iller sezer, iller sezer. 

Korkulı dengiz suvın heryan urar,   Korkulu deniz suyunu her yana vurur. 

Keyflener, lezzetlener, devrân sürer.   Keyiflenir, lezzetlenir, devran sürer. 

 

Yel kezer, yeller kezer, eller kezer,   Yel gezer, yeller gezer, iller gezer, 

El kezer, eller kezer, yeller kezer.   İl gezer, iller gezer, yeller gezer. 

Küçli tağlar yolnı bağlar, gerdayar,   Övünerek yüce dağların yolunu keser, , 

Yel ularga kolnı çağlar, erdayar.   Kol sıvayıp onlara meydan okur. 

 

Toskın olmak, tutkın etmek istegen   Karşı çıkıp tutsak etmek isteyen 

Tağlar artık tartışalmas, cim kalar:   Dağlar artık çaresizce donup kalırlar: 

Na’ra tartıb yel-de ketmek istegen   Yel, nara atarak yol aldığı tarafa  

Yaklarığa ğalibâne at salar…    Galip bir şekilde yola koyulur… 

 

                                                           
1 “El” kelimesi, Özbek Türkçesinde halk anlamında kullanılmaktadır.   
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Ğamlı yelde, tutkın elde bendiler   Gamlı yelde, tutsak ilde, tutsaklar  

Kap-karanğı zindân içre termiler.   Kapkaranlık zindan içinde dikilirler. 

Yel eser, inler sari yortar, yeler,   Yel eser, evler üzere uçar, coşar, 

Eltmek isteb erkin elden müjdeler.   Götürmek için özgür ilden müjdeler. 

 

Tohtamas tün-kün yürer, seldek taşar,  Durmaz, gündüz gece yürür, sel gibi taşar, 

Hovrikar, tağlar aşar, suvlar aşar!   Coşar, dağları aşar, suları aşar! 

Yel kezer, yeller kezer, eller kezer,   Yel gezer, yeller gezer, iller gezer, 

El sezer, eller sezer, eller sezer.1   İl sezer, iller sezer, iller sezer. (1929)  

 “At ile Adam” adlı şiirde ise şair, güzel bir çimenlikte hür ve mutlu bir şekilde yayılıp 
otlayan bir atın dramını anlatmaktadır. Bu dramatik masal şiirin kahramanları at, öküz ve 
adamdır. Bir zamanlar dünyanın en güzel, yemyeşil bir köşesinde bir at özgürce hayatını 
sürdürmektedir. Bir gün atın otladığı çimenliğe bir öküz musallat olur. Sabah akşam onun 
bölgesinde biten çeşit çeşit bitki ve otları yer, ezip çiğner. Sürekli atı taciz eder. Hürriyetine 
düşkün at gücünün öküze yetmeyeceğini anlayınca öküzden kurtulmak için kendine müttefik 
bulmak ister. Bunun için insanlardan yardım istemeye karar verir. Geze geze bir adama rastlar. 
Adama durumunu anlatır ve ondan yardım ister. Adam, atın bu isteğine hemen razı olur. 
Ancak adam yürüyemeyeceğini söyler. Müsaadesi olursa onu yani atı eyerleyeceğini ve 
dizginleyeceğini söyler. Böylece bir an önce çimenliğe ulaşıp öküzü kovacağını söyler. At, 
adamın bu isteğini hemen kabul eder. İkili yola düşer ve kısa bir zaman sonra atın yaşadığı 
bölgeye ulaşırlar. Adam ile at öküzü yakalayıp iyice döverler. At, bu hadise karşısında çok 
mutlu olur, adama teşekkür eder. Fakat adam attan inmez. At ile öküzü birlikte bağlayıp evine 
götürmek istemektedir. O an at dile gelerek adama şöyle seslenir: 

İş bitdi-ku, neçün meni koymaydırsız,  İş bitti ya, niçin beni bırakmıyorsun? 

Yahud meni hökiz kebi oylaydısrsız!   Yahut beni öküz gibi mi görüyorsun!? 

Meni koyıng, men erkinlik sevadurman,  Bırak beni, ben hürriyet aşığıyım, 

Şul otlakda tinçib umr ötkezürmen.   Bu otlakta huzur içinde yaşıyorum, 

Eger sizge kerek bolsa bir canıvar,   Eğer sana lazım ise bir canlı, 

Menden bölek kolıngızda bir hökiz bar!  Benden başka elinde bir öküz var! 

Şul yetedir, meni zinhar koyvarıngız   O sana yeter, lütfen bırak beni… 

Bağışlang, menge zinhar rahm etingiz!...  Bağışla, bana merhamet et!... 

 

                                                           
1 Haydarali Uzoqov, age, s. 87-88. 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

174 
 

Adam bunıng barça sözin tingleb turdı,  Adam atın sözlerine kulak verdi, 

Öz-öziçe undan bir az külib koydı.   Kendi kendine birazcık gülümsedi. 

Atnıng bunday yalınışların közge ilmey,  Atın böyle yakarışına aldırmayıp, 

Uning şunday halığa heç rahm kılmay,  Onun düştüğü hale acımadan, 

Kamçı bilan aylantırıb tört-beş urdı:   Kamçıyla dört-beş kez ona vurdu: 

Hökiz bilan birge koşıb bağlab koydı*…1  Öküz ile birlikte bağlayıverdi. (1921)    

 Söz konusu şiir, çocuklar için yazılmış bir masaldır. Fakat şiirin muhtevası çok derin ve 
sembollerle doludur. Şair, dönemin baskılarından kendini korumak amacıyla değişik 
sembollere başvurmuştur. Burada at, Türkistan halkını temsil etmektedir. Atın hür ve huzur 
içinde yaşadığı mekân ise hiç şüphesiz şair Elbek’in vatanı Türkistan’dır. Elbek, Türkistan’ın yer 
altı ve yer üstü zenginliklerine göz dikip Türkistan’ı işgal eden yani Çarlık İmparatorluğunu 
“öküz” sembolüyle ifade etmektedir. Öküz tarafından yenilen ve çiğnenen çeşitli bitkiler ise 
Türkistan’ın maddî zenginliklerinden başka bir şey değildir. Adam ise, hem “öküzü” yani Çarlık 
Rusya’yı hem de “atı” yani “Türkistan’ı” ele geçiren Kızıl Bolşeviklerdir. Bolşevikleri “yardımcı” 
olarak gören, onların başlattığı “kızıl ihtilâli” bağımsızlığa giden bir yol olarak algılayan 
Türkistanlılara hayalini kurdukları bağımsızlık hakkı her ne kadar başta “adam” yani Lenin ve 
Stalin tarafından vaat edildiyse de, bu vaat yerine getirilmez. Türkistanlılar, “Yağmurdan 
kaçarken, doluya tutulmak” misali Çarlık sömürgesinden kurtulurken, Sovyet rejimine tutsak 
olmuştur.  

Aşağıdaki “Atlan” adlı şiirde şair güya Çarlık dönemini eleştirmektedir. Ancak, tarihte 
Türkistanlılara yapılan zulüm ve bu zulümleri yapan zalimler aynıdır yani, Çarlık Rusya ve 
Daşnak Ermenileridir. Değişen şey sadece ideoloji ve zamandır. Değişmeyen mekân ise 
Türkistan’dır. Elbek’in şiirin son kıtasında “mazlum eller”, “topraksız, aç kalan halklar”, “Kızıl 
Bayrak” gibi ifadelere yer vermek suretiyle kendi hayatını müdafaa ettiği anlaşılmaktadır. 
Çünkü Sovyet rejimine karşı yazdığı bunca şiirin arasında göstermelik olarak kelime ve ifade 
oyunu yapmak bütün Ceditçi şair ve yazarlara has yöntemdi. 

OTLAN/HAZIR OL 

Keterdim çölde, kördim men yolda   Giderken çölde, rastladım birine yolda   

Bir kişi yığlab feryâd kılardı.    Ağlayıp sızlayıp feryat ediyordu. 

Ağzıdan çıkkan otlı tavışlar    Ağzından çıkan ateşli figan sesleri 

Kişi könglini ezib, tilerdi.    İnsanın kalbini delip geçiyordu. 

 

Dedim: “Ey kişi, ne boldı senge?   Ona sordum: “Ey kişi, sana ne oldu? 

Yaşırma derding, sözlegil menge!”   Gizleme derdini söyleyesin bana!” 

                                                           
1 Haydarali Uzoqov, age, s. 131-132. 
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Kişi âh çekdi, men taman bakdı,   Adam ah çekerek yöneldi bana, 

Âhı gûyakim barlıknı yakdı.    Çektiği ahı sanki varlığı yaktı. 

 

Dedi: “Ey ortak, kızğan hâlim, bak:   Dedi ki: “ey arkadaş, şu halime bak:  

Yerimden dahi haydab koydılar.   Yerimden dahi kovup saldılar. 

Yaş-yaş yazıksız balalarımnı    Gencecik garip balalarımı  

Közim aldıda koyday soydılar.    Önümde koyun gibi boğazladılar.   

Neçün zâlim, yavuz mahluklar   Niçin zalim, kötü yaratıklar 

Azginegine insaf kılmaslar?”    Birazcık olsun insaf etmezler?” 

 

Dedim men unga: “Ey ortak, tingle!   Cevaben: “Ey arkadaş, kulak ver bana! 

Kulak sal, zinhar sözimni angla!   Diyeceklerimi iyice dinle ve anla! 

Kutma insafnı sıra ulardan,    Asla bekleme sen onlardan insaf, 

Yahşılık çıkmaz aç börilerden.    Hayır gelmez kimseye aç kurtlardan. 

İnsaf bolsaydı, ular kelmesdi,    İnsafları olsaydı, buraya gelmezlerdi, 

Ornıngda bu kün cevlân kılmasdı…   Senin mekânında keyif çatmazlardı… 

Yaşamak bolsang, bundayın turma,   Yaşamak istersen, böyle boş durma, 

Yığlab, âh çekib karab olturma!   Ağlayarak, ah çekerek bakınıp durma! 

Topla tegrenge mazlum kollarnı,   Topla etrafına mazlum elleri, 

Yersiz, aç kalğan kaşşak ellerni!   Topraksız, aç kalan fakir illeri (halkları)! 

Zülmğa karşı koparğıl tofan,    Zulme karşı tufan kopartasın, 

Bayrağıng bolsun sening kızıl kan”.1   Bayrağının rengi kızıl kan olsun”. (1925)  

Sovyet hükûmeti, güya işçi ve çiftçilerin haklarını savunan bir hareket olarak 
görünmeye çalışmıştır. Ancak Sovyet yönetiminin Türkistan’da izlediği politika Çar 
Hükûmetinin siyasetinden farklı olmamıştır. Türkistan’ın toprağı yine halka verilmemiş, aksine 
Sovyet kolhoz çiftliklerine dönüştürülmüştür.   

“Tilek Yolıda” adlı şirin muhtevası ise yine müstebit Sovyet rejimine karşı vatanlarını 
savunan hürriyetperver Türkistanlılar hakkındadır. Şair, söz konusu şiirinde vatanı için güttüğü 
bir “dilek” uğruna kendini “kara”, “dipsiz”, “çetin” bir denize atmıştır. Bu dileğin adı 

                                                           
1 Haydarali Uzoqov, age, s. 54. 
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“hürriyettir”. Her tarafta korku salan denizin ismi ise “Sovyet Rejimidir”. Şair, hayalindeki 
kudurmuş denizin ortasında birçok “yazık başların” yani Türkistanlıların boğularak can 
verdiğine şahit olmaktadır. Ancak insanlar her ne kadar “karanlık denizde” boğulacaklarını 
bilseler de, gözlerini kırpmadan kendilerini onun içine bırakmaktadırlar. Şair Elbek, kendisi gibi 
bağımsızlık mücadelesinde yola çıkmış insanlarla “menzile” ve “dileğe” yani “Hür Türkistan” 
idealine ulaşmak istemektedir. Bu yolda karşısında dikilen top, tüfek, ordu da olsa yolundan 
dönmeyeceğini dile getirmek suretiyle istibdada karşı meydan okumaktadır:       

TİLEK YOLIDA/DİLEK YOLINDA  

Zor muhitning dengizinde men bu kun   Çetin muhitin denizinde ben bu gün  

Heç toxtamay olğa karab baraman.   Hiç durmadan ileriye gidiyorum 

Dengiz korkınç, kara, tubsız bolsa-da,  Deniz korkunç, kara, dipsiz ise de, 

Tilek üçün kormay unı keçaman.   Dilek için korkmadan ondan geçiyorum. 

 

Mingen kemam zor dengizga nisbeten  Bindiğim gemim zorlu denize göre 

Cuda kiçik, cuda küçsiz kemadır;   Çok küçüktür, çok güçsüz bir gemidir; 

Şundaysa-da, küçli mühit dengizin   Öyleyse de, güçlü muhit denizini 

Yarıb, tinmey ilgerige baradır…   Yarıp, durmadan ileri gidiyor…   

 

Mana, hazır men şu korkınç dengizning  İşte, şimdi ben, bu korkunç denizin 

Eng kuturğan bir ornıda turaman:   Kudurduğu merkezde duruyorum: 

Munda bir vakt köb yazıksız başlarnıng  Burada bir an birçok yazık başların 

Unga çömib ölgenini sezemen   Boğularak öldüğünü seziyorum.  

 

Bırâk bular meni heç bir korkıtmas   Ancak bunların hiçbiri beni korkutamaz, 

Yürgen yoldan meni top-ta kaytarmas        Yürüdüğüm yoldan beni top da döndüremez 

Çünki mendey köb kişiler bu yolğa   Çünkü benim gibi birçok insan bu yola 

Başlarını berib, korkmay kirgenler   Başını ortaya koymuş, korkmadan girmiş. 

 

Ana ular, hazır bir-bir atlaşıb,    İşte, onlar şimdi bir bir atlayıp, 

Şu dengizni keçib ötib keleler;   Bu denizi geçerek geliyorlar; 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

177 
 

Men batguday bolsam eger şul yerde,  Boğulacak olursam eğer burada 

Ular meni tezde kelib kutkarar…   Onlar hemen gelip beni kurtarırlar… 

 

Mening barmak istegen şul yerimge   Benim varmak istediğim menzile 

Kömekleşib kaldırmayın elteler.   Yardım edip bırakmadan götürürler. 

Şunıng üçün men korkmayın ketemen,  Bu yüzden de ben korkmadan giderim, 

Könglimdegi tileğimge yetemen…1   Gönlümdeki dileğime yeterim…    

  Elbek’in Sovyetlere karşı çıktığı şiirlerinden bir diğeri “Volkan”dır. Eski ve uzun 
zamandır sönmüş olan bir volkan birdenbire harekete geçmeye başlar. Fakat eskimiş olan 
volkan (Çarlık Rusya) artık yeni bir hal almıştır. Yenilenmiş olan volkan (Sovyetler) eski haline 
nazaran katbekat güçlenmiş, kudurmuş ve her an patlamaya hazırdır. Fakat şimdilik zayıfça 
kımıldamak suretiyle çevresindekileri ürkütmemektedir. Çünkü dağ eteğinde köleler (Sovyetler 
işgali altındaki halklar) ziraatla uğraşmaktadır. Ancak köleler, yine de kaçınılmaz olan 
patlamadan (75 yıl sürecek olan zulüm ve soykırım) çok korkmaktadırlar. Çünkü harekete 
geçen volkan mutlaka bir gün patlayacak ve “garip halkın” yani bağımsızlık isteyen 
Türkistanlıların üzerine lavlar püskürterek yakacaktır. Bu amansız ölümden sadece ona karşı 
“gelmeyenler…”2 kurtulabilirler.        

VULKON/VOLKAN  

Köpden söngen korkınç vulkon yanadan  Çoktan sönmüş korkunç volkan yeniden 

Lavlar***saçıb, yer silkitmek isteydir;  Lavlar saçıp, arzı sallamak ister   

Tegreside yaşağuvçı ellerni    Çevresinde yaşayan halkları 

Ezib, yançıb yerge kömmek tileydir.   Ezip, biçip yere gömmeyi diler. 

 

Bırâk hazır küçsizgine silkinib,    Ancak şimdi zayıfça sallanarak, 

Ötgenlerni esge salıb koyadır;   Geçmişleri akla getirir;  

Takdir üçün boyınsungan kullarnı   Kader için boyun sunmuş köleleri 

Keçe-kündüz köb korkıtıb turadır.   Sabah akşam ikide bir korkutur. 

 

Bilmedimki, bunıng korkınç otları   Bilmiyorum ki, bunun korkunç odları  

                                                           
1 Haydarali Uzoqov, age, s. 35. 
2 Elbek, şiirin son iki mısrasında bir kelimeyi tam olarak yazmamıştır. Sadece söylemek istediği kelimenin ilk 
harfini yazarak ardından üç nokta koymuştur. Bu, büyük bir ihtimalle telaffuz etmek istemediği olumsuz anlam 
taşıyan bir kelimedir. Zaten son mısranın akışı da o yöndedir.    



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

178 
 

Kaysı bâyakış el üstiğe saçılar.  Hangi garip halkın üzerine saçılacak.  

Köb canlarnı yutıb tınğan ejderning   Birçok canı yutup uyuyan ejderin  

Kimge toğrı yana ağzı açılar?   Kime doğru yine ağzı açılacak?  

 

Elbet, bu bir korkınç yavdır, koymaydır, Elbet, bu bir korkunç düşmandır, bırakmaz,  

Toğrı kelğen her nerseni yutadır.   Karşısına çıkan her şeyi yutar. 

Yalğız mundan saklanğusı, ul…lar*   Yalnız bundan korunur o…lar  

Ya çetlerden külib karaguvçılar.1   Yahut bir kenarda gülüp seyrederler.  

(1922)  

“Kiyikka/Geyiğe” adlı şiirin temsilî kahramanı olan “geyik”, eli silah tutabilen Türkistanlı 
mücahitlerdir. Onlar, Sovyet diktatörlüğüne başkaldırmışlardır. Bu yüzden de dağlara çekilmek 
zorunda kalmışlardır. Elbek, bu şiirinde hürriyet aşığı “kara gözlü geyiğe” yani Türkistanlı 
mücahitlere sorular sormak suretiyle onların durumunu tasvir etmektedir. “Geyiğin” zararsız 
olduğunu bilmelerine rağmen “aç kurtların” yani Sovyet Rusya’nın” onu avlayıp yemek 
istediğini dile getirmektedir. Çünkü geyik eti en lezzetli ettir. Bir başka ifadeyle Türkistan’ın yer 
altı ve yer üstü maddî zenginlikleri Çarlık Rejimi ve halefi Sovyet Rejimi için asla vazgeçilmez bir 
“avdır”. Şair, şiirin sonunda mücadelenin sadece dağlarda maddî sıkıntılar içerisinde 
kazanılamayacağını, yerleşim yerlerinde halkın topyekûn desteğiyle yapılması gerektiğini 
gizlice vurgulamaktadır. 

KİYİKKA/GEYİĞE   

Söyle, mening sevgan gözel kiyigim - Söyle, benim sevgili güzel geyiğim, 

Neçün munça menden kaçıb, uzaklarga tüşibsen? - Niçin böyle benden kaçıp, uzaklara 
gitmişsin? 

Göya bu yer seni sığdırmağanday, - Güya burası seni sığdırmamış gibi, 

Barıb-barıb şu tağlıkka kaçıbsan! - Gide gide taşlık yere kaçmışsın! 

Aytgil menge, ey karaköz appağım, - Söyle bana, ey kara gözlü sevgilim,  

Kimdir seni bu erkinli dinya içre koymagan? - Seni bu hür dünyada barındırmayan kimdir? 

Sening yırtkıç bir cânıvar emesliging bilse-de, - Senin yırtıcı bir hayvan olmadığını bilse de, 

Kim ul seni közni yumıb, mundan koymay haydagan? - Seni, gözünü kırpmadan, buradan süren 
kimdir? 

Ehtimalkim, sening şu hisletingden - Belki de senin bu özelliğinden dolayı  

                                                           
1 Haydarali Uzoqov, age, s. 35-36. 
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Haydaganlar erür, bu keng yerlerden - Seni bu geniş topraklardan sürdüler. 

Kel, mundan song özim ile birge bol, - Gel, bundan böyle benimle beraber ol, 

Birge yürib, birge turıb, oynab-kül! - Birlikte gezip, birlik olup, oyna gül! 

Seni saklab kelğan uşbu tağlarıng - Seni koruyup kollayan bu dağların 

Endi mundan songra sıra saklalmas. - Artık seni asla koruyup kollayamaz. 

Keçe-kündüz “av” ahtarıb yürgen u aç böriler, - Gece gündüz “av” arayan aç kurtlar, 

Seni kolğa tüşirgüsi, tüşirmegünçe koymas. - Seni yakalayacaklar, yakalamadan durmazlar.  

Şunıng üçün korkma, menge kel yakın, - Bu sebeple korkma, bana doğru gel, 

Taşla mengü vefa kılmas ul tağın… - Bırak, o hep vefasızlık yapan dağını… 

Men seni çin asraguvçı bir tağman, - Ben seni gerçekten de koruyacak bir dağım, 

Korkma endi, kel yanımğa, seni özim saklayman…1 - Korkma, artık gel yanıma, seni ben 
koruyacağım…  

(1922) 

Şair Elbek’in işgalcilere karşı hürriyetperver mücadelesinin ruhunu yansıtan şiirlerden 
biri de “Suv/Su” adını taşıyan şiiridir. Tarih boyunca Türk halkları tarafından kurulan devletlerin 
şanı ve ömrü kuşkusuz hiçbir millete ikinci kez nasip olmamıştır. 16 büyük süper Türk 
devletleri adalet, merhamet, medeniyet ve nüfuz bakımından insanlık tarihine damga 
vurmuştur. Fakat 19. yüzyıldan itibaren bu devletler yıkılmış, işgal edilmiş ve sömürülmüştür. 
Şair, “su” karakteriyle hürriyetini kaybeden, sömürülen milletini düştüğü yerden kalkmaya ve 
yukarıya doğru tırmanmaya yani “hürriyete” davet etmektedir. Sadece yukarıda olanların, yani 
öz devletine sahip olanların güvende olacağını belirtmektedir. Nitekim bu şiirin yazıldığı sene, 
yönetiminde Enver Paşa’nın da bulunduğu Sovyet Rusya rejimine karşı yapılan Türkistan Millî 
Mücadelesinin başladığı yıllardır. 

SUV/SU  

Köz aldımda yukarıdan tubanğa   Göz önümde yukarıdan aşağıya 

Şaldır-şuldır akıb turğan akar suv,   Şarıl şarıl akıp duran akarsu, 

Ehtimalkim, bu ketişde sening heç   Bir ihtimal bu gidişte önünde 

Karşıng üzre bolmas mâne hem tosuv.  Engel olmaz karşında hiçbir set. 

 

Sen küçlisen, çakkan hemde batursan,  Sen güçlüsün, çeviksin, cesursun,  

Tubanlıkka şiddet bilen akursan.   Aşağıya şiddet ile akarsın. 

                                                           
1 Haydarali Uzoqov, age, s. 36. 
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Karşıng üzre ger kelgüdek bolslar,   Karşına çıkacak olan her şeyi, 

Ne bolsa-da basıb-yançıb ötürsen!   Ezip, çiğneyip üzerinden geçersin! 

 

Bırâk sening bu küçingning ketişi,   Ancak senin bu gücünün gidişi, 

Anglağılkim, tubanlıkka tamandır.   Bilesin ki, aşağıya doğrudur.  

Yükseklikden orun alğan her nerse   Yükseklikte bulunan her şey   

Bunday korkınçlardan elbet amandır.  Böyle korkulardan emindedir. 

 

Ey tabiiy küçge ega bolğan suv,   Ey tabiî güce sahip olan su, 

Sening bu hıl küçlering, bil, bom-boşdır.  Senin bu tür güçlerin bil ki, boştur. 

Yer yüzge korkınç salar çağlarıng   Yeryüzüne korku salan çağların 

Hazır endi bütünleyin ötmüşdir…   Şimdi artık tamamen geçmiştir… 

 

Seni insan degen usta bir mahlûk   Seni insan denen usta bir yaratık 

Bu hâletde körğaç çıkardı kılık.   Bu hâlde görünce, bir tuzak düşündü. 

Tehniko deb at koyışğan cadu-la   Teknoloji diye ad koymuşlar sihirle  

Perdaz berib, seni kıladur sıllık.   Şekil verip, seni uysal yaparlar. 
  

Sen bu hâlde keter eseng, kim bilsün,  Bu şekilde gidersen kim bilir, 

Kelgüside seni kanday oynarlar?   Gelecekte seni nasıl oynatırlar? 

Sening barlığıngnı ming yakka bölib,   Senin varlığın bin tarafa saçılıp,  

“Yaşaş bazarı”da tinçib toynarlar.*   “Hayat pazarı”nda sakin doyarlar.  

 

Ey tağ-taşğa şavkın salıb akkan suv,  Ey, dağ ve taşlar arasında gürültüyle akan su, 

Oyla, tüşün, angla, kızık hayat bu!  Düşün, fikret, anla bu ilginç hayatı! 

Sen küçingni saklamakçı bolsang ger,  Sen gücünü saklamak istiyorsan eğer, 

Tubanlıkdan yukarığa yükselgil:  Aşağıdan yükseklere yükselmen gerek; 

Yukarığa mingil-de bir gerdayıb  Yüksekliğe tırman ve gururlan  
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Öz küçingni barça yakka körsetgil.1  Öz gücünü her tarafa göstermen gerek. (1925)  

 Son söz olarak şair Elbek, milletinin hürriyeti ve vatanının bağımsızlığı için fikirleri, ilmi 
ve kalemiyle mücadele eden Ceditçi bir aydındır. Bu yüzden de onun şiirleri daha çok sosyal, 
kültürel, siyasî muhteva ve tecrübeye sahiptir. Ancak onun şiirlerinin en önemli özelliği 
“isyankâr” bir ruhla yazılmış olmasıdır. Bu husus ise onun ferdî hassasiyetini ortaya 
koymaktadır. Bu sebeple de işgalci zalimlere karşı kalem sallayarak isyan eden aydınlar, kılıç 
sallayanlardan daha fazla tehlike arz ettiği için Sovyet rejimi tarafından öncelikle imha 
edilmişlerdir. Dolayısıyla başta Elbek olmak üzere hürriyet yoluna baş koyup, başlarını 
kaybeden bütün Ceditçi şair, yazar ve aydınlarımızı rahmetle yâd ediyorum.     
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DÜNYANIN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ VE SONRASINDA ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE 
EDEBÎ İLİŞKİLERİ VE TAHİR KAHHAR 

Dr. Zeki GÜREL* 

Giriş 

1990’lı yılların başında, devlet ve millet olarak önümüze çok nadir çıkabilecek bir şans 
kapısı açıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra ortaya çıkan Türk 
Cumhuriyetleri, bir anda dünya siyasetinde yeni çalkalanmaları ve değişimleri, oluşumların da 
beraberinde getirmiştir. Dünyanın yeniden yapılanma sürecinde Orta Asya’da Türk 
Cumhuriyetleri birer birer bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu süreçte Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında sıcak bir ilişki kurulmuş; Türkiye bu kardeş ve dost ülkelerin 
bağımsızlıklarını ilk tanıyan ülke olmuştur. Bu ilişkinin devamı için de karşılıklı ekonomik, siyasî,  
kültürel ve edebî alış veriş başlamıştır. Yıllarca birbirinden uzak ve iletişimsiz yaşayan kardeş 
Türk halkları, SSCB’nin dağılmasıyla birlikte çok yönlü bir ilişki içerisine girmişlerdir. Binlerce 
yıldır aynı gelenek ve görenekleri, aynı kültürü yaşayan ve paylaşan, aynı dili farklı şive ve 
lehçeleriyle kullanan bu cumhuriyetler yeniden bir Türk Dünyası yaratmanın heyecanı 
içindedirler. Bu heyecanın paylaşıldığı ilişkilerin başında da edebî ilişkiler gelmektedir. 

SSCB’nin dağılma sürecinde bağımsızlığına kavuşan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden 
birisi de Özbekistan’dır. Özbekistan Batı Türkistan’da Amu Derya (Ceyhun) ve Sir derya ile Aral 
Gölü ovasında Tanrı Dağları’nın (Tiyenşan) eteklerinde kurulmuş olan ve Orta Asya diye tarif 
edilen bölgenin merkezî kısmında yer alır. Kuzey ve Kuzey batıda Kazakistan, doğu ve 
güneydoğuda Kırgızistan ve Tacikistan, güneybatıda Türkmenistan ve güneyde de Afganistan 
ile sınırları bulunan Özbekistan, Türk Cumhuriyetleri arasında nüfus bakımından birinci ve 
toprak genişliği bakımından da üçüncü sırayı almaktadır. 20 Haziran 1990’da egemenliğini, 1 
Eylül 1992’de de bağımsızlığını ilân eden Özbekistan, jeopolitik ve stratejik bakımdan Orta 
Asya’nın  kalbgahında yer almaktadır. 

Özbekistan ile Türkiye arasındaki tarihten gelen edebî ilişkiler 1990’lı yıllardan sonra 
gözle görülür bir şekilde artmıştır. Biz bu bildirimizde Türkiye-Özbekistan edebî ilişkilerini önce 
uluslar arası faaliyetler ve yayınlar başlıkları altında anlattıktan sonra bu ilişkilerde Özbek şair 
ve akademisyen Tahir Kahhar’ın yeri üzerinde duracağız. 

1.Türkiye’nin düzenlediği millî ve milletlerarası toplantı, kurultay, sempozyum ve 
konferanslarda Özbekistan ve Özbekistanlı edebiyatçılar: 

1.1Türk Dünyası Yazarlar Kurultayları 

“Tarihin akışı içinde bölünmelerin de ilim, kültür ve sanatla paralellik gösterdiğine şahit 
oluyoruz. Ne zaman ki ilimde, kültürde, sanatta yücelmişiz ve yücelme var, tarihimizin 
bütününde yükseliş, yüceliş var. Ne zaman ki kültürde, sanatta gerileme var tarihimizde genel 
çöküntü yaşanıyor. Yüz yılların acı tecrübeleri sonucunda bu gerçeğin şuuruna varan Türk 
toplumları bir dirilişin şafağında bulunuyorlar” (Akengin, 1994:10). 

                                                           
* Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 
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İLESAM Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından 23-25 Ekim 
1992 tarihinde Ankara’da düzenlenen 1.Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı’nın  açış konuşmasında 
bu tespitlerde bulunan İLESAM Başkanı Yahya Akengin ve sonrasında söz alan Türkiye ve Türk 
Dünyasının değişik bölgelerinden gelen temsilciler bu kurultayda;”Türk Dünyası Yazarlarının 
Eserlerinin Yayımlanması, Dağıtılması ve Tanıtılması”, “Türk Dünyası Yazarlarının Telif ve Diğer 
Haklarının Takibi ve Esasları”, “Türk Dünyası Yazarları Ortak Kuruluşu” konularını tartıştılar ve 
Sonuç Bildirisine şu kararları yansıttılar (Sonuç Bildirisindeki sıralamaya göre): 

15.Bütün Türk Cumhuriyet ve toplulukları Latin Alfabesine geçmeli. Bu konuda yazar ve 
şairler kamuoyu oluşturmalıdır. Alfabe birliği sağlamak, farklılıkları azaltmak için bir komisyon 
oluşturulmalıdır. 

16.Yazar ve şairlerimiz ortak bir edebî dilin kurulmasına gayret etmelidir. Bunun için 
birbirimizden kelimeler alıp eserlerimizde onları kullanmalıyız. Hepimizin dilinde ortak olan 
kelimeler tercih edilmeli; dillerimizdeki İngilizce, Rusça, Fransızca kelimeler yerine 
birbirimizden aldığımız kelimeleri kullanmalıyız. 

23.Bütün Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları yazar teşkilatlarını içine alacak olan Türk 
Dünyası Yazarlar Birliği Kurulmalıdır (Gürel, 1994:148-152). 

Bu tarihî kurultaya Özbekistan’ı temsil için Şükürullo YUSUBOV, Hüdayberdi 
TOHTABAYEV ve Cemal KAMAL katılmışlardır. 

2. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı 

3. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı, 7-8 Kasım 1996 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de düzenlenmiştir. Bu kurultay sürecinde Dr. Zeki Gürel tarafından Türk Rünyası Edebî 
Eserler Sergisi de düzenlenmiş, sergilenen kitaplar, kurultayın kapanışında Türk Dünyası 
yazarlarına hediye edilmiştir. Bu kurultayda iki konu ağırlıklı olarak görüşülüp tartışılmıştır: 
“Dede Korkut”, “Çocuk Edebiyatı”. I. Ve II. Türk Dünyası Yazarlar Kurulyatlarında alınan 
kararlardan “Ortak Alfabe”, “Ortak Dil”, “Türk Dünyası Yazarlar Birliği Kurulması” tekrardan 
sonuç bildirisine yansımış bunlara ilave olarak Azerbaycan’ın öncülüğünde “Dede Korkut 
Ansiklopedisinin hazırlanmasına bütün Türk Dünyasının katkı sunması kararlaştırılmıştır. Bir de 
“Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Enstitüsünün Kurulması”na karar verilmiştir.  

7-8 Kasım 1996 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenmiş olan 3. Türk 
Dünyası Yazarlar Kurultayı’na Özbekistan’dan katılan olmamıştır. 

4. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı, 5-6 Kasım 1998’de Antalya’da düzenlemiştir. Bu 
kurultaya Özbekistan’dan Prof. Dr. Begali Kasımov ve Apirov Abdolla davet edilmişler ama 
katılmamışlardır.  Bu kurultayda Gazi Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Şuayip 
Karakaş “Özbek Romancı Abdullah Kâdrî ve Ötken Künler Romanı” başlıklı bir bildiri 
sunmuştur. 

1.2.Türkçenin Uluslar arası Şiir Şöleni 

Türkiye Yazarlar Birliği “Türkçenin Uluslar arası şiir Şöleni”adıyla bir etkinliği 21Mayıs 
1992’de Bursa’da başlattı. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden, Balkanlardan ve Ortadoğu 
ülkelerinden çok sayıda şair ve yazar Türkçe ve Türk şiiri için Bursa Uludağ’a geldi. Bu gelenler 
arasında Özbekistan’dan Hurşit Devran, Rauf Parfi, Azim Suyun ve Erkin Vahidov da vardı. 
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Türkiye Yazarlar Birliği, bu şiir şöleninin sonucunda Türk Dünyası Şiir Güldestesi adıyla bir kitap 
da yayımladı. Mehmet Kara’nın yayına hazırladığı bu kitapta Özbek şairlerin biyografileri ve 
şiirler 73-81. Sayfalar arasında yer almıştır. Bu programda selamlama konuşmalarını yapanlar 
arasında Özbekistan’dan Erkin Vahidov’dur.  

 Türkçenin Uluslar arası Şiir Şöleni, 1992’den sonraki yıllarda da devam etmiştir. Ancak 
bu şölenlerin hepsine Özbekistan’dan katılım zaman zaman olmuştur. Özbekistan’ın arada 
katılmadığı şölenler çoğunluktadır. 6.sı 11-13 Kasım 2005’de Ukrayna Dimperopal-Kırım’da 
yapıldığında Özbekistan’dan sadece Usman Azim katılmıştır. 29 Ekim-1 Kasım 2009’de Bakü-
Azerbaycan’da yapılan Türk Dünyası 8. Uluslar arası Türk Dünyası Şiir Şölenine ise Özbekistan’ı 
temsilen Mir Aziz Azam katılmıştır. 

1.3. I. Uluslar arası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı Sempozyumu 

Türk Dünyası, Türk devlet ve toplulukları arasındaki var olan kültür birliğini daha da 
geliştirmek amacıyla “Türk Dünyası Kültür Başkenti” adı altında yeni bir etkinlik düzenlemeyi 
kararlaştırdığında,  ilk uygulama Türkiye’nin Eskişehir vilayetinde yapıldı ve Eskişehir 2013 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Bu şehirde yıl içinde pek çok etkinlik gerçekleştirildi. Bu 
etkinliklerden biri de “Uluslar arası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı 
Sempozyumu”dur. 14-17 Nisan 2014 tarihleri arasında Eskişehir ve ilçelerinde düzenlenen bu 
etkinlikteki faaliyetlerden biri de Türk Dünyası Çocuk Yayınları sergeni açmaktı. Bu kapsamda 
Özbekistan’dan gelen heyet de “Özbek Çocuk Kitapları Sergeni/standı” açtı. 

 Özbekistan’dan Nebican Haşimov “1990-2013 Yıllarındaki Özbek Çocuk Edebiyatı 
Yayınları Meselesi” başlıklı bir tebliğ sundu. Doç. Dr. Tahir Kahhar da hem bir oturumda 
oturum başkanlığı yaptı hem de bir bildiri sundu. 

2.Türkiye ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerde Özbekistan 

2.1.Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 

Hızla değişmekte olan tarih bizi yeni bir görevle karşı karşıya bıraktı. Türkiye’nin doğu ve 
kuzey yönünde yıllardan beri kapalı duran kapılar 1991’den sonra birden bire açıldı ve yıllardır 
birbirini görmeden, birbirini duymadan yaşayan dili bir gönlü bir imanı bir Türk kardeşler 
görüşmeye, kucaklaşmaya hatta birlikte yeni projelere imza atmaya başladılar. Bu projelerden 
biri de Türk dilinin zenginliğini ortaya koyacak ve Türk topluluklarının birbirlerini anlamalarına 
yardımcı olacak Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü Projesi’dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
bu projeyi 6. Beş Yıllık kalkınma Plânına koymuştu ve dünyanın yeniden yapılanma surecinde 
1991’den sonra Orta Asya Türklüğü lehine yaşanan yeni gelişmeler bu çalışmanın hızlanmasına 
da sebep oldu. 

T.C. Kültür Bakanlığı tarafından iki cilt halinde yayımlanan bu çalışmada önce her Türk 
lehçesinin kısa gramerleri ana hatlarıyla anlatılmış arkasından da Türkiye Türkçesinde en çok 
kullanılan 7.000 kadar kelime seçilip bu kelimelerin sekiz Türk lehçesindeki ve Rusçadaki 
karşılıkları gösterilmiştir. İçerisinde Özbek Türkçesinin de bulunduğu söz konusu Türk lehçeleri 
alfabetik sıraya göre şunlardır: Azerbaycan Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız 
Türkçesi, Özbek Türkçesi, Tatar Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Uygur Türkçesi. Bu lehçeler 
tespit edilirken Çuvaş Türkçesi hariç, nüfusu bir milyonu aşan Türk boylarının lehçeleri sözlüğe 
alınmıştır. Sözlükte Özbek Türkçesi ile ilgili kısımları Doç. Dr. Berrak Yusuf hazırlamıştır. 
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Komisyon başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un yaptığı bu çalışmada Azerbaycan’dan 
Prof. Dr. Alaeddin Mehmedoğlu Aliyev, Başkurtlardan Doç. Dr. Almas Şayhulov, Kazakistan’dan 
Erden Zadaulı Kajıbek, Kırgızlardan Doç. Dr. Kadirali Konkobay Uulu, Türkmenlerden Doç. Dr. 
Cebbarmehmet Köklenov, Uygurlardan Doç. Dr. Valeriy Uyguroğlu Mahpir çalışmışlardır. 
Rusça ile ilgili kısımları ise Doç. Dr. Ali Çeçenov yapmıştır.  

Gelinen bu günde Türkçenin hâlâ bir sözlüğü yapılıp yayınlanmamıştır. Coğrafî olarak 
genişliğine tarihî olarak derinliğine bütün Türk Dünyasını kapsayacak şekilde derleme ve 
tarama çalışmaları yapılarak Türkiye Türkçesi dâhil bütün Türk lehçe ve şivelerini de içine 
alacak Türk Dili Sözlüğü’nün vakit geçirilmeden hazırlanması ve yayınlanması, sonrasında da en 
azından on senede bir güncellenerek yayınlanmasının devam ettirilmesi gerekir diye 
düşünüyoruz. Böyle bir çalışma ekip işidir ve bu ekipte Türk Devlet ve topluluklarının sahada 
uzman ekipleri birlikte çalışmalıdır, ama önce her devlet ve topluluk kendi içinde derleme ve 
tarama çalışmalarını tamamlayıp elektronik ortama yüklemelidir. Tütün Türk Dünyasını 
kapsayacak Türk Dili Sözlüğü yapılıp yayımlanmadan  Türk Dünyasında lehçeler ve şiveler 
arasında yapılacak edebî aktarmalardaki yanlışlıklar ve eksiklikler devam edecektir.  

2.2.Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi 

“Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun dört bağlı kuruluşundan biri olan, 
Atatürk Kültür Merkezi olarak, Türk atanın çocuklarının edebiyat adına meydana getirdiği dil 
servetini ortaya koymak istedik” Diyen Prof. Dr. Sadık Tural, Başbakanlık Atatürk Yüksek 
Kurumu Başkanı olarak Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi’sinin hem mimarı hem de 
başkanıdır. Bu projede dört farklı alanda Türk Dünyası ortak çalışmalar yaparak Türk Dünyası 
Ortak Edebiyatını; 

1.Türk Dünyası Edebiyat Tarihi 

2.Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi 

3.Türk Dünyası Fikir ve Edebi Metinler Antolojisi 

4.Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Ansiklopedik Sözlüğü 

Başlıkları altında 30 ciltlik bir külliyatla bugüne kadar yapılamayan bir projeyi hayata 
geçirmişlerdir. Bu projede Türk Devlet ve topluluklarının edebiyatları coğrafî olarak genişliğine 
tarihî olarak derinliğine araştırılmış ve yayına dönüştürülmüştür. Bu çalışmada Türk Dünyası 
Koordinatörleri arasında Özbekistan’ı Prof. Dr. Begali Kasımov temsil etmiştir. Diğer 
koordinatörler ise şunlardır: Prof. Dr. Bekir Nebiyev (Azerbaycan), Prof. Dr. Şakir İbrayev 
(Kazakistan), Prof. Dr. Abdilacan Akmataliyev (Kırgızistan), Prof. Dr. Annagurban Aşırov 
(Türkmenistan), prof. Dr. Ahmet Süleymanov (Başkurdistan) 

 “Bir milletin düşünce ve duygu plânında çağlar boyu devam eden değişme ve gelişme 
seyrini ortaya koyan bütün eserleri inceleyip, tahlil ve tasvire çalışan Edebiyat Tarihi; bu 
çerçevede, kültür ve medeniyet tarihinin de, en önemli cephesini oluşturur. 

Edebiyatımızı, duygu ve düşünce platformunda derinliğine inip, kavramadan millet olma 
hüviyetimizi bütün canlılığı ile sürdüremeyeceğimiz; gençlerimizi de duyan, düşünen ve 
nihayet yaratıcı kabiliyetlerini geliştirerek, olgunlaşan insanlar olarak yetiştiremeyeceğimiz 
gerçeğini, asla hatırdan çıkarmamamız gerekir. Bunu sağlamanın yolu ise, insanımızı edebî 
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eserler ve şahsiyetler vasıtasıyla yeni dinamiklere yöneltecek tarda edebiyat tarihleri kaleme 
almaktır. Çünkü edebiyat, insan dimağını ve ruhunu disiplin altına alarak terbiye eden, daha 
iyiye, güzele, mükemmele ulaşma yolunda gelişip değişen bir sosyal realitedir! Edebiyat tarihi 
de öyle olmalıdır.” (Göçkün, 2001:XVII-XVIII). Türk Dünyası Edebiyat Tarihi Projesi’nin Türk 
Dünyası Edebiyat Tarihi’nin birinci cildinin önsözünde Prof. Dr. Önder Göçkün’ün  bu tespitleri 
bu projenin önemini yeterince vurgulamaktadır.  

Bu projede Türk Edebiyatı Tarihi, 1925 yılında Prof. Dr. Fuad Köprülü’nün yaptığı;  

İslâmiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı 

İslâmiyet Tesiri Altındaki Türk Edebiyatı 

Batı Tesiri Altındaki Türk Edebiyatı 

Tasnifi nihayet aşılmış ve yüz yıllar üzerinden Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi bütün Türk 
Dünyasını koçaklayacak şekilde şekillenmiş ve yazılmıştır. Böylece; “Edebiyat, malzemesi dile 
dayanan sanat tır.” Tarifinden hareket edilerek Türk dili ile yaratılan edebiyatların tamamı 
değilse bile büyük bir kısmı  ilk defa aynı edebiyat tarihinin içinde yer alabilmiş oldu. 

Şimdi yeri gelmişken bu projenin gerçekleştiremediği bir alan çalışmasını da burada 
ilerde gerçekleştirilmesi dileğiyle belirtmek isteriz. Bu projede Türk Dünyası Edebiyat Tarihi 11 
cilt olacaktı ve 11. Cilt de Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Tarihi olacaktı, ama bu olamadı, 
zamana kaldı. Biz nu işin peşini bırakmadık her fırsatta konuyu gündeme getirmeye devam 
ettik, bu konuda yaptığımız çalışmalar için; Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti 
etkinlikleri çerçevesinde yayımlanan  Şangrak Türk Dünyası Çocuk Edebiyatına Giriş (2014)adlı 
kitabımıza bakılabilir. 

2.3.Türk Dünyası Edebiyatı 

Dünyanın siyasî coğrafyasında 1991 yılından sonra meydana gelen hızlı değişmeler Türk 
Dünyasında da aralarında tarih, kültür ve dil bağı bulunan Türk Cumhuriyetlerini yeni iş 
birliklerine de davet etti. Bu iş birliklerinden birincisi de elbette ki dil ve edebiyat alanında 
olacaktı. 29 Eylül-3 Ekim 1992 tarihleri arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’de düzenlenen 
“Türk Cumhuriyetleri Eğitim Bakanları ve Türk Halkları Temsilcileri II. Konferansı Sonuç 
Bildirgesi”nde ortaya çıkan hususlardan biri de Türk Devlet ve topluluklarında okullarda 
okutulacak Türk Edebiyatı derslerinde kullanılacak ders kitabının aynı kitap olması idi. Bu 
amacın gerçekleşmesi için Türkiye’den ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden seçkin uzmanlardan 
oluşan komisyon çalışmaları sonucunda hazırlanan “Ortak Türk Edebiyatı” kitabının yayını Türk 
Cumhuriyetlerinin 10. Bağımsızlık yılında TİKA Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
tarafından iki cilt olarak yayımlandı. 

Bu projede Özbekistan Edebiyatı kısmını yazanlar Prof. Dr. Begali Kasımov ve Prof. Dr. 
Nesimhan Rahmanov’dur. 

Şu da bir gerçek ki, bu proje sonucu yayımlanan ders kitabı diğer Türk lehçeleriyle 
maalesef yayımlanamamıştır. Türkiye de dâhil hiçbir Türk devletinde ve topluluğunda da 
hedeflendiği gibi ortak bir ders kitabı olarak kullanılmamıştır. Yani, İsmail Gaspıralı’nın dediği 
“Dilde fikirde işte birlik” düsturu için atılması gereken ilk adım bile lafta kalmıştır. 
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2.4. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki 
Türk Edebiyatları Antolojisi (Nazım-Nesir) adıyla bir proje yapmış ve bu proje sonunda 32 ciltlik 
bir külliyat yayınlanmıştır.  T.C. Kültür Bakanlığı önce Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü’nü 
hazırlatmış, ardından Türk dünyası edebiyatlarından çeşitli eserleri Türkiye Türkçesine 
kazandırmıştır. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi ise, hacim ve içerik bakımından 
bu çalışmaların en kapsamlısıdır. Bu çalışma, Türk dünyasının aydınlarını ve yetişen yeni 
nesillerini ortak edebî metinlerle tanıştırıp, yakınlaştırmış ve bu metinler üzerinde 
karşılaştırmalı araştırmaların yapılmasına zemin hazırlamıştır.  Söz konusu antolojinin 14. Cildi 
ise Özbek Edebiyatına ayrılmıştır. Projenin yöneticiliğini ve genel redaktörlüğünü rahmetli 
Nevzat Kösoğlu yürütmüştür. Genel danışmanlığını Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un yaptığı 
projede Özbek Edebiyatı kısmını Tahir Kahhar yazmıştır. 

3.Türkiye’de Yayımlanan Ders Kitaplarında ve Antolojilerde Özbek Edebiyatı 

Türkiye’de liselerde okutulan Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde 1970’li yılların sonlarına 
gelinceye kadar; Özbekistan Türk Edebiyatı da dâhil Türk Dünyası edebiyatları maalesef 
okutulamamıştır. Prof. Fuad Köprülü’nün Türk Edebiyatı Tarihini dönemlere ayırmada hareket 
noktasını siyasî vatan kavramı üzerinden yaparak Türkiye temelli bir yaklaşım sergilemesi ve o 
zamanki dünya siyasetinin de bunda etkili olduğunu belirtmeliyiz. 1977 yılına gelindiğinde 
liselerin edebiyat dersleri müfredatında bir değişiklik yapılarak Lise 3. Sınıf ders kitaplarına 
Türk Dünyası Edebiyatları konusunun da girmesi sağlanmıştır.  İstanbul Üniversitesinden Prof. 
Dr. Mehmet Kaplan’ın hazırladığı ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın da ders kitabı olarak bastığı bu 
eserde “Dış Türklerin Edebiyatı” ayrı bir başlık olarak yer almıştır (s. 311-336). 

Millî vatan anlayışının bir sonucu olarak; millî vatanın sınırlarını “dil” belirler gerçeğinden 
hareketle, Yahya Kemal Beyatlı’nın da dediği gibi “Türkçenin çekilmediği yerler vatandır” 
anlayışı nihayet Türkiye’de liselerin edebiyat derslerine de yansımıştır. Prof. Dr. Mehmet 
Kaplan, bu konuyu kitabında şöyle izah etmişti: “Türkçe sadece Türkiye’de konuşulan bir dil 
değildir. Türkiye dışında Türkçenin kullanıldığı daha birçok ülke vardır. Bunların hemen hepsi, 
Türkiye’de olduğu gibi sözlü bir halk edebiyatına sahiptirler. Bazıları Türkçe yazılı bir edebiyat 
da vücuda getirmişlerdir. Dış Türkler, bulundukları ülkelere tarihin akışı içinde gelmişler ve 
yerleşmişlerdir. Çokları eskiden oralarda devlet kurmuş olan Türklerin torunlarıdır” (Kaplan, 
1977:313). 

Bu kitapta Özbek Edebiyatına da yer verilmiştir (s.316-317). 

Ne yazık ki bu müfredat uzun süre yürürlükte kalamamış en kısa zamanda kaldırılıp yeni 
müfredat hazırlanmıştır. Hazırlanan yeni müfredatta da Türk Dünyası edebiyatlarına yer 
verilmemiştir. 1991’de dünyanın yeniden yapılanma sürecine girmesiyle T.C. Millî Eğitim 
Bakanlığı da liselerin Türk Dili ve Edebiyatı ders içeriklerinde bu yeni gelişmeler ışığında 
değişikliklere giderek Türk Dünyası edebiyatlarını tekrar ders kitaplarına almaya karar 
vermiştir. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun 30. 02. 1992 gün ve 84 sayılı 
kararı ile yayınlanan Kredili Ders Geçme Sistemi Ders Programı’nda Lise IV. Sınıf Türk Dili ve 
Edebiyatı müfredatında; I. Bölüm Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına ayrılmış, II. Bölüm de 
Çağdaş Türk Edebiyatı’na ayrılmıştır. Bu müfredata göre bu başlık altında anlatılacak konular 
içinde Özbek Edebiyatına da yer verilmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde Millî Eğitim Bakanlığı 
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yeniden bir müfredat değişikliğine gitmiş ve Türk Dünyası edebiyatları müstakil konular olarak 
Türk Dili ve Edebiyatı dersinden çıkartılmıştır. 

T.C. Millî Eğitim BakanlığıYayımlar Dairesi “Türk Dünyasından Seçmeler Dizisi” altında bir 
dizi kitap yayınlamaya başladığında “Türk Dünyası Edebiyatları” adlı bir kitabında Özbek 
Edebiyatına da yer vermiştir. 1998’de yayınlanan bu kitap bir komisyon tarafından 
hazırlanmıştır. Kitapta; Azerbaycan, Batı Trakya, Bulgaristan, Irak, Kıbrıs, Kazak, Kazan Tatar, 
Kırgız, Türkmen, Uygur Yugoslavya (Makedonya-Kosova) Türklerinin edebiyatları yanı sıra Yrd. 
Doç. Dr. Hüseyin Özbay’ın kaleminden Özbek Türklerinin Edebiyatına da yer verilmiştir (Özbay, 
1998:489-546). 

1991 sonrasında ilk defa Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Çağdaş 
Rürk Lehçeleri Bölümü kuruldu. Bunu diğer üniversitelerde aynı adla açılan yeni bölümler takip 
etti. Bu bölümlerin dersleri arasında Özbek Türkçesi ve Özbek Türklerinin edebiyatı da ağırlıklı 
olarak yerini aldı ve hâlen de anlatılmaya devam ediyor. Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinin 
haricinde bazı üniversitelerimizde Türk Dili ve Edebiyat bölümlerinde ve Türkçe Öğretmenliği 
bölümlerinde seçmeli ders olarak açılan Türk Dünyası Edebiyatları derslerinde de Özbek Türk 
Edebiyatı konusu anlatılmaktadır. Bu dersler için yazılan ders kitapları da oldu. 

Azerbaycan’dan gelip Ankara’da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde Çağdaş Türk 
Lehçeleri Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak çalışan rahmetli Prof. Dr. Samir Kazımoğlu 
Tağızade, Türk Toplulukları Edebiyatı adıyla yazdığı kitabının birinci cildinde Özbek Türk 
Edebiyatına da ayrı bir başlık altında yer vermiştir (Tağızade, 1994:78-95;146-176). 

Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı adlı kitap Prof. Dr. Ali İhsan Kolcu tarafından hazırlanıp 
yayımlanmıştır. Kolcu kitabının ön sözünde amacını şöyle açıklıyor: “Elinizdeki bu çalışma bir 
ihtiyaçtan doğdu. Çalıştığımız üniversitede 1996’dan beri okutmakta olduğumuz Türk Dünyası 
Edebiyatı dersinin takip edeceği bir kitap olmadığı içi, artık olgunlaştığına inandığımız ders 
notlarımızı bir araya getirip herkesin istifadesine sunmayı uygun gördük. Artık lise müfredatına 
da giren Türkiye dışındaki Türklerin edebiyatları derslerine rehberlik edecek daha çok 
inceleme ve metin çözümlemesine yönelik bir ders kitabının da olmayışı bu hazırlığımızı 
kamçılamıştır denebilir. Fakat bünyelerinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü bulunan birçok 
üniversitemizde hâlâ Türk Dünyası Edebiyatı ya da Dış Türkler edebiyatı dersinin 
okutulmaması gerçekten düşündürücüdür. 

Bu çalışmada yeryüzünde belli bir yoğunlukta ve demografik yapıya sahip Türk 
topluluklarının edebiyatlarını bir araya getirdik. Elimizdeki mevcut kaynakların yanında başka 
kaynakları da zorlayarak yirmi dört Türk boy, soy ve topluluğunun edebiyatlarını bir araya 
getirdik. Çalışmamızı tamamen çağdaş edebiyatla sınırlandırdık. XIX. Yüzyılın ikinci yarısı ile 
bütün XX. Yüzyılı içine alan yaklaşık yüz elli yıllık bir sürede soydaşlarımızın ortaya koydukları 
edebiyatları biyografi-metin-inceleme ekseninde ele alıp değerlendirmeye çalıştık” (Kolcu, 
2010:4) 

Kolcu’nun bu kitabında çağdaş Özbek Türk edebiyatı 299-365. Sayfalar arasında yer 
almaktadır. 

“Çin içlerinden Balkanların en batı noktalarına; Sibirya’dan Afrika çöllerine kadar yayılmış 
bulunan Türk Edebiyatını bütünüyle ortaya koyabilmek, çok geniş çaplı çalışmaları gerektirir. 
Sözü edilen sahaların genişliği ve tarihî dönemlerin derinliği dolayısıyla Türk edebiyatı, bin bir 
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renkli çiçekler gibi farklı bahçelerde tomurcuklanmış, çiçeklenmiş ve kök salmıştır. Böylesine 
çeşitli ve zengin edebiyatımızdan haberdar olmak, Türk toplulukları arasındaki sevgi, saygı ve 
kardeşlik bağlarını çok daha güçlendirecektir. Geniş halk kitlelerinin kısa zamanda 
kaynaşmalarının en pratik yollarından birisi de ortak edebî eserlerin paylaşılmasıdır” (Yaman, 
2016:5). 

Türk Dünyasının karşılıklı olarak birbirlerinin edebiyatların bilmeleri son derece 
önemlidir. Özbek Türkçesi ve Özbek Türk edebiyatı üzerine yaptığı çalışmalarıyla da dikkatleri 
çeken Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, Başlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Edebiyatı Seçmeler adlı 
kitabında Özbek Türklerinden Abdurauf Fıtrat (1886-1938), Çolpan (1987-1938), Aybek (1905-
1968), Erkin Vahidov (1936), Abdulla Aripov (1941) ve Rauf Parfi (1943)’nin biyografilerine ve 
eserlerinden örnek metinlere de yer vermiştir. 

İrfan Ünver Nasrattınoğlu’nun, 1985 yılının Ekim ayında Özbekistan Sovyet 
Cumhuriyetine yaptığı 13 günlük gezi; “Beni Özbek pilâvıyla büyüten sevgili Anam’a…” diyerek 
ithafta bulunduğu Çağdaş Özbekistan Şiiri Antolojisi’sini doğurmuştur. Galiba 1988’de çıkan bu 
kitap, Türkiye’de Çağdaş Özbek Edebiyatı şiiri alanında yayınlanan ilk antolojidir. Bu antolojiyle 
ilgili olarak akademisyen Feyyaz Sağlam şu tespitlerde bulunmuştur: “İrfan Ünver 
Nasrattınoğlu’nun bu antolojisi bize hem çok yakın; hem de çok uzak olduğumuz bir dünyayı 
yeniden keşfettiriyor… Yakın; çünkü bu şiirlerde de karşımıza Orhun Yazıtları, Divanu Lugat-it 
Türk, Nevaî yani yine bizim değerlerimiz çıkıyor… Hatta, “Karadeniz Kıyıları”nı anlatan şiir bir 
yana; Narmurda Narzullayev’in “Türk Güzalliga” adlı şiirinde: 

“Özbek Oğlu yurdunda mihman, 

Türk güzeli, o Türkan Şoray!” 

Mısralarıyla bile karşılaşıyoruz… Uzak; hem de çok uzak… Tarihinin ve coğrafyanın 
birlikte oluşturduğu mesafeye, biz de büyük (ve anlaşılmaz) ilgisizliğimiz sonucu katkıda 
bulunmuşuz… Boynu tutulmuş gibi yalnızca “Batı”ya yönelirken, içimizdeki-çevremizdeki 
güzellikleri görememişiz… BU antoloji Özbek Türkleri ile aramızdaki uzaklığı gidermek için 
atılmış önemli  bir adım…Kökleri içimizde olan bir ağacın çiçeklerini yine bize sunuyor…” 
(Sağlam, 1996:136). 

Türk Dil Kurumu’nun aylık dergisi olan Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Mart 1996 
sayısını “Türk Şiiri Özel Sayısı-V (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri)” özel sayısı olarak yayınladı. 
Derginin bu sayısında “Çağdaş Özbek Şiiri” bölümünü Dr. Ertuğrul Yaman yazmıştır (s. 905-
980). 

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları arasında Türk Dünyası El Kitabı’nın 3. Cildi 
Türk Dünyası edebiyatlarına ayrılmıştır. Bu kitapta Çağdaş Özbek Edebiyatı kısmını Timur 
Kocaoğlu yazmıştır (Kocaoğlu, 1992:756-768). 

Eskişehir 2013’de Türk Dünyası Kültür Başkenti olunca Türk Dünyası ile ilgili pek çok 
etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Bu etkinliklerden biri de “I.Uluslararası Avrasya Türk Dünyası 
Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı Sempozyumu”dur. Bu sempozyum çerçevesinde Yrd. Doç. Dr. Zeki 
Gürel’in Şangrak Türk Dünyası Çocuk Edebiyatına Giriş adlı kitabı da yayınlandı. Bu kitapta 
Özbek Çocuk Edebiyatına da yer verilmiştir (Gürel, 2o14:503-514). 
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Zeynel Abidin Makas’ın hazırladığı Türk Dünyasından Masallar adlı kitapta Özbek 
masallarına da yer verilmiştir (Makas, 2000:111-133). 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman Demirel, 1965’de SSCB’ğine bir gezi 
düzenlemişti bu gezisinde o zaman Sovyetler Birliğine bağlı bir cumhuriyet olan kardeş 
Özbekistan Cumhuriyetini de ziyaret etmişti. Bu gezi o zaman Özbek kardeşlerimiz tarafından 
büyük bir coşku ile karşılanmıştı. Bu gezi, Türk basın yayın hayatına üç adet gezi/seyahatname 
kitabı da kazandırmış oldu. Bunlardan ilki Mehmet A. Turgut’un Taşkent’e Doğru kitabıdır 
(1967) ki bu kitap birkaç baskı yapmıştır. İkinci kitap ise Cihat Fethi Tevetoğlu’nun  (1916-
1989) Benim Gördüğüm Rusya (1968)adlı kitabıdır. Üçüncü kitap da Prof. Dr. Aydın Yalçın’ın 
(1920-1989) kitabıdır. 

T.C. Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri olarak da çalışan (1995-1998) Ahmet Sevgi, 
Özbekistan’dan eli boş dönmemiş meraklısına Merhaba Özbekistan adlı bir kitap hediye 
ederek (2001) hem Türk Dünyası konusundaki duyarlılığını göstermiş hem de tarihe not 
düşmüştür.  

“Merhaba Özbekistan, adlı kitabımızdaki bu gezi ve inceleme notları, Türkiye ile 
Özbekistan arasında kurulan dostluk köprülerinin pekiştirilmesine yardımcı olmak için 
hazırlanmıştır ve samimi bir çabadan ibarettir. Kitabın hazırlanmasında tarafsız bir gözlem ve 
değerlendirme yapmaya özen gösterilmiştir. Bu kitap; Özbekistan ile Türkiye arasında esasen 
mevcut olan dostluğun pekiştirilmesine mütevazı bir yükle, ama samimiyetle ve hizmet 
amacıyla katılmaktadır” (Sevgi, 2001:5).  

4.Özbek Türkçesi ve Özbek Türk Edebiyatı Üzerine Yapılan Tezler 

Türkiye’de modern Türkistan (Özbek) dili ve edebiyatı ile alakalı ilk doktora 
çalışmalarından biri Hüseyin Özbayın, Gazi Üniversitesinde Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un 
danışmanlığında yaptığı “Abdülhamid Süleymanoğlu Çolpan’ın 1927 yılına kadar yazmış olduğu 
şiirlerin metni; Türkiye Türkçesine Aktarılması; Şekil, Muhteva, Dil ve Üslup Bakımından 
İncelenmesi” dir (1991). Hüseyin Özbay’ın bu tezi Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
tarafından 1993’de kitap olarak da yayımlanmıştır. 

Söz konusu çalışmanın söz başından şu satırlarla Uluğ Türkistan’ın şehitlerinden Çolpan’ı 
da (Endican 1897-Taşken 4 Ekim 1938) öldürülmesinin 80. Yılında rahmetle anmak isteriz: 
“Yeni Özbek şiirinin kurucusu olan büyük lirik şair ve yazar Abdülhamid Süleymanoğlu Çolpan, 
sadece Özbekistan’da değil bütün Türkistan ve Türklük âleminde sanatçı şahsiyeti ile beraber 
büyük ve mazlûm bir mücadele adamı, Cedidci bir münevver olarak da şöhret yapmıştır” 
(Özbay, 1993:7). 

Mirza Uluğbek Namındaki Taşkent Devlet Üniversitesi Özbek Filologiya Fakültesi Milli 
Uyganış Kafedrası’nda Prof. Dr. Begali Kasımov danışmanlığında  "Yaş Türkistan Dergisinin 
Özbek Edebiyatını Öğrenmedeki Yeri" (2001) konulu bir doktora tezi de hazırlamış olan Gazi 
Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Fatma Açık “Özbek Edebiyatı” adıyla bir kitap da 
hazırlayıp yayınlamıştır. Açık, kitabının önsözünde amacını şöyle açıklıyor: “Edebiyat hayatının 
çok hareketli ve hareketli olduğu kadar da çok önemli bir devresini, temsilcileriyle bir bütün 
olarak tanıtmayı amaçlayan bu kitabın yalnız Türk dili ve edebiyatı ile çağdaş Türk lehçeleri ve 
edebiyatları bölümlerinde okuyan öğrenciler için değil, edebiyatımızın diğer coğrafyalardaki 
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gelişimini, durumunu öğrenmek isteyen meraklılar için de bir el kitabı olacağı düşünüldü” 
(Açık, 2007:7). 

5.Neşriyatta Yazı Dili Meselesi 

“Rus emperyalizmi tarafından istilâ felâketine uğraman evvel, bütün Türkistan’da, hattâ 
İdil havzasına ve Kırım’a kadar yayılan Türkler arasında ortak edebî geleneklerin yürürlükte 
olduğunu biliriz. İstilâdan sonra Çarlık Rusya’sı tarafından tatbik edilen siyaset, Türkistan’daki 
Türk kabileleri arasındaki müşterek kültürü yıkmak, birlik fikrini ortadan kaldırmak, kabileler 
arasında ayrılık yaratmak istikametinde olmuştur. Geniş millî kültüre sahip münevver 
zümremizin yok derecesinde azlığı ve misyonerlerin menfi faaliyetleri, bu istikamette başlıca 
âmil olmuştur. 

Sovyet Rusya zimamdarları ie, evvelâ Türkistanlıların bir millet olma fikrini ortadan 
kaldırarak parçalamak, sonra da her bir kabile dilinin serbest gelişmesine mâni olmak 
suretiyle, nihaî hedefleri olan Ruslaştırmaya yol açmak için, kardeş kabileler arasında ayrılığı 
destekleyecek ne varsa, hepsine başvurmuşlardır. Türklük ve birlik şuurunu uyandıracağından 
Türkistan adını da ortadan kaldırdılar ve her kabile için ayrı, gûya müttefik Sovyet Cumhuriyeti 
kurdular. Çarlık devrinde de kısmen gelişmeye başlayan ayrı şivelerdeki edebî faaliyeti, 
birbiriyle hiçbir irtibatı olmayan müstakil bir dil telakki ederek ve kabilelerini de ayrı bir millet 
olarak geliştirmek maksadile, Moskova’da çalıştırılan mütehassıslarınca, bütün teferruatı ile 
işlenerek tesbit edilen plânları tatbike koyuldular. Başka sahalardaki siyasetlerinde olduğu gibi, 
bu sahada da, Türkistan’da millî mukavemetin kuvvetli olduğu ve millî isyanlar devam ettiği 
yıllarda, sinsice ve maskelenmiş surette hareket ettiler. Rusya’da iç harpler sona erdikten ve 
Türkistan’da millî isyanlar bastırıldıktan sonra ise, alfabe, gramer, terim ve yazı dili 
meselelerini cezrî surette ele aldılar ve doğrudan doğruya Moskova’nın emri ile evvelden 
tasarlanan plânlarını tatbike koyuldular. Bu mesele üzerinde mâkul usuller ileri süren ilim 
adamlarımızı ve yazarlarımızı, aksilinkılâpçılık ve Türkçülükle ittiham ederek, hapis ettiler, 
Türkistan haricine sürdüler ve öldürdüler. Bütün bu terör, zulüm ve işkencelerden güdülen 
maksat çıktı. İstisnasız bütün Türk şivelerini, geniş ifade kudretinden mahrum ederek, 
primitifleştirmek, edebî zevki tatmin edemeyecek ve kültür ihtiyaçlarını karşılayamayacak bir 
hale getirmekti. Son zamanlarda ise, bütün şivelere Rus Alfabesini, Rus terimlerini ve hatta 
Rusçaya uygun gramer kaideleri icbar etmekte oldukları mâlumdur. Nihaî hedefin: Şekilce millî 
ve manaca sosyalistik değil, Türkistanlılarda millî kültürü yok etmek ve dillerini şeklen de 
Oktober diline çevirmek, yani Ruslaştırmak olduğu, şimdi daha açık olarak görülmektedir. (…) 
Bizi yutmak isteyen Rus emperyalistlerinin, bu siyasetlerine karşı düşünebileceğimiz biricik 
çare, Rusların Türkistan’da her vasıtaya başvurarak, sun’î surette geliştirmeye çalıştıkları, 
kabileler arası zıddiyetleri yok etmek ve Türklük, Türkistanlılık ve milliyet şuurunu 
kuvvetlendirmek olmalıdır. Bütün Türkistanlıların anlayabileceği, bir yazı dili geliştirmek de 
istikbali düşünen münevverlerimizin mukaddes bir ideali olmalıdır ve bu yolda var kuvvetle 
çalışmak her bir Türkistan milliyetçisinin başta gelen vazifesidir.” (istiklalci, 1952:7-10) 

Türkistan Millî İstiklâlcileri’nin 1952 yılında ilkbaharda Ankara’da ağustos ayında da 
İstanbul’da yaptıkları toplantılarda ortaya çıkan görüşlerin bir kısmı böyle. Onlar Türkistan’ın 
en önemli meselelerinden birinin neşriyat ve yazı dili meselesi olduğunda hem fikirler. 

Uluğ Türkistan’ın bir parçası olan Türkiye’de de aydınlar bu konuda boş durmamışlardır. 
1960’dan sonra kurulan Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün faaliyetleri, T.C. Kültür 
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Bakanlığı, Ahmet Bican Ercilasun’un hazırladığı Bugünkü Türk Alfabeleri adlı kitabı iki cilt olarak 
1977 yılında yayınlamıştır. Bu kitap daha sonra pek çok defa basılmıştır. Bu kitapla Türk 
Dünyasındaki alfabe farklılıklarının getirdiği engeller bir nebze de olsa ortadan kaldırılmaya 
çalışılmıştır. 1990’lı yılların başlarında Ankara’da Türk Ocakları Genel Merkezinin düzenlediği 
TÜŞKUR Türk Şiveleri Kursu da yoğun ilgi görmüştür.  

T.C. Kültür Bakanlığının 25-28 Eylül 1990 tarihinde Ankara’da düzenlediği I. Türk Dili 
Kurultayı  ve onun devamında yapılan Türk Dünyası Yazarlar Kurultayları, Türkler olarak bizim 
bir birimizi anlama ve birlikte aydınlık bir geleceğe yürüme kararlılığımızın birer göstergesidir. 

Yakın geçmişte Moskova’nın emriyle İlminski’nin hazırlayıp geliştirdiği uygulamayla Kiril 
harfleriyle S.S.C.B. içindeki her Türk halkı için farklı alfabeler kabul ettirilerek Türk dilli halklar 
birbirinin yazdıklarını anlayamaz hale getirilmişse, bu gün de Türk Dünyasında Latin harflerine 
geçenler,  bu harflerden oluşan farklı alfabeler kabul ederek aynı hatayı bir daha 
tekrarlıyorlarsa bu husus üzerinde durup düşünülmesi gereken stratejik bir hata olarak tarihe 
geçecektir. Bir an önce bu hatadan vazgeçilmelidir. Özbekistan 1991 yılındaki bağımsızlığının 
ilanının ardından Latin alfabesine geçmiş, ancak eski Sovyet rejiminden yana olan kadrolar Rus 
Kiril yazısının tamamen ortadan kaldırılmasına engel olmuşlardı. Bu şekilde ortaya çıkan alfabe 
belirsizliği ülkede halen devam ediyor. 

Shuhrat Otabek O’g’lı, Taşkent’te 1997 yılında yayımlanan Quvnoq Alifbe adlıçocuk 
kitabında bizim “Elifname” diye adlandırdığımız bir türde; Özbeklerin kabul ettiği Latin harfli 
alfabedeki harfleri şiirle çocuklara tanıtmayı amaçlamıştı. Bu kitaba baktığımızda görüyoruz ki, 
Özbek kardeşlerimiz Latin harflerine geçerken Türk Dünyasında başta Türkiye olmak üzere ana 
kitlenin kullandığı Latin harfli Türk alfabesinden farklı bir Latin harfli alfabeye geçiş 
yapmışlardır. Türkçede olan bazı sesleri karşılayacak harfler maalesef bu alfabede yer 
almamıştır. Özbek kardeşlerimiz bu eksikliği görmüş olmalılar ki son zamanlarda bu alfabeye 
yeni bazı harfleri eklemişlerdir. 

6.Türkiye- Özbekistan Arasındaki Edebî İlişkilerde Tahir Kahhar 

Avrasya Yazarlar Birliği, Kardeş kalemler dergisinin Temmuz 2013 sayısını; “Peygamber 
yaşın kutlu olsun Tahir kardeşim!” diyerek Tahir Kahhar Özel Sayısı olarak hazırlayıp yayınladı. 
Derginin editörü Ali Akbaş, Tahir Kahhar için şöyle bir not düşmüştü o sayının girişinde: “Tahir 
Kahhar, Sovyetler Birliği’nde açıklık ve yeniden yapılanma politikaları uygulanmaya 
başladığında, önceden yasak denebilecek kadar katı kurallara bağlı yurt dışına çıkabilme 
imkânları oluşur oluşmaz Türkiye’ye ilk gelen Özbek Türklerindendi. Hatta Türkiye’nin tanıma 
imkânı bulduğu Sovyet Özbekistan’ında yaşayan ikinci Özbek’ti. Yanlış bilmiyorsam, 
Gorbaçov’un sınırları gevşetmesi ile Türkiye’ye gelen ilk Özbek dergimiz yazarlarından Töre 
Mirza olmuştu. Töre Mirza’dan birkaç ay sonra ise 1989 yılında Tahir Kahhar Türkiye’ye geldi. 
36 yaşında genç, atak, kültürlü bir Özbek şair ve araştırmacı ile Türkiye tanışmış oldu. Belki de 
bizimim ilk tanışmamız da o yıllarda başladı. 

O günden buyana 24 yıl geçmiş. 24 yılda Tahir Kahhar Türkiye’ye kim bilir kaç kez geldi? 
Türkiye’de yapılan bilimsel toplantılara, edebî etkinliklere Özbekistan adına kim bilir kaç kez 
katıldı? Belki sayısını kendi bile bilmiyordur. O bu faaliyetlere katılırken bir yandan edebî ve 
ilmî birikimini Türkiye’ye taşıdı bir yandan da iki kardeş halk arasında dostluk ve kardeşlik 
köprülerini sağlamlaştırdı. 
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O çok sevdiği Özbek halkı ile Türkiye arasında muhabbet köprüsü kurdu. Özbek adı 
geçince Tahir Kahhar’ın gözleri parlar, dostlarına Özbek edebiyatı, tarihi ve kültürünü 
anlatırken, tüm sıkıntılarını unutmuşçasına büyük bir coşkuyla, kendinden geçerek anlatır. 
Tahir Kahhar’ın ülkesine ve halkına olan sevgisi ve bağlılığını çok az aydında görebilirsiniz. 
Şimdi Olgunluk yaşında yeni edebî bilimsel eserler vererek, kültür dünyamızı 
zenginleştireceğine olan inancımız tamdır” (Akbaş, 2013:1). 

Tahir Kahhar’ın Özbek Türkleri’nin edebiyatını Türkiye’de tanıtma çabalarından ilki 
Günümüz Özbek Şairleri Antolojisi kitabını Türkiye’nin başkenti Ankara’da yayınlamak 
olmuştur. Hüseyin Özbay ile birlikte hazırladıkları bu çalışma 1995’de T.C. Kültür Bakanlığı 
tarafından “Türk Dünyası Edebiyatı Dizisi”nin 40 kitabıdır. 

“Bu antolojide yer alan şairlerin şiirleri genel olarak 60-90 yılları arasında yazılmışlardır. 
Şiirleri, yazarların sanat ustalıkları, siyasî ve dinî görüşleri, makamları ve unvanlarına göre değil 
doğum yıllarına bakarak yerleştirdik. Burada yer alan şiirler son yirmi yılın eserleridir. Son yirmi 
yılda Özbek şiirinin değeri ve işlevi neyse bu antolojinin kıymeti odur. Özbekistan’ın 
bağımsızlığına kavuşmasında acaba en çok hangi parti hizmet görmüştür. Bana göre son yirmi 
yıl içinde bağımsızlık için en büyük hizmeti Şiir Partisi (resmî olarak böyle bir parti olmasa da) 
yapmıştır. Çünkü 40’karda Çolpan ve Fıtrat’ın seslerinin kısılmasından sonra, onların kesintiye 
uğrayan millî davaları, son yirmi yılda tekrar yavaş yavaş canlandı ve akım haline geldi. Bu 
akımı; Erkin Vahidov, Abdulla Apirov, Cemal Kemal, Rauf Parfi, Muhammed Ali, Aman Matcan, 
Hurşid Devran, Azim Süyün gibi şairler yarattı” (Kahhar, 1995: XI-XII) 

Tahir Kahhar, Türkiyeli bilim adamlarının, şair ve yazarlarının eserlerini de Özbek 
Türkçesine aktarıp Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yayınlattı. 1912’de İstanbul’da Osmanlı 
Türkçesi ile yayınlanmış olan şarkın en büyük hakanı Timurlenk romanının Özbek Türkçesine 
aktarması, Prof. Dr. İsmail Aka’nın Büyük Timur Devleti adlı tarihî incelemesi, Hüseyin Nihal 
Atsız’ın Bozkurtların Ölümü, Bozkurtların Dirilişi adlı tarihî romanları, Yunus Emre’nin Şiirleri, 
Mehmed Emin Yurdakul’un Ey Türk Uyan adlı şiir kitabı bunlardan birkaçıdır. Bahtiyar Nazarov 
bu çalışmalarla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapıyor: “Bu eserler günümüz Özbek 
okuyucularının en sevdiği eserler arasına girmiştir. Yukarıdaki yazarların dili ve üslubunun 
çeşitli olduğunu, edebî dilin çeşitli üsluplarını içinde barındırdığını göz önünde tutacak olursak 
Tahir Kahhar’ın Türkçenin inceliklerini oldukça ayrıntılı bildiğini ve bunu çevirisine yansıttığı 
anlaşılır” (Nazarov, 2013:35). 

2000’li yıllarda Türkiye’de hazırlanıp 32 cilt olarak yayınlanan Türkiye Dışındaki Türk 
Edebiyatları adlı çalışmanın 14, 15, 16. Ciltleri Özbek Edebiyatına ayrılmıştır. Bu ciltleri Doç Dr. 
Tahir Kahhar’ın hazırladığı da daha önce belirtmiştik. Sadece bu çalışması bile Tahir Kahhar’ın 
Türkiye-Özbekistan edebî ilişkilerindeki önemini ortaya koymaya yeter. 

Tahir Kahhar, Türkiye’de düzenlenen veya Türkiye’nin Türkiye dışında düzenlediği uluslar 
arası sempozyumlarda da Özbekistan’ı temsil etmiş ve bildiriler sunmuştur. İşte o bildirilerden 
birkaç tanesi: 

Tahir Kahhar “Semarkant Gazetesinde Türkiye ve Balkanlar Konusunun Yansımaları”, 
Yedinci Uluslar arası Atatürk Kongresi 17-22 Kasım 2011, Üsküp-Manastır, Makedonya 
Bildiriler, Yayına Hazırlayan: Orhan Neçare, Ankara 2015, Cilt: 2, s.1463-1480, Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını. 
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Tahir Kahhar “Özbekistan’da Çocuk Edebiyatı Yayınları ve Nesirde Türk Dünyası Çocuk 
Edebiyatının Yeri”, I. Uluslar arası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı 
Sempozyumu 14-17 Nisan 2014 Türk Dünyası 2013 Kültür Başkenti Eskişehir. 

Tahir Kahhar “Özbek Göroğlu Destanlarında Köroğlu’nun Yurdu: Çembıl”, IV. Uluslar 
arası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu Bildirileri, Yayına Hazırlayan: Doç. Dr. Erol 
Öztürk, Editör: Doç. Dr. Erol Öztürk, Doç. Dr. Halit Karatay, Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel, Doç. Dr. Ali 
Yaman, Ankara 2015, s.561-572, Akçağ Yayını. 

Özbekistan’da Taşkente’teki Özbekistan Cihan Dilleri Üniversitesinin  Uluslar arası 
Gazetecilik Fakültesinde görev yapmış olan akademisyen, kültür adamı, şair, mütercim ve 
gazeteci  Doç. Dr. Tahir Kahhar’ın Cihan Edebiyatı adlı bir dergi çıkarttığını ve bu dergide Türk 
Dünyası edebiyatlarını Özbek okuruna tanıttığını, 2000 yılında da üniversitesinde 1920-1930 
Yıllarında Özbek Edebiyatının Türkiye’de Öğretilmesi konusunda da bir tez hazırlayıp 
savunduğunu da burada belirtmeliyiz. 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nazlı Rânâ Gürel’in öğrencilerle birlikte çıkarttıkları İzzetli 
Genç Kalemler Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi de Bahar 2014 sayısında Tahir Kahhar ile 
yaptıkları uzunca bir mülakata yer vererek onun Özbekistan’da ve Türkiye’de yaptığı 
çalışmalara dikkatleri çekmiştir. 

Sonuç 

“Eskiden Türk Dünyası bir idi, bölünmemişti. Bütün dünya Türklere heves eder, saygı, 
izzet duyardı. Yeryüzünün dört bir köşesi ona ulaşmayı kendine amaç edinir, iç ve dış siyasette 
onunla hesaplaşmaya mecbur kalır, güç ve kudretinden çekinirdi.” Yarının da böyle olmaması 
için hiçbir sebep bulunmamaktadır. Yapılması gereken atamız Bilge Kagan’ın bengü taşlara 
kazıttığı gibi titreyip kendimize dönmemiz, ortak insanlık ideallerini benimsemiş, kendisiyle, 
ailesiyle, tarihiyle,  milletiyle ve Yaratanıyla barışık yeni nesiller yetiştirmemiz gerekmektedir. 
Bunun için de vakit geçirilmeden bir Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Enstitüsü’nün kurulmasını 
teklif ediyorum. 

Kendisi de bir kültür unsuru olmakla birlikte iyi bir kültür taşıyıcısı olan dilimize sahip 
çıkmak, onu yabancı dillerin boyunduruğundan kurtararak aynı alfabe ile bütün Türk 
Dünyasında ortak anlaşma ve yazı dili olarak kullanılır hale getirmek, edebiyat eserlerimizi 
karşılıklı olarak bilmek ve okumak, okutmak. Edebî ilişkilerimizi en üst seviyelerde tutmak 
gereğini bir daha vurgulamak istiyorum. 

Türkiye-Özbekistan edebî ilişkilerinde istenilen seviyede olmasa da bir hayli yol kat 
edilmiştir. Bu sahada yapılanlardan bazılarını bildirimizde anlatmaya çalıştık. Bunlarla yetinelim 
mi? Tabii ki hayır, bunları yeni çalışmalar takip etmelidir.  

Türkiye’de Özbek edebiyatı ile ilgili olarak resmî kurumlarımız ve üniversitelerimizin yanı 
sıra şahsî gayretleriyle dikkatleri çekenlerin başında Prof. Dr. Şuayip Karakaş, Yrd. Doç. Dr. 
Hüseyin Özbay, Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, Prof. Dr. Fatma Açık, Ahsen Batur, Bayram Orak, 
Hikmet Koraş ve Ömer Küçükmehmetoğlu gelmektedir. Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Veli Savaş Yelok, Özbekistan, Taşkent Şarkşinaslık 
Enstitüsü Türkiy Tillar Kafedrası/Türk Dilleri Bölümünde  (2009-2010) ve Özbekistan, Taşkent 
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Şarkşinaslık Enstitüsü, Türkoloji Kafedrası/Türkoloji Bölümünde Misafir Öğretim Üyesi ( 2010-
1011) olarak çalışmanın ötesinde Özbek Türk edebiyatından Türkiye Türkçesine yaptığı 
aktarmalarla ve Özbek edebiyatçıları üzerine yazdığı yazılarla, sunduğu bildirilerle de dikkatleri 
çekenler arasındadır. 

Doç. Dr. Tahir Kahhar ise, Özbek edebiyatını Türkiye’de Türkiye Türklerinin ve diğer 
kardeş hakların edebiyatlarını (özellikle Kıbrıs Türk edebiyatını ve Makedonya Türk edebiyatını) 
Özbekistan’da tanıtma gayretleriyle Türkiye-Özbekistan edebî ilişkilerine önemli katkılar 
sunmuştur. 

Türkiye-Özbekistan edebî ilişkileri elbette ki bizim burada anlattıklarımızla sınırlı değildir. 
Biz sadece bu çalışmalardan bir kısmını dile getirerek konunun önemine dikkatleri çekmek 
istedik. Dili bir gönlü bir imanı bir insanlar beni sabırla ve dikkatle dinlediğiniz için hepinize 
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Bu sempozyumun Türkiye-Özbekistan edebî ilişkilerinin 
gelişmesinde, birlik ve beraberliğimizde katkılar sunmuş olmasını temenni ediyorum. 
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OZBEKISTON-TURKIYA ADABIY ALOQALARIGA BIR NAZAR 

Obidjon SHOFİYEV* 

O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasida turli sohalarda hamkorlik aloqalari keng yo‘lga 
qo‘yilgan. Bu mamlakatlarni  o‘zaro qardoshlik rishtalari bog‘lab turadi. Chunki bu ikki xalqning 
tarixiy ildizlari bir. Dini, qadriyatlari, tili va madaniyatlari o‘rtasida mushtarak jihatlari bor. 
O‘zbekiston istiqlolga erishgan dastlabki kunlardanoq Turkiya hukumatining birinchilardan 
bo‘lib uning mustaqilligini tan olishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ikki mamlakat o‘rtasidagi 
aloqalar ko‘p asrlik tarixga borib taqalsa-da, mustaqillikdan keyingi yillarda u yangi bosqichga 
ko‘tarildi.  

Ma’lumki, eng qadimgi yozma yodgorliklarimizda ham umumiy mushtaraklik bor. Ikki 
xalq o’rtasidagi adabiy aloqalar XIV-XV asrlarda  keng  rivojlangan. Tarixiy manbalar Jomiy va 
Navoiy turk sultonlari bilan o‘zaro xat yozishganlari to‘g‘risida ma’lumotlar beradi. Ularga 
ko’ra, Alisher Navoiy 1483- yilda 33 ta g‘azalini sulton Boyazid II ga yuboradi. Sulton Boyazid II 
esa ularni o‘sha davrdagi mashhur turk shoiri Ahmad Poshshoga jo‘natadi.  Ahmad Poshsho 
esa 33 ta g‘azalning barchasiga nazira bag‘ishlagan. Bu esa Alisher Navoiy ijodiga Turkiyada 
qiziqishning ortishiga sabab bo’lgan deyish mumkin. Turkiyaga Navoiyning Devonini  1501-
yilda shoir Vaziriy tomonidan olib borilganligi manbalarda qayd etilgan. 

Bilamizki, Alisher Navoiyning “Xamsa” dostoni turkiy xalqlarning mushtarak yodgorligi 
hisoblanadi. Navoiy nizomiydan farqli o‘laroq o‘z dostonini forsiyda emas, balki turkiyda bitib, 
turkiy tilning go‘zalligi, qudrati va boyligini tarannum etdi. Butun turkiy dunyoda Navoiyning 
bu ulkan xizmatlari o‘z e’tirofini topgan. Mazkur doston turkiy xalqlar adabiyotida boshqa 
“Xamsa”larni ham yaratilishiga sabab va turtki bo‘lgan. Turk adabiyotida birinchi bo‘lib 
“Xamsa” yaratgan shoirlar Hamidulla Hamdi Chalabiy va Toshlijalil Yahyolarning dostonlarida 
Navoiy asarining ijobiy ta’siri seziladi. XVI asrda yashab ijod etgan turk shoiri Lomiy Navoiyning 
“Farhod va Shirin”i ta’sirida shu nomdagi dostonni yaratgan. Umuman olganda, Turkiya va 
turkiy dunyoda Alisher Navoiy ijodining ta’siri yuqori bo‘lganligini kuzatishimiz mumkin. 
Shuning uchun ham Navoiy ijodi turk adabiyotshunos va tadqiqotchilarining diqqat e’tiborida 
bo‘lib kelmoqda. Turkiyada Navoiy ijodiga bag‘ishlangan qator tadqiqotlar yaratilgan. 

Professor Kamol Arslan, A.Levin kabi turk adabiyotshunoslari Alisher Navoiy ijodi 
haqida ko‘plab tadqiqotlar yaratgan. Adabiyotshunos Ahmad Qoboqlining 1997 yil Istanbulda 
nashr etilgan “Turk adabiyoti” kitobida Navoiy ijodiga yuksak baho berilganliga guvoh 
bo‘lamiz: “ Navoiy faqat chig‘atoy turkchasining emas, butun turkiy adabiyotlarning eng buyuk 
shoirlaridandir. Navoiy she’rda adabiyotimizning eng buyuklaridan bo‘lib, turkiy g‘ururda 
qiyosi "teng yo‘qdir". 

Turkiyada Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiga bo‘lgan qiziqish ham yuqori. Yuqorida 
nomi tilga olib o‘tilgan adabiyotshunos Ahmad Qoboqli o‘z kitobida “Boburnoma” asari haqida 
to‘xtalib, uning keng qirrali, turkiy tilda yozilgan eng original asar ekanligini qayd etadi.  

Navoiy va Bobur davridan keyingi yillarda ham turkiya bilan aloqalar to‘xtab qolgan 
emas. XVII-XIX asrlar Buxoro, Xiva, Qo‘qon xonliklari bilan Turkiya o‘rtasida ijtimoiy-siyosiy va 

                                                           
* Termiz davlat universiteti PhD doktoranti 
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madaniy aloqalar kuchaygan davr bo‘ldi. Bu davrda Amir Umarxon, Feruz, Ogahiy, Muqimiy, 
Furqat singari ijodkorlarning asarlari Turkiyada ham ma’lum edi. Bu xonliklar va Turkiya 
o‘rtasida savdo-sotiq aloqalari bilan birgalikda, adabiy aloqalar mustahkamlanganligidan darak 
beradi.XIX asr oxirlarida Turkistonning ilg‘or ma’rifatparvarlaridan Ishoqxon Ibrat, Zokirjon 
Furqat va boshqalar Turkiyada ham bo‘ladilar. Ilg‘or ma’rifatparar shoir Zokirjon 
Xolmuhammad o‘g‘li Furqat Turkiyaga sayohati davomida turk adabiyoti va matbuoti bilan 
yaqindan tanishadi. U yerdagi maorif sohasidagi islohotlar, yutuqlar haqida o‘z 
vatandoshlariga yo‘llagan maktubida alohida to‘xtalib o‘tadi. Furqatning o‘sha yillardagi ijodini 
kuzatsak, unda turk she’riyatining ta’siri bo‘lganligini sezish mumkin.  

XX asrning boshlarida Turkistonga Qrim, Kavkazorti xalqlarining adabiyoti va matbuoti 
kirib kela boshladi. Bu bilan  bir qatorda Turkiya matbuoti ham keng yoyila boshlandi. SHerali 
Turdiyevning ma’lumotlariga ko‘ra, bu davrda Misrdan “Al-hilol”, “Chehranoma”, 
Hindistondan “Habl ul-matin”, Turkiyadan “Sarvati funun”, “Ma’lumot”, Afg‘onistondan “Siroj 
ul-axbor” (1911-1919) kabi gazeta va jurnallar, arab yozuvchisi Jo‘rji Zaydonning turk va 
ozarboyjon tilidagi o‘rta asr feodal urushlari va ishqiy-sarguzasht mojarolarini tasvirlovchi “17-
ramazon”, “Armanusa”, “Usmonli inqilobi” kabi tarixiy romanlari, usmonli turk shoir va 
adiblaridan: Abdulhaq Homidning insoniy sevgi fojiasini tasvirlovchi “Maqbar”, Tavfiq Fikrat va 
Muhammad Amin Yurdaqulning g‘arb mustamlakachilik va bosqinchilik siyosatlariga qarshi 
isyonkorlik bilan sug‘orilgan asarlari (masalan, Nomiq Kamolning “Vatan yoxud selistra”, 
Abdulhaq Homidning “Hind qizi” kabi sahna asarlari, Tavfiq Fikratning “Rubobi shikasta”, 
Muhammad Amin Yurdaqulning “Turk sozi”, “Ey, turk, uyg‘on!” (1914), “O‘rduning dostoni” 
(1915) kabi asarlari keng tarqala boshlaydi. Shu bilan birga 1905-1917 yillar ichida yangi 
o‘zbek matbuoti “Oyina” jurnali, “Sadoi Turkiston” va “Sadoi Farg‘ona” kabi gazetalari va ba’zi 
bir adabiy to‘plam va bayozlar (masalan, 1907 yilda Xivada nashr etilgan “Bayozi majmuai 
ash’or”)da atoqli ozarboyjon ma’rifatparvar shoirlaridan M.A.Sobir, Muhammad Hodi, tatar 
shoirlaridan Abdulla To‘qay asarlari bilan birga yangi turk shoirlarining original va tarjima 
asarlaridan namunalar, shuningdek, qo‘shni mamlakatlardagi ijtimoiy va madaniy hayotga oid 
maqolalar e’lon qilina boshlandi (1). 

Turkistonning ilg‘or fikrli kishilari, ziyolilar, yoshlar va ijodkorlari  turk, ozarbayjon 
adabiyotida, maorifida bo‘layotgan yangilanishlardan xabardor bo‘lib, o‘lkada ham shunday 
taraqqiyparvar fikrlovchi kishilarni yanada ko‘paytirishga intilishardi.  Bu davrda Turkiya bilan 
adabiy aloqalar mustahkamlandi. Ko‘pchilik yoshlarning Turkiyaga borib tahsil olishga qiziqishi 
kuchaydi. 

Istanbul universiteti professori, mashhur turkiyshunos olim Ahmet Zeki Validiy Tog‘an 
o‘zining “Bugungi turk eli (Turkiston) va yaqin tarixi” (Istanbul, I jild, 1981 yil) kitobida shunday 
deb yozadi: “1913 yilda, ya’ni Cho‘lpon hali 19 yoshlik vaqtlarida uning uyiga mehmon bo‘lib 
borganimizda, u turk tarixiga doir asarlarni o‘qir edi, keyin “Turk yurti” kabi turkcha nashrlarni 
kuzatdi. 1917-1918 yillarda siyosiy ishlarga aralashib, Orenburgda Boshqirdiston hukumati 
raisining kotibligi vazifasida turdi... So‘ngra adabiyot bilan shug‘ullanib, birdan porladi. 
...Cho‘lpon o‘zbek she’rlaridagi aruz vazni o‘rniga turkcha hijo vaznini qo‘llab, adabiy tilni 
go‘zallashtirdi” (2). 

XX asr o‘zbek adabiyotining taniqli vakili, birinchi o‘zbek professori, shoir, olim, 
dramaturg Abdurauf Fitrat 1909-1913 yillarda Turkiyada tahsil olgan. Turkiyadagi tahsil 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

202 
 

nafaqat, uning dunyoqarashida. Balki ijodida ham o‘z ta’sirini o‘tkazmasdan qolmadi. U o‘z 
she’rlarini Turkiya matbuotida ham e’lon qildirdi. 

Tanqidchi Vadud Mahmud “Bu kungi she’rlarimiz va san’atkorlarimiz” (1925) 
maqolasida o‘zbek va turk adabiy aloqalari хусусида тўхталиб, шундай ёзади: “Bizda yangi 
adabiyot Turkiya adabiyoti tanqidi bilan boshlang‘ondir. Ruhda va shaklda Turkiston, 
Qofqozyo, Qrim doimo Turkiyaga ergashadir. Bu ham tabiiydir. Chunki, avvaldan til 
mushtarakdir, so‘ngra tarixiy madaniyat mushtarakdir va oqibat Ovro‘pa madaniyatiga qarshi 
bukungi vaziyat mushtarakdir. Navoyi asrida chig‘atoy adabiyoti  kuchli bo‘lg‘onidan Turkiya 
adabiyoti bizning adabiyotdan kuchli mutaassir bo‘lg‘on edi. Bu kun esa g‘arb Turkiya 
adabiyoti biznikidan kuchli, madaniy va adabiy hayotga molik bo‘lg‘ondan biznikilar ularga 
ergashmakdadir” (3). 

Sovet ittifoqi davriga kelib O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi adabiy  aloqalar 
sustlashdi. Istiqlol yillariga kelib esa u yangi bosqichga ko‘tarildi.  

Bu yillarda  adabiy aloqalar sohasida qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, 1992 
yildan e’tiboran Turkiya universitetlarida faoliyat yuritila boshlangan turkiy tillar va adabiyot 
bo‘limlarida o‘zbek tili va adabiyoti ham  keng o‘rganila boshlandi. Talabalar bu yerda o‘zbek 
adabiyoti bilan ham shug‘ullana boshlandi. O‘zbek adabiyotining mumtoz va zamonaviy 
vakillari ijodidan namunalarni turk tiliga tarjima qilish yo‘lga qo‘yildi. O‘zbek adabiyoti maxsus 
o‘rganila boshlandi. Bu sohada bir qator turk tadqiqotchilarining sa’y-harakatlarini alohida 
tilga olib o‘tish maqsadga muvofiq. Jumladan, Ataturk universiteti professori, filologiya fanlari 
doktori Huseyn Baydemir ilmiy faoliyatining asosiy qismini o‘zbek folklori, zamonaviy adabiyoti 
masalalari tashkil qiladi. Olim 1998-yili «Rustamxon dostoni: matn va tahlil» mavzusida 
magistrlik, 2004-yili «O‘zbek xalq ertaklari: tahlil va matn» mavzusida doktorlik (PhD) 
dissertatsiyasini yoqlagan. Hozir shu oliy o‘quv yurtida talabalarga o‘zbek tili va adabiyotidan 
saboq beradi. «O‘zbek afsonalari» (2011), «O‘zbek xalq ertaklari» (2013), «Turk dunyosi oshiq 
adabiyoti» (hammualliflikda) kabi kitoblar muallifi. O‘zbek xalq og‘zaki ijodidan tashqari olim 
va adiblarimiz G‘ozi Olim Yunus, Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek, Hodi Zarif, Odil Yoqubov, 
Erkin Vohidov va Tog‘ay Murodning ilmiy-ijodiy merosi haqida izlanishlar olib borgan. Olim 
nafaqat o‘zbek folklori, balki zamonaviy o‘zbek adabiyoti haqida ham qator tadqiqotlarni olib 
bormoqda. Professor Husayn Baydemirning Tog‘ay Murod ijodidan tarjimalar va tadqiqotlari 
adabiy aloqalarda muhim o‘rin tutadi. Qolaversa, u Turkiyada o‘zbek adabiyotiga oid 
tadqiqotlar, tarjima kitoblarida ham muharrirlik qilib kelmoqda. Masalan, 2015 yil Antaliyada 
o‘zbek yozuvchisi Isajon Sultonning “Bog‘i Eram” hikoyalar to‘plamiga muharrirlik qilgan. 
O‘zbekiston-Turkiya adabiy aloqalarini yanada mustahkamlashda professor Husayn 
Baydemirning xizmatlari ulkandir. 

Shuningdek, yana bir olim, Gazi universiteti professori Vali Savash Yelokning ham 
o‘zbek adabiyotiga oid tadqiqotlarini alohida ta’kidlab o‘tish lozim. Olimning Erkin Vohidov 
hayoti va ijodiy faoliyatiga oid salmoqli kitobi nashr etildi. U Turkiyada Erkin Vohidov ijodining  
tadqiqotchisi sanaladi. O‘zbekistonga tez-tez tashrif buyurib turadigan Vali Savash Yelok 
nafaqat, Erkin Vohidov ijodi, balki XX asr va istiqlol davri o‘zbek adabiyoti namoyandalari 
vakillari ijodini Turkiyada tarjima qilib nashr etish va tadqiq etishda bir qator ishlarni amalga 
oshirib kelmoqda. U o‘zbek olimasi P.Kenjayeva bilan hamkorlikda A.Qahhor, Sh.Xolmirzayev, 
O.Yoqubov, N.Normatov, U.Hamdam, I.Sulton, Sh.Bo‘tayev kabi nasrnavislar ijodini turk tiliga 
tarjima qilishda faollik ko‘rsatmoqda. 
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Yaqinda Turkiyada  “Mustaqillik davri o‘zbek adabiyoti” kitobining nashr etilganligini 
alohida e’tirof etib o‘tish lozim. Turkiya va O‘zbekistonning yetuk mutaxassislari tomonidan 
tayyorlangan mazkur kitobda mustaqillik davri o‘zbek  she’riyati, hikoyalari, romanlari va 
pyesalaridan namunalar tanlab olingan. Shuningdek, asar mualliflari haqida qisqacha 
avtobiografik ma’lumotlar ham o‘rin olganki, bu o‘quvchiga o‘zbek adabiyoti haqida muayyan 
tushunchalar berishga katta xizmat qiladi. 

Bu kabi ishlarni yana ko‘plab davom ettirish mumkin.  

O‘zbekistonda ham turk adabiyotini o‘rganish, tarjima qilish borasida bir qator ishlar 
amalga oshirib kelinmoqda. Mashhur turk yozuvchilari Rashod nuri Guntekinning “Choliqushi” 
yoki Aziz Nesinning hajviy asarlarini sevib mutolaa qilmaydigan o‘zbek kitobxonini topish 
mushkul. Bugungi kunda mumtoz va zamonaviy turk adabiyoti namunalarini o‘zbek tiliga 
yetkazishda bir qator o‘zbek tarjimonlarining hissalari katta. Turk adabiyoti tadqiqiga 
bag‘ishlangan  qator ilmiy ishlar e’lon qilinmoqda. Bu borada o‘zbek olimasi Poshshoxon 
Kenjayevaning xizmatlarini e’tirof etib o‘tmoq joiz. Uning XX asr turk hikoyachiligiga oid  ilmiy 
tadqiqotlari  o‘zbek va turk adabiy aloqalarini keng o‘rganishda muhim o‘rin tutadi. 

2017 yilda olima  “XX asr turk hikoyachiligining taraqqiyot tamoyillari” mavzusida 
doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Mazkur tadqiqot ishda XX asr turk nasri doirasida 
hikoya janrining shakllanish omillari, taraqqiѐt tamoyillari, davrlashtirish muammolari, uslubiy 
o‘ziga xosliklari hamda zamon va qahramon psixologiyasi ilmiy asoslangan.  

Adabiy aloqalarda tarjima va tarjimashunoslik muhim o‘rin tutadi. Muhimi, tarjima 
qilinayotgan asarlarning qiymatigina emas, balki ular qanday tarjima qilinayapti, degan savol 
ham ko‘ndalang turadi. O‘zbek adabiyoti namunalarining turk tilida qilingan tarjimalari, undagi 
muammolar haqida professor H.Baydemirning O‘zbekistondagi “O‘zA” saytida e’lon qilingan 
suhbat-intervyusida shunday mulohazalarga duch kelamiz:    

“O‘zbekistonning mustaqil bo‘lganiga 27 yil to‘ldi. Chorak asrdan oshdi, katta muddat. 
Shu davr ichida ikki tarafda ham juda ko‘p kitob tarjima qilindi. Lekin ishni quyidan emas, 
yuqoridan qilib kelayapmiz. Aytmoqchimanki, ikki tilning lug‘atini tayyorlamasdan, tarjimaga 
kirishdik. Ikki tilda ham tarjimalarni kuzatayapman, juda jo‘n va sifatsiz tarjima qilingan. 
O‘zbekchadan turkchaga yoxud turkchadan o‘zbekchaga aqalli bir dona mukammal lug‘at 
ko‘rsata olasizmi?! Mavjud lug‘atlarning bari yetarsiz. Bir so‘zni topasiz-u, ikkinchisini 
topolmaysiz. Lug‘atsiz tarjima qilinmaydi. Bizning shiorimiz shu: ma’nosini bilmagan so‘zing 
uchun lug‘atga bir marta qara, ma’nosini bilgan so‘zing uchun ikki karra qara. Shunchalar 
jiddiy va tartibli ishlash kerak. Hech bir tarjima asl ma’noni bermaydi, lekin imkon qadar 
xatosiz tarjimaga intilishimiz kerak. Tarixiy so‘zlar lug‘ati, iboralar lug‘ati, o‘simliklar lug‘ati va 
shunga o‘xshash sohaga oid lug‘atlar bo‘lmasa, xatosiz tarjima qilishning iloji yo‘q. Ikkala 
tarafda ham lug‘atlar nashr qilinmasdan katta-katta romanlar o‘girildi, natija haqiqiy falokatga 
aylandi. Misol keltiray. “O‘tkan kunlar” romanini ming shukrki, birinchi o‘zbek tilidan o‘qigan 
ekanman. Xudo asrasin, agar turkcha tarjimasini o‘qiganimda kim biladi, oxirigacha o‘qishga 
sabrim yetmagan bo‘larmidi?! “Tillarda doston bo‘lgan roman shu ekanmi?”, deb irg‘itib 
yuborgan bo‘lardim. Holbuki, romanning asl tili haqiqatan mukammal bir uslubda yozilgan 
ekan. Tarjima esa romanning butun obro‘yini yer bilan yakson qilgan. Rahmatli Odil akaga 
(Yoqubov) romanlarining turkchasini olib borgan edim. Ertasiga ko‘rishganimizda yuzlari 
qanchalar burishganini, qanchalar xafa bo‘lganini hech unutmayman. Chunki tarjimadan 
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umuman qoniqmagan edilar. Albatta, asar tarjimonini ayblamoqchi emasman. Mehnat qilgan, 
qo‘lidan kelganicha harakat qilgan, yo‘qqa chiqarib bo‘lmaydi. Ixtisoslashgan lug‘atsiz qilingan 
tarjima xuddi mana shu darajada bo‘ladi-da! Demak, lug‘at nashr qilmay turib, bu 
muammolardan qochib qutulolmaymiz. Endi savolingizga javob beradigan bo‘lsam, 
“mukammallik yoxud foydaga intilsak”, avvalo, bir qator lug‘atlar ishlab chiqishimiz zarur, deb 
javob beraman. Qolgan masalalar keyin dolzarblashadi” (4). 

Keyingi paytlarda ikki mamlakat  o‘rtasidagi aloqalarning yanada 
mustahkamkamlanayotganligiga guvoh bo‘lmoqdamiz. Mamlakatlar rahbarlarining o‘zaro 
tashriflari davomida qator  shartnomalar imzolandi. Albatta, fan va ta’lim sohasida ham 
aloqalar ham nazardan chetda qolgan emas. Bugungi kunda O‘zbekistondagi Sharqshunoslik 
institutida turk tili ap adabiyoti o‘rgatiladi. Lekin o‘zaro adabiy aloqalar borasida olib 
borilayotgan ishlarni, tadqiqotlar ko‘lamini qoniqarli deb bo‘lmaydi. Bugungi o‘zbek o‘quvchisi, 
talabalari  mumtoz va zamonaviy turk adabiyoti namunalari bilan yaxshi tanish emas. Umumiy 
ma’lumotlar beriladi, xolos. Talabalarni bugungi turk adabiy jarayoni qiziqtiradi. Lekin, 
manbalar  yetarli emas.      

Umuman, o‘zbek va turk adabiy aloqalarini o‘rganish, targ‘ib qilish  
adabiyotshunosligimiz oldida turgan dolzarb masalalardan biridir.  

ADABIYOTLAR: 
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2. Шерали Турдиев. Ҳаётбахш алоқалар (ўзбек ва турк адабий алоқаларининг 
ривожланиш тарихидан) / “Жаҳон адабиёти”, 2011 йил,  №1.  

3.https://ziyouz.uz/matbuot/jadid-matbuoti/vadud-mahmud-bu-kungi-sherlarimiz-va-
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ANADOLU'DA GERÇEKLEŞMİŞ OLAN BİR SAVAŞIN ÖZBEK SARAYINDA 
YANKILANMASI: ŞAH İSMAİL’İN MUHAMMED ŞEYBÂNÎ HAN’A GÖNDERDİĞİ 

DULKADİROĞLU FETİHNAMESİ 

Prof. Dr. Namiq MUSALI* 

Giriş 

1501 yılında Azerbaycan merkez olmak üzere kurulan ve büyük ölçüde Türk unsuruna 
dayanan Safevî Devleti, iki asrı aşkın bir süre zarfında Türkistan ve Anadolu bölgeleri arasındaki 
geniş coğrafyaya hükmetmiş, Orta Asya Türklüğü ile Osmanlı Türklüğü arasında bazen bir 
köprü, bazen de bir engel rolünü oynamıştır. İşte bu yüzdendir ki Safevî Devleti’ne ait belge ve 
kaynaklar, XVI. yüzyılın başları ile XVIII. yüzyılın birinci yarısı arasındaki zaman mesafesinde 
Türk-İslâm dünyasında vuku bulan gelişmeleri yakından takip etmek, coğrafyamızda yürütülen 
uluslararası rekabet ve işbirliği politikalarına detaylı bir şekilde vâkıf olmak açısından önem arz 
etmektedirler. Bu bağlamda özellikle de Safevî tarihine dair Farsça belgelerin Türkiye’de 
tercüme edilip yayımlanmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bildirimizde I. Şah İsmail’in 1507 
yılında gerçekleştirdiği Dulkadiroğlu seferi sonrasında Muhammed Şeybânî Han’a göndermiş 
olduğu fetihnameyi ele alacak ve Farsçadan Türkçeye çevireceğiz. 

Türk ve İslâm tarihinde beldelerin fethini ve düşmana karşı kazanılan zaferleri anlatan 
belge ve eserler genel olarak fetihname adıyla tanımlanmışlardır. Bu bağlamda fetihnameler 
ikiye ayrılmaktadır: a) gerçekleştirilmiş olan bir fetih hareketine dair padişahlar veya devlet 
ileri gelenleri tarafından ilgililere gönderilen resmî mektup ve fermanlar; b) herhangi bir fetih 
olayını anlatan tarihî ve edebî nitelikli manzum ve mensur eserler. Dulkadiroğlu Fetihnamesi, 
vesika tarzı fetihname örneklerinden olduğu için burada ilk gruba dâhil olan fetihnameler 
hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. 

Bir belge türü olarak fetihnameler, hükümdarların kendi zaferlerini içte ve dışta 
duyurma ihtiyacından doğmuştur. Bu eylem sadece gelişmelerle ilgili iyi haberlerin yakın uzak 
yerlere duyurulması amacıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda devletin ihtişamını ve gücünü 
dosta düşmana göstermeyi hedeflemekteydi. Uluslararası düzeyde komşu ülkelerin ve yabancı 
devletlerin hükümdarlarına, ülke içinde ise şehzadelere, valilere ve diğer yöneticilere 
gönderilen fetihnameler dostlara müjde, düşmanlara ise tehdit maksadıyla kaleme alınırdı. 
Fetihnameler inşa memurlarının yanı sıra diğer önemli makam sahiplerine, dönemin meşhur 
âlimlerine ve ediplerine de yazdırılabiliyordu. Fetih sonrasında süslü bir dille kaleme alınan bu 
mektuplar çoğu zaman zaferin görsel kanıtları olan ganimetler, esirler ve düşmanların kesik 
başlarıyla beraber gönderilirdi. Fetihname yazılması için ele geçirilen toprakların bir 
gayrimüslim devlete ait olması şart değildi. Buna rağmen komşu Müslüman bir devletten 
toprak alınmasını ifade eden fetihnamelerin diğer Müslüman hükümdarlar nezdinde çok da 
büyük bir saygınlık kazandığı da söylenemez. Nitekim Sultan Melikşah, Semerkant’ı 
Karahanlılardan almasına ilişkin Abbasî halifesi Muktedî’ye gönderdiği fetih müjdesinden 
dolayı halifenin veziri Ebû Şücâ tarafından tenkit edilmişti. 

Abbasîler dönemi fethiye / fetihname geleneği çok geçmeden Türk-İslâm devletlerine 
de intikal etmiş ve Gazneliler, Selçuklular, Harizmşahlar, İlhanlılar, Memlûkler, Timurlular, 

                                                           
* Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

206 
 

Safevîler, Osmanlılar gibi Türk hanedanları zamanında sürdürülmüştür. Fetihnameler, ilgili 
oldukları bir savaşın tarihçesini ihtiva ettiklerinden ve zaferin hemen arkasından kaleme 
alınmış olduklarından dolayı önemli birer tarihî vesika ve birinci elden kaynak niteliği taşırlar. 
Fakat kazanılan zaferin ehemmiyetini artırmak amacıyla eklenmiş olan abartılı ifadeler ve 
sübjektif değerlendirmeler nedeniyle bu tür belgeleri titizlikle ele alarak ilmî açıdan iyice tahlil 
etmek gerekir.1 

Fetihnamenin Yazıldığı Arifede Türk-İslâm Âleminde Siyasi Durum 

Arap Hilafeti’nin gerilemesi, özellikle de Selçuklu akınları devrinden itibaren Müslüman 
Doğu’nun büyük bir kısmında siyasi hâkimiyet Türklerin eline geçti. Mısır’dan başlayarak 
Hindistan’a ve Hatay’a (Doğu Türkistan’a) kadar geniş topraklarda hüküm süren muhtelif Türk 
sülaleleri daima birbiriyle rekabet halinde olmuş, bu ise söz konusu devletler arasında zaman 
zaman askerî çarpışmaların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. XVI. yüzyılın başlarında İslâm 
âleminde dört Türk hanedanı söz sahibiydi. Bunlardan birisi Anadolu’nun ve Balkanların büyük 
bir kısmını egemenliği altına almayı başarmış olan Osmanlı Devleti, bir diğeri Mısır, Suriye ve 
Hicaz’da hüküm süren Memlûk Sultanlığı, üçüncüsü Azerbaycan, Güney Kafkasya, Doğu 
Anadolu, Irak ile Batı ve Merkezî İran topraklarını içine alan Safevî Saltanatı, dördüncüsü ise 
Türkistan coğrafyasında yükselmekte olan Şeybânî Hanlığı idi. Şah İsmail, dedesi Uzun Hasan’a 
mahsus olmuş memleketleri bütünüyle ele geçirdikten sonra Safevî Devleti batıda Osmanlılar 
ve Memlûklüler, doğuda ise Şeybânîlerle sınır komşusu olmuştu. 

Aslında genç Safevî Devleti’nin böylesine hızlı bir şekilde genişlemesi ve gelişmesi, 
Azerbaycan’ın, İran’ın ve Irak’ın zengin arazilerini ele geçirmeyi planlayan Şeybânîler ve 
Osmanlılar için hiç de hoş bir sürpriz değildi. Şah İsmail’in komşu devletlerle münasebetlerdeki 
bakış açısı, dedesi Akkoyunlu Uzun Hasan’ın dış politika anlayışının neredeyse aynısıydı. Uzun 
Hasan da doğudaki Timurlular ve batıdaki Osmanlılarla savaşmış, siyasi ve askerî müttefiklik 
ilişkileri kurmak için Batı Avrupa devletleri, özellikle de Venedik’le sıkı bir irtibat içinde olmuş, 
Gürcistan’a askerî seferler düzenlemiştir vs. Bütün bu özellikleri aynı şekilde Şah İsmail’in de 
dış politikasında görmek mümkündür. Sadece olarak, Safevîler sülalesi hâkimiyete geldikten 
sonra komşu devletlerle münasebetlerde bu gibi siyasi hususların yanı sıra dini-ideolojik etken 
de gündeme taşınmıştı.  

İslâm’ın Sünni akımının bayraktarlığı yapan Osmanlı ve Şeybânî devletleri resmi Şii 
mezhepli Safevî Devleti’ni yalnızca askerî ve siyasi bakımdan değil, ideolojik açıdan da 
kendilerine ciddi bir rakip olarak görüyorlardı. Modern İtalyalı tarihçi A. Bausani bu konuda 
şöyle yazmaktadır: “Bu mücadelede din önemli rol oynamaktaydı. Özbek Şeybânîler de 
Safevîlerin batıdaki düşmanları olan Osmanlılar gibi Sünni idiler. Buna rağmen bu üç grubun 
her biri Türk kökenliydi”2. Aynı zamanda Safevîler de yoğun Şii propagandası yapmak suretiyle 
kendilerine rakip olarak gördükleri komşu Sünni sülalelerinin iktidarını sarsmaya çalışıyor, Şii 

                                                           
1 Fetihnâme geleneği ile ilgili kullandığımız literatür için bkz.: H. Aksoy, “Tarihî Bir Belge ve Türk-İslam 
Edebiyatında Bir Tür Olarak Fetihnâmeler”, İLAM Araştırma Dergisi, Cilt: II, Sayı: 2 (Temmuz-Aralık 1997), s.7-19; 
H. Er, “Türk İslam Geleneğinde Fetihnâmeler”, Diyanet İlmî Dergisi, Cilt: 48, Sayı: 2 (2012), s.93-107; M. P. 
Pedani-Fabris, "Ottoman Fetihnâmes: The Imperial Letters Announcing A Victory", Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt: 
XIII, Sayı: 1 (2015), s.181-192; C. Yakupoğlu, N. Musalı. “Çobanoğulları Uc Beyliği Dönemine Ait Gideros 
Fetihnâmesi (683 / 1284): Çeviri Ve Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 37, Sayı: 
63, Ankara, 2018, s.77-133.  
2 A.Bausani. The Persians from the Earliest Days to the Twentieth Century. London: Elek Books Ltd., 1971, p.138. 
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inancından onlara karşı ideolojik bir silah olarak yararlanıyorlardı. Seyyid olduklarını iddia 
ederek hâkimiyet meselesinde Şii öğretisindeki “velâyet” (Peygamber soyunun hüküm 
sürmesi) ilkesini sert bir şekilde ortaya koyan Safevîler, kendilerinden başka İslâm 
dünyasındaki diğer Müslüman hanedanların hâkimiyetinin gayrimeşru olduğunu 
belirtiyorlardı. Kendi şiirlerinde Peygamber ve İmamlar soyuna mensup olduğunu öne süren 
Şah İsmail, “Müslümanam diyene rehberem men” mısraından1  da görüldüğü üzere, kendisini 
bütün İslâm âleminin lideri hesap etmekteydi. Bazı Batılı oryantalistler haklı olarak konuyu 
şöyle değerlendirmektedirler: “Safevî hanedanı, Muhammed Peygamber’in yegâne yasal 
mirasçısı olduğunu iddia etmekte ve böylece, tüm iyi Müslümanların kendilerine itaat etmeleri 
talebini öne sürmekteydi. Bu iddia, elbette ki tüm diğer Müslüman hükümdarların onların 
düşmanına dönüşmesini sağlamıştı”2. 

Safevîler Devleti’nin kuruluşuyla yaklaşık aynı sıralarda Orta Asya’da göçebe Özbek 
kabilelerinin çabalarıyla Şeybânîler Devleti yükselmekteydi. Adı geçen sülalenin kurucusu 
Şeybânî Han, Cengiz Han soyundan olup, Timurlu hanedanının hâkimiyetini devirmeye 
çalışmaktaydı3. O, 1500-1501 yıllarında Buhara ve Semerkant şehirleri başta olmak üzere 
Maveraünnehr’i, 1504-1504 yıllarında ise Endican’ı ve Fergana’yı ele geçirdi4. 

5 Mayıs 1506 tarihinde Horasan Timurlu sultanı Hüseyin Baykara’nın ölümünün 
ardından ondan geriye kalan saltanat oğulları arasında paylaştırıldı. Timurluların Horasan 
üzerindeki otoritesinin zayıflamasını fırsat bilen Şeybânî Han, 13 Mayıs 1507 tarihinde Badgıs 
savaşında Sultan Hüseyin Baykara’nın oğullarını yenerek, Herat’ı ele geçirdi. 1508-1509 yılları 
içinde Özbekler Horasan’ın diğer arazilerini de işgal ettiler ve Safevî Devleti sınırına çıktılar5. 

Şeybânî Han’ın Herat’ı ele geçirdiği günlerde Azerbaycan, Acem Irakı, Fars, Kirman ve 
Doğu Anadolu’nun önemli bir kısmına hükmeden Şah İsmail de Maraş ve Elbistan merkezli 
Dulkadiroğulları Beyliği üzerine sefer hazırlıkları içindeydi. Zira Şah İsmail, dedesi Akkoyunlu 
Uzun Hasan eski başkenti olan Diyarbakır üzerinde Alaüddevle Bey’in hâkimiyet kurma 
girişimlerini engelleme düşüncesindeydi.  

1507 yılının yaz mevsiminin başlarında Safevî ordusu Dulkadir Beyliği aleyhine sefere 
çıktı6. Erzincan’a gelerek yaklaşık 40 gün boyunca orada kalan Şah İsmail, Osmanlı sultanına 
Kulu Bey ve Memlûklü sultanına Zekeriya Bey isimli elçilerini göndererek, onlara bu askerî 

                                                           
1 Şah İsmail Hatâ’î Külliyatı. Haz. B.Cevanşir, E.Necef.  İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2006, s.290. 
2 W. H. Mac-Neill, M. R. Waldman. Readings in World History. Vol. VI: The Islamic World. Oxford University Press, 
1973, p.373. 
3 O da Şah İsmail gibi Türkçe şiirler yazan bir şairdi. Asıl adı Muhammed Şahbaht Han olan bu şahıs, kaynaklarda 
Şeybek ve Şahibey adları ile de anılmaktadır: İsgəndər bəy Münşi Türkman. Tarix-i aləmara-yi Abbasi. I cild. 
Farscadan tərcümənin, ön sözün, şərhlərin və göstəricilərin müəllifləri: O. Ə. Əfəndiyev və N. S. Musalı. Bakı: 
Təhsil nəşriyyatı, 2009, s.104; İ. Türkoğlu. “Şeybânî Han”, TDVİA, Cilt: 39, Yıl: 2010, s.45-47. 
4 A. Macit. Şeybânî Hanlığı (1500-1599). Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
2015, s.97-99. 
5 N. Musalı. I Şah İsmayılın hakimiyyəti (“Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl” əsəri əsasında). Bakı: Elm və təhsil 
nəşriyyatı, 2011, s.189. 
6 Hasan-i Rumlu. A Chronicle of the Early Safawis being the Ahsanu’t-tawarikh of Hasan-i Rumlu (edited by C. N. 
Seddon). Vol. I (Persian text). Baroda: Oriental Institute, 1931, s.93; İbn Kemâl. Tevârîh-i Âl-i Osmân. VIII. Defter 
(transkripsiyon). Hazırlayan: A. Uğur. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1997, s.251. 
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harekâtın sadece Alaüddevle Bey’in cezalandırılması maksadı taşıdığını belirtti1. II. Bayezid’den 
izin alan Şah İsmail, Osmanlı topraklarından geçmekle Elbistan’a dâhil oldu2. Venedik 
kaynaklarına göre, Safevî hükümdarı 29 Temmuz 1507 tarihinde Alaüddevle Bey’in ülkesine 
girmiş, aynı yılın Kasım ayının ortalarına kadar orada kalmıştı3. Bu harekâtın neticesinde 
Dulkadiroğullarını yenilgiye uğratan Şah İsmail kendi devletinin sınırlarını batıda Fırat ırmağına 
kadar genişletmiş, Güneydoğu Anadolu Safevî kontrolü altına girmişti. 

Kuruldukları zamandan itibaren Safevî ve Şeybânî devletleri arasındaki münasebetler 
düşmanca gelişmeye başlamıştır. Bu husumet, öncelikle her iki devlette başlıca siyasi güç olan 
yarı göçebe Türk askerî ayanların fetih politikalarından kaynaklanmaktaydı. İki Türk feodal 
sülalesinin çatışmasından ibaret olan ve bütün XVI. yüzyıl boyunca süre gelen bu mücadele, 
esasen Horasan’a sahip olmak uğruna yürütülmekteydi4. Her iki devletin amacı, Horasan’ı ele 
geçirmek ve bu suretle karşı tarafın ilerlemesine engel olmaktı. Bunun dışında Horasan’ın 
oldukça verimli ve ekonomik açıdan değerli bir coğrafyaya sahip olması, Safevî Devleti’nin 
resmen kabul ettiği Şia mezhebinin kutsal şehri Meşhed’in bu coğrafyada bulunması, burasının 
önemli güzergâhlara sahip stratejik bir yer olması gibi nitelikler bölgeyi iki taraf için de kıymetli 
kılmaktaydı5. 

Şeybânî Han daha 1501 yılında Semerkant’taki bir konuşmasında “İslâmiyet’i 
kirletenlere” karşı savaşacağının anonsunu vermiş ve bunu söylerken de öncelikle Şah İsmail’i 
kastetmişti6. Şeybânî Han’ın Horasan’a sahip olduktan sonra Şah İsmail’e birkaç kez tehdit 
dolu mektuplar yazdığı ve onu aşağıladığı bilinmektedir. Bu mektuplardan ilki Özbek hanının 
Herat’ı ele geçirmesinin ardından yazılarak gönderilmiştir. Şah İsmail’in yanıtı ise Dulkadiroğlu 
Fetihnamesi diye isimlendirebileceğimiz mektupla gelmişti. Aşağıda Farsçadan Türkçeye 
çevirdiğimiz bu mektubu değerlendirmeye çalışacağız. 

İran âlimi Abdü’l-Hüseyin Nevâî tarafından yayımlanmış olan söz konusu mektup7 
hakkında Türkiye’de Gülay Karadağ Çınar kısa bir bilgi vermiş8, fakat mektubun tam metni 
şimdiye kadar Türkçeye kazandırılmamıştır. 

Fetihnamenin Türkçe Çevirisi 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Allah münezzehtir. Ya Ali, medet!  

                                                           
1 Travels of Venetians in Persia: A Narrative of Italian Travels in Persia in the 15-th and 16-th Centuries. 
Translated and Edited by C. Grey. London: Hakluyt Society, 1873, p.108. 
2 İbn Kemal, a.g.e., s.251; F. Sümer. Safevî Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü. Ankara: 
Türk Tarih Kurumu, 1999, s.29; R. Yinanç. Dulkadir Beyliği. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989, s.93. 
3 Travels of Venetians, p.109,197. 
4 О. А. Эфендиев. Образование азербайджанского государства Сефевидов в начале XVI века. Баку: 
Издательство АН Азерб. ССР, 1961, c.109; Я. Рипка. История персидской и таджикской литературы (пе-
ревод с чешского: К.А.Кондрашева и П.А.Клейнер). Москва: Прогресс, 1970, с. 275. 
5 G. K. Çınar. “İki Büyük Türk Hakanı Şah İsmail ve Şeybani Han Arasındaki Söz Düellosu”, History Studies, Cilt: 3, 
Sayı: 2 (2011), s.76. 
6 R. Ə. Ağayev. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri (XV-XVI əsrlər). Bakı: Kür 
nəşriyyatı, 2004, s.99. 
7 A. H. Nevâî. Şâh İsmâ‘îl Safevî (esnâd ü mükâtibât-ı târîhî hemrâh bâ yâddâşthâ-yı tafsîlî). Tahran: Bünyâd-ı 
Ferheng-i İran, 1347, s.71-73. 
8 G. K. Çınar, a.g.m., s.81-82. 
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Ebû’l-Muzaffer Şah İsmail Bahadır Han söyler: 

Verdiği nimetlerden dolayı Allah’a hamdolsun! Ya Ali, medet! 

O Tanrı’nın adıyla başlıyorum ki, idrak dilaverleri O’nun ululuk meydanında kademleri 
yerine başlarını yere koymuşlar, akıl ve idrakin yüksek uçan kartalları O’nun irfan fezasının 
nihayetine eremeden kanatlarını indirmişler ve bilge kişiler O’nun kudretinin hikmetinden bir 
kadarını bile tanıyamamışlardır. 

Beyit 

Her kim ki idrâk ile aklı bir araya getirmişse, 

O’nun ululuğu bunun ortasına bâtıl olma taşını atmıştır. 

O’nun ebedi ilim mektebinde bilge akıl bir çocuk gibi,  

Levhasını koltuk altından düşürmüş ve beyan yeteneğini kaybetmiştir. 

Ya Ali, medet! Bu mukaddimeyi yazmakta maksadım şudur ki, Nizameddin Dede Bey ve 
Şücaeddin Lala Bey gibi bazı muteber emirleri çok sayıda adamlar ve şevketli bir ordu ile 
Karabağ’dan Diyarbakır’a Alaüddevle Dulkadir’in üzerine göndermiştik ki onu defetsinler. Zikri 
geçen Alaüddevle onları gafil avlayarak, gece baskını yapıp bozguna uğratmış ve yaklaşık üç 
yüz bin kişi ile Fırat’ı geçmişti. Bu haber bana ulaştığında düşündüm ki bahtı ondan yüz 
çevirmiştir. Zira Ali nesli ile düşmanlık eden herkes mahvolur. Böylece, Çarşamba sabahı nam 
sahibi olan ve mızrak vuran, 

Zafer dizginini kımıldattıklarında 

Feleği dönmekten alıkoyan 

on dört bin donanımlı kişi ile beraber fetih ve zaferle atlara bindik. Bizimle düşman arasında 
kırk fersah mesafe vardı. Ya Ali, medet! Perşembe günü sabahında henüz nurlu güneş kendi 
kafasını zulmet kapısından çıkarmamış iken Fırat ırmağını geçtik ve o namertlerin yolunu 
kestik. On iki imam aşkına on iki bin kişi ayırdık ve on iki taraftan ileri atıldık. Yiğitler meydanda 
feryat ve figan etmekteydiler. Herkesin dili “Ya Ali, medet!” söylüyordu. 

Maşrıktan mağribe imam çoksa da, 

Bize sadece Ali ile nesli yeter. 

Cihanı ışıklandıran güneş, mavi gökyüzü ve paslı asuman üzerine yükseldiğinde düşman 
ordusundan yüz elli bin namerdi katlettik ve yüz on beş bin namert suda boğuldu. Şöyle ki 
onlardan birisi bile oradan çıkamadı. Bahtı dönmüş Alaüddevle otuz beş bin namert ile  

Silahı kırılmış ve kemeri açılmış, 

Elinde güç ve başında heves kalmamış 

bir şekilde sonunda firar etmeye karar verdi. Fakat dört fersah yol gittikten sonra, almış 
olduğu yaradan öldü. Geriye kalanlar ise Murad Bey’le birlikte gittiler. Gazilerin tamamı fetih 
ve zafer, saadet ve mutluluk ile şöyle söyledi: 
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Ey şah, senin kudretinin eşiğinde bulduk 

Saadetin, ikbalin ve azametin sermayesini. 

İlimde, vakarda, cömertlikte ve lütufta senin gibi birisini kim görmüş ki? 

Sana eşdeğer olduğunu iddia edebilecek birisi var mı ki? 

Saadet ve ikbal ile Karabağ’dan döndüğümüzde saltanatın sığınağı olan, Keyvan 
yüceliğine sahip Hakan Muhammed Şeybânî’nin mergup mektubu geldi. İçeriği şöyleydi ki 
saltanat merkezi (dârü’s-saltana) olan Herat’ı fethettik, beğenilmiş sultanın ve rahmetli 
hakanın evlatlarını katlettik. 

Ey dost, düşmanının cenazesi geçtiğinde sevinme, 

Çünkü bu iş senin de başına gelecektir. 

Ayrıca iddia ediyorlardı ki bu tarafa hareket edecekler. Hiç merak etmesinler! Çünkü 
Rabbani bir kaza vuku bulmazsa Sultan Nevruz’dan sonra cinlerin ve insanların sultanı, 
evliyaların hakanı, takvalıların delili olan hazretin, yani gerçek imam Ali b. Musa er-Rıza’nın – 
ona selam ve sena olsun – eşiğini tavaf etmeye yollanacağım. Zira mukaddes türbeye sadaka 
etmekten ötürü yetmiş batman ağırlıkta parlak mücevher hazırlamışız ki o hazretin kabrinin 
etrafını yaptıralım. Biz galebe şiarlı bayraklarımızla beraber fetih, zafer ve ikbal ile mukaddes 
Meşhed’e şanlı bir şekilde indiğimizde Tanrı’nın isteği neyse öyle olacaktır. 

Haydar’ın eteğinden tut ve endişelenme, 

Nuh ile beraber oturan kişinin tufandan ne korkusu olabilir ki? 

Fetihnamenin Değerlendirilmesi 

 Öğretici mahiyetteki münşeat mecmualarına göre, fetihnameler 15 rükün ve 4 şart 
ihtiva etmektedir. Bunlardan rükünler şu şekilde sıralanmıştır: 1) Allah’a hamd; 2) Peygambere 
salat; 3) Padişah için tebaanın işlerinin düzenlenmesi ve zulmün önlenmesinin gerekli olduğu; 
4) Düşmanın ne sebeple tenkil edildiğinin anlatılması; 5) Padişahın hareketi; 6) Askerin 
bolluğu; 7) Düşmanın durumu; 8) Düşmanın cesaretinin anlatılması; 9) Allah’ın padişaha 
yardımı; 10) Düşmanın hezimete uğratılması; 11) Allah’a şükür; 12) Düşman ülkesinin zaptının 
anlatılması; 13) Hükümdarlara zafer haberinin gönderilmesi; 14) Fetihnamenin kiminle 
gönderildiği; 15) Padişahın Allah’a niyazı. 

Bir fetihnamenin taşıması gereken 4 şart ise şunlardır: 1) Davette (tahmid ve tesliyede) 
güzel sözler yazılması; 2) Sağlam bir ifade kullanılması; 3) Davet rüknünün ihmali halinde 
Allah’ın sıfatıyla söze başlanması; 4) Düşman ülkesi ele geçirildiğinde padişahın kudretini 
göstermekten ötürü muhasım askerlerin fazlalığını belirtmek için sözü uzatma1.   

İlgili belge, İslâmî geleneğe uygun bir biçimde besmele ve hamdele ile başlıyor. Bunun 
yanı sıra gerek vesikanın başlangıcındaki dua cümleleri içinde, gerekse de olayların akışı 
anlatıldığında Şii inancı doğrultusunda Hz. Ali’ye özel bir ilgi gösteriliyor ve ondan medet 
umuluyor. 

                                                           
1 M. S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili. İstanbul: Kubbealtı Yayınları, 1994, s.159-160.  



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

211 
 

 Şah İsmail, Türk-Moğol devlet geleneğinden yola çıkarak kendisini “Bahadır Han” 
unvanı ile anıyor ve Türkçe “söyler” formülü ile anlatıma başlıyor. Onun fermanlarına 
baktığımız zaman da Türkçe benzeri formüllerin, özellikle de “sözümüz” formülünün 
kullanıldığına tanık oluyoruz. Belli olduğu üzere bu tür formüller, Göktürklerden başlayarak 
Uygurlarda, İlhanlılarda, Altınordu’da, Timurlularda vd. Türk devletlerinde ferman ve 
mektupların yazımında yaygın bir şekilde istifade edilmiştir1.  

 Hamdelenin ardından düşmanın ne sebeple tenkil edildiği ve padişahın harekete 
geçtiği anlatılıyor. Fetihnamede Safevî askerlerinin cesareti ve donanımı övülmekte, karşı 
tarafın ise çok kalabalık olmalarına rağmen namert oldukları iddiasına yer verilmektedir. 
Düşmanın hezimete uğratılmasının anlatımı ardından ordunun geri dönüşü ve bu zafer 
haberinin Muhammed Şeybânî Han’a gönderilmesinin gerekçesi açıklanıyor. Belge Farsça 
süslü bir dilde, diplomasi kuralları çerçevesinde kaleme alınmış ve içeriğinde övücü, öğüt verici 
ve durumu açıklayıcı şiirlere yer verilmiştir. 

 Belgenin tarihî değerine gelince, öncelikle Şah İsmail, Dulkadiroğlu Alaüddevle Bey’in 
Diyarbakır’a olan iddialarına karşı harekete geçmek zorunda kaldığını savunuyor ve bu amaçla 
bölgeye gönderdiği iki emirin Dulkadiroğulları tarafından pusuya düşürülerek darmadağın 
edildiği itirafında bulunuyor. Onun burada anmış olduğu Nizameddin Dede Bey, bazı bilgilere 
göre Dulkadir, diğer bazı bilgilere göre ise Talış boyundan olup, Şah İsmail’in iktidarının 
başından beri korucu-başı, yani şahın özel muhafız birliğinin komutanı görevinde 
bulunmaktaydı2. Yine belgede ismi geçen Şücaeddin Lala Bey, şahın lalası olan ve Safevî 
Devleti’nin kuruluşundan itibaren şahın vekili ve emirü’l-ümerâ, yani ordunun başkomutanı 
makamlarına sahip olan Hüseyin Bey Şamlu’dur3. Bu iki bey, Dulkadiroğullarına karşı seferde 
başarısız olunca bir süre sonra şah tarafından üst düzey görevlerden azledilecek, Horasan’ın 
fethinin ardından Lala Bey Herat’a, Dede Bey ise Merv’e hâkim olarak atanacaklardı. Dede 
Bey, Özbek saldırıları karşısında korkakça davrandığı için 1513’te gözden düşerek Erdebil’e 
sürülecek, Lala Bey ise 1514’te Çaldıran savaşında öldürülecektir4.  

 1507 yılında Safevîlerle Dulkadiroğullarının savaşı esnasında Alaüddevle Bey’in oğlu 
Sarı Kaplan lakaplı Kasım Bey önderliğindeki Dulkadir ordusunun Lala Hüseyin Bey Şamlu 
komutasındaki Kızılbaş birliğini bir gece baskınıyla bozguna uğrattığı, Safevî vakanüvislerince 
de itiraf edilmektedir. Bazı kaynaklar bu savaşta Kızılbaşların üç yüz kişilik bir kayıp verdiklerini 
belirtirken, diğer bazı eserlerde iki bin kişilik bir zayiattan söz edilmektedir5.  

 Fetihnamede Dulkadiroğulları ordusunun asker sayısı bilinçli olarak abartılmaktadır. 
Şöyle ki Şah İsmail, Alaüddevle Bey’in 300 bin kişilik bir orduya sahip olduğu iddiasında 
bulunmaktadır. Fakat buna şaşmamak gerekir. Zira “padişahın kudretini göstermekten ötürü 
muhasım askerlerin fazlalığının belirtilmesi”, fetihname geleneğinin dört mühim şartından 
biridir. Şah İsmail, düşmanının ordusunun sayısını bir hayli abarttıktan sonra, kendi 

                                                           
1 N. Musalı. "Safevi Şahlarının Ahlat ve Adilcevaz'la İlgili İki Fermanı Üzerine", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1 (2017), s.58. 
2 F. Sümer, a.g.e., s.17, 21, 22, 48; О. А. Эфендиев. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке. 
Баку: Элм, 1981, c.44, 46, 53, 54, 66, 255. 
3 F. Sümer, a.g.e., s.21, 22, 36, 46-48; О. А. Эфендиев. Азербайджанское государство Сефевидов, c.252, 254. 
4 N. Musalı. I Şah İsmayılın hakimiyyəti, s.108-110, 112, 114, 117, 123, 137, 145, 157, 163, 165, 166, 168, 171-
173, 175, 176, 197, 202, 203, 205, 212, 216, 219, 221, 222, 249, 254, 304, 307, 310, 315, 355. 
5 N. Musalı. I Şah İsmayılın hakimiyyəti, s.165-166. 
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askerlerinin sayısını da olabildiğince az (14 bin) göstermeye ve böylece, küçük bir grupla büyük 
bir orduyu yenmeyi başaran yetenekli kumandan vasfı taşıdığına vurgu yapmaya çalışıyor. 
Ayrıca o, kendi ordusunun sayıca az, fakat kalitece yüksek olduğunu öne çıkarıyor. Kazanılan 
zaferin önemini artırmak veya kaybedilen savaş için bahane bulmak amacıyla kendi ordusunun 
sayısı az, düşman ordusunun sayısını ise çok fazla gösterme eğilimi klasik tarihçiliğe özgü 
hususiyetlerden olup, Safevî müverrihlerinin eserlerinde de sık sık görülmektedir. Nitekim 
anonim bir Safevî tarih yazarı, Şah İsmail’in Alaüddevle Bey’e karşı giriştiği sefer sırasında 
Safevî ordusunun sadece 12 bin askerden oluştuğu, Dulkadirli ordusunun ise bundan 9-10 kat 
daha fazla olduğu, yani 110-120 bin kişilik bir güce sahip bulunduğu iddiasını öne sürmüştür1.  

Her ne kadar Safevî kayıtlarında bu operasyona katılmış Kızılbaş savaşçılarının 12 veya 
14 bin kişiden oluştuğu yazılmışsa da, dönemin Venedik kaynakları bu sayının 60-70 bin teşkil 
ettiğini ifade etmişlerdir2. Dulkadiroğlu ordusuna gelince, bunların asker mevcudunun 25-30 
bin kişiden fazla olmayacağını söyleyebiliriz3. Böylece Safevî ordusunun en azından iki kat daha 
fazla asker sayısına sahip olduğu ortaya çıkıyor. 

Safevî kaynaklarında sürekli olarak Şah İsmail’in 12 bin kişilik ordusundan söz 
edilmektedir. Şah İsmail de bu fetihnamede “on iki imam aşkına on iki bin kişi ayırdık ve on iki 
taraftan ileri atıldık” diyerek on ikilik vurgusu yapıyor. Kanaatimizce burada ve diğer Safevî 
kaynaklarında kullanılan 12 bin kişilik ordu ifadesi aslında on iki imam inancıyla bağlantılı bir 
şekilde sembolik olarak kullanılıyor ve çoğu zaman gerçek asker sayısını yansıtmıyor.   

Safevî müverrihlerinden Gıyâsüddîn Hândemîr bu sefer esnasında Safevî ve Dulkadirli 
orduları arasında üç günlük bir meydan muharebesinin vuku bulduğu yazılmışsa da, “Ahsenü’t-
Tevârîh” yazarı Hasan Bey Rumlu bu bilgiyi doğru bulmamıştır4. Bir Osmanlı müellifi bu olay 
hakkında “mukâbil-i saffeyn ve tesâdüm-i fırkayn vuku buldukda, iki gün kârzâr mürûr, üçüncü 
gün ba’dü’l-asr asker-i Alaüddevle inhizâm ile mahzûl ve leşker-i sürh-serân müzaffer ve 
mensûr oldı” diyerek üç günlük savaşın gerçek olduğuna işaret eder5. Anonim Safevî 
tarihçisinin anlatımına göre, iki gün boyunca savaş sürse de, taraflardan hiçbirisi diğeri 
üzerinde üstünlük sağlayamamış, nihayet üçüncü gün Şah İsmail özel süvari birliğiyle bizzat 
saldırıya geçerek, savaşın kaderini halletmiş ve Dulkadiroğullarını yenilgiye uğratmıştı6. 

Fetihnameye göre, Şah İsmail ile Alaüddevle Dulkadir arasındaki meydan muharebesi 
sabah vaktinden öğlen saatlerine kadar devam etmiş ve Dulkadiroğullarının yenilgisiyle sona 
ermiştir. Kaçmaya çalışan Dulkadirli askerlerinin bir kısmı suda boğulmuştu. Fakat fetihnamede 
kayıplar anlatılırken de bir hayli abartıya yol verilmiştir. Alaüddevle Bey’in öldürülmesi 
konusunda belgede yer alan bilgiye gelince, bunun yanlış bir haber olduğu anlaşılmaktadır. 
Bellidir ki Dulkadiroğlu Alaüddevle Bey, 13 Haziran 1515 tarihinde Osmanlı ordusuna karşı 

                                                           
1 ‘Âlemârâ-yi Şâh İsmâ‘îl (bâ mukaddime yü tashih ü ta’lîk-i A. Muntazır Sâhib). Tahran: Büngâh-ı Tercüme ve 
Neşr-i Kitâb, 1349, s.198-205; ‘Âlemârâ-yi Safevî (be kûşiş-i Y. Şükrî). Tahran: Bünyâd-ı Ferheng-i İran, 1350, 
s.109-115. 
2 Travels of Venetians, p.53,108. 
3 R. Yınanç, a.g.e., s.107-108. 
4 Gıyâseddîn Hândemîr. Târîh-i Habîbü’s-Siyer (bâ mukaddime-i Celâleddîn Hümâyî). IV. c. Tahrân: İntişârât-ı 
Hayyâm, 1380, s.488; Hasan-i Rumlu, a.g.e., s.94. 
5 Zühuri-dövləti-Səfəviyan (ön söz, transfoneliterasiya, tərcümə, şərhlər və göstəricilər: N. S. Musalı). Bakı: 
Mütərcim nəşriyyatı, 2013, s.31. 
6 ‘Âlemârâ-yi Şâh İsmâ‘îl, s.202-205; ‘Âlemârâ-yi Safevî, s.112-115 
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yapmış olduğu Turnadağı savaşında katledilmiştir1. Fikrimizce fetihnamede yer alan bu 
yanlışlık, ya Şah İsmail’in kendi zaferini daha parlak göstererek Muhamed Şeybânî Han’a 
korkutma çabasından, ya da savaşın ardından Alaüddevle Bey’in öldüğüne ilişkin asılsız 
söylentilerin çıkması ile şahın yanlış bilgilendirilmiş olduğundan kaynaklanmaktadır.    

Belgede ismi geçen Murad Bey’e gelince, bu şahsın Şah İsmail’in dayısı oğlu olan 
Akkoyunlu Sultan Murad b. Sultan Yakub olduğu anlaşılıyor. Şöyle ki 1503 yılının Haziran 
ayında Hemedan civarında Şah İsmail’e yenilen Sultan Murad, önce Bağdat’a, oradan Suriye’ye 
kaçmış, sonunda da Alaüddevle Bey’e sığınarak, onun kızı Benli Hatun’la evlenmişti2. Çaldıran 
savaşı arifesinde Yavuz Sultan Selim ile sıkı bir temas halinde olan Murad, adı geçen savaşın 
ardından Kızılbaş komutanı Aca Sultan Kaçar’a karşı Harput civarında girdiği savaşta 
öldürülmüştür3.  

Fetihnameden belli oluyor ki 1507’de Herat’ı fetheden Muhammed Şeybânî Han’ın, 
Şah İsmail’e bu konuda bir fetihname göndererek orada Timurlu sultanı Hüseyin Mirza 
Baykara’nın oğullarını öldürmesinden bahsetmesi ve Safevî Devleti’ne karşı yürüyeceğinin 
anonsunu vermesi üzerine Şah İsmail, Özbek hanının bu fetihnamesine cevap olarak 
kendisinin Dulkadiroğlu fetihnamesini ona göndermiş ve rakibini tehdit etmekten 
çekinmemişti. Belgenin tarihi belirtilmemişse de bunun 1508 veya 1509 yılı içinde gönderildiği 
anlaşılıyor. Belgede kendi rakibi Muhammed Şeybânî Han’ın saygısını gözeten, onu yücelten 
ifadeler ve unvanlar kullan Şah İsmail, Özbek hükümdarının Timurlu şehzadelerine karşı 
davranışlarını kınamaktan geri durmayarak, Sultan Hüseyin Baykara’yı da hürmet ve minnetle 
anıyor. Bu da hiç tesadüf değildir. Çünkü kaynaklar Şah İsmail ile Sultan Hüseyin Baykara 
arasında “baba-oğul ilişkilerinin kurulduğundan” söz etmektedirler4. 

Muhammed Şeybânî Han’ın Safevî Devleti üzerine hareket etme hazırlığı içinde olduğu 
konusunda tehditlerine gelince Şah İsmail, kendisinin Nevruz bayramından sonra Meşhed’e 
sefer ederek sekizinci Şii imamı Ali b. Musa Rıza’nın oradaki mezarını ziyaret edeceğini ve 
Horasan’ı işgal altında tutan Muhammed Şeybânî Han’la savaşacağını vadediyordu.  

Bu fetihname aynı zamanda Dulkadiroğulları Beyliği’nin Orta Asya hanları nezdinde iyi 
bilinen saygın bir devlet olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor. Şah İsmail, Alaüddevle Bey’i ciddi 
bir rakip olarak gördüğü için ona karşı kazandığı zaferden övgü ile söz ediyor ve bunu Şeybânî 
Han’a bir tehdit mesajı şeklinde iletiyordu. 

Sonuç 

 Çalışmamız sırasında elde ettiğimiz sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz: 

 1507’de Muhammed Şeybânî Han Herat’ı almış, Şah İsmail de Dulkadiroğulları üzerine 
başarılı bir akın gerçekleştirmiştir. 

                                                           
1 S. Alıç. “Alaüddevle Bozkurt Bey”, Kahramanmaraş Ansiklopedisi. Kahramanmaraş: Sütçü İmam Üniversitesi 
Yayınları, 2016, s.195. 
2 N. Musalı. “Anonim Bir Safevî Müellifinin Gözüyle Dulkadir Beyliğinin Son 20 Yıllık Tarihine Bakış”, Uluslararası 
Dulkadir Beyliği Sempozyumu. I. c. Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, 2012, s.404. 
3 Hasan-i Rumlu, a.g.e., s.151. 
4 А. А. Рахмани. «Тарих-и алам ара-йи Аббаси» как источник по истории Азербайджана. Баку: 
Издательство АН Азерб. ССР, 1960, c.37. 
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 Bu zaferlerin ardından taraflar birbirine fetihnameler göndererek tehditlerde 
bulunmuşlardır. 

 Araştırdığımız belge, içeriğindeki bazı hatalara ve abartılara rağmen Şah İsmail’in 
Dulkadiroğulları üzerine seferini anlatan ana kaynaklardandır. 

 Ayrıca bu belge, Dulkadiroğulları Beyliği’nin uluslararası nüfuzunu ve Anadolu’da 
gelişen olayların Özbek sarayına nasıl yansıtıldığını gösteriyor. 

 Bu fetihname mübadelesinin bir devamı olarak, 1510 yılının Aralık ayı başlarında Merv 
civarında gerçekleşen savaşta Şah İsmail, Muhammed Şeybânî Han’ı yenmiştir. 
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CAMŞİD KOŞİYNİNG ZİC-İ XOQONİY ASARİNİNG ISTANBUL NUSHASİ 

Batırjon ABDULLAYEV* 

“Зиж”лар ва “Зижи Хоқоний” ҳақида 

 “Зиж”  деган атама борасида турли фикрлар айтилган. Ичида жадваллари 
бўладиган, юлдузлар ҳаракати ифодаланадиган, унинг воситасида йиллар бўйича 
тақвимлар тузишда фойдаланадиган  китобни “Зиж” дейилади. Яна бинокор-қурувчилар 
деворга тортиладиган ипни ҳам шунақа дейишади.  

Асмаъий: “Зиж”ни арабча ё арабчалаштирилганини билмайман”, деган.  

Бировлар тулу-араз (вертикал ва горизонтал) чизиқлардан тузилгани сабабидан 
“Зиж” дейилган деса, кимлардир: “туркий-ўзбек тилидаги “зич-тиғиз катак чизиқлар” 
маъносидаги сўздан олинган”, дейишади. Умуман олганда, форсча “зиг”  ёки туркий-
ўзбек тилидаги “зич” сўзлари асос бўлган бўлиши керак.  

“Зиж” астрономияга оид асар бўлиб, унда аввал қисқа ёки батафсил назарий 
маълумотлар келтирилади ва унда жадваллардан фойдаланиш қоидалари математик 
формулалар ёрдамида берилади. Шу пайтгача жуда кўп сонда “зиж”лар ёзилган. 

“Зиж”лар икки турга бўлинади: амалий «зиж»лар, назарий «зиж»лар. Амалий 
«зиж»лар амалдаги астрономик кузатишлар асосида тузилади. Назарий «зиж»лар бир 
нечта «зиж»ни умумлаштириш асосида, астрономик кузатишларсиз тузилади.  Амалий 
«зиж»ларга Ал-Хоразмий «зиж»и, Улуғбек «зиж»и, Элхоний «зиж»и ва бошқаларни, 
мисол учун Птолемейнинг “Алмагест”ини келтирса бўлади.  

“Зижи Хоқоний” назарий “зиж”лар сирасига киради. 

“Зиж”лар тасниф этилишининг асосий мақсадларидан бири осмон жисмлари –
юлдузлар ва сайёраларнинг координаталарини аниқлашдан иборат. Осмон 
жисмларининг осмон сферасидаги ҳаракатларини икки хил усулга кўра 
координаталарини аниқлаш мумкин:  

Биринчи - экваториал координаталарини келтириш; 

Иккинчи – эклиптик координаталарини келтириш. 

Ундан ташқари координаталарни боғловчи ва биридан иккинчисига ўтиш 
қоидаларига оид формулалар топилади.  

Астрономик кузатишларни амалга ошириш учун қурилган бинолар расадхона 
(обсерватория) дейилади. Бу иншоотларни қуриш учун катта маблағ, демакки ҳукумат 
эътибори керак бўлади. Ислом оламида расадхоналар кўплаб қурилгандир. Бу ҳақидаги 
батафсил маълумотларни Айдин Сайилининг 1960 йилда Анқарада нашр этилган “The 
Observatory in Islam and its Place in the General history of the Observatory” номли 
китобидан топиш мумкин.  

                                                           
* ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги шарқшунослик институти PhD докторанти 
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Ана шундай йирик ва энг машҳур расадхона 1420-1427 йиллари Самарқандда 
қурилган, Улуғбек асос солган расадхонадир. Унда 60-70 га яқин астроном-ҳисобдонлар 
фаолият юритишган1.   

Ўша олимларнинг энг улуғларидан ва расадхона қурилишининг асосий 
фаолларидан бири Жамшид Кошийдир. Жамшид Коший - Қозизода Румий ва Улуғбек 
сафдоши, ҳаммаслаги, астрономик жадвал тузган етук математик ва астроном. Олимнинг 
тўлиқ исми Ғиёсиддин  Жамшид ибн Масъуд ибн Маҳмуд Табиб ал-Коший (ал-Кошоний), 
Шимолий Эроннинг Кошон шаҳрида туғилган. Унинг туғилган йили аниқ маълум эмас. 
Тахминларга кўра   1360 йилдан олдин деб ҳисобланади. Чунки, шу йил атрофида 
туғилган Қозизода Румий  (тахминан 1360-1430 йй)2 унинг номини “мавлоно” деб ҳурмат 
билан тилга олганлиги маълум.  Ғиёсиддин унинг лақабидир. Бобоси Маҳмуд табиб 
бўлиб, кўплаб  илмлардан хабардор бўлган.  Жамшид Коший дастлабки билимларни она 
шаҳри  Кошонда олган.  

 Баъзи тадқиқотчи олимлар Жамшид Кошийнинг Самарқандга келган вақтини 
1416-1417 йил деб кўрсатадилар ҳамда "Зижи Хоқоний" (Тўлиқ номи: “Зижи Хоқоний 
дар такмили Зижи Элхоний”, яъни “Элхоний Зижини такомиллаштириш ҳақида Хоқоний 
Зижи”)ни 1413-1414 йилларда Шоҳрухга атаб ёзилган асар деб ҳисоблайдилар3. Биз 
“Зижи Хоқоний”нинг иккита: биринчиси, Истанбулдаги Аё София кутубхонасида 
сақланаётган 2692 рақамли қӯлёзма ва иккинчиси, Лондондаги Британия Музейининг  
Индиа оффис кутубхонасида 2232 рақамли қӯлёзма нусхаларини тадқиқ этиш ва бошқа 
манбалардан фойдаланиб  изланиш натижасида бу фикрларнинг нотўғрилигини ва 
Жамшид Кошийнинг Самарқандга келиш вақтининг 1413-1414 йилларга тўғри келишини, 
асар Улуғбекка атаб Самарқандда ёзиб тугатилганлигини бақадри ҳол исботлаганмиз.4 

 Ҳозирги пайтда “Зижи Хоқоний”нинг кўплаб қулёзма нусхалари топилган. “Зижи 
Хоқоний”нинг бизга маълум бошқа қўлёзма нусхалари қуйидаги дунё кутубхоналарида 
мавжуд: Язд (Жомеъ 385/4), Машҳад (202), Теҳрон (2454/2, Малик 5898, Маҳдавий 
281/3, Миллий 1742, 2400, Сенат 7581, Унив.3053, 4461, Адаб.454, Илоҳ.66, 888/1, Ҳуқуқ 
58), Ҳайдаробод (323).5 

“Зижи Хоқоний” қўлёзмасининг илк (титул) варағидаги қайдларга изоҳлар 

Варақ тепа қисмининг чап тарафи бурчагида  ١٧٢عدد االوراق  , яъни “варақлари сони 
172 та”, деган ёзув бор. 

                                                           
1 Из истории науки эпохи Улугбека. – Т.: “ФАН”, 1979. – с. 46, 54. 
2 Улугбек Мухаммад Тарагай (1394-1449). “Зидж” Новые Гурагановы астрономические таблицы. 
Вступительная статья, перевод, комментарии и указатели А. А. Ахмедова. Ташкент, “ФАН”, 1994. С.32  
3 Қаранг: Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их 
труды (VIII-XVII вв). Книга 2. – Москва: Наука, 1983. – С. 480; Юсупова Д. Ғиёсуддин ал-Коший // Маънавият 
юлдузлари. – Т.: А.Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 2001. – Б. 190-191. 
Лекин, А.Раҳимов ва М.Мамадазимов “Зижи Хоқоний”ниУлуғбекка бағишланган, деб ҳисоблайдилар. 
Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 4-жилд, 13-бет. 
4 № 2-3. Sharqshunoslik.    Илмий журнал.  99-104 бетлар.  2015 й. 
5 Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А. Математики и астрономы мусульманского средневековъя и их труды 
(VIII-XVII вв.). Москва. «Наука».Т2. 1983. С. 484. 
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Варақнинг тепа қисмининг ўртасида китобнинг асл номи кўрсатилган. Лекин, 
котибнинг хатоси бўлса керак, форсча “дар” сўзининг ўрнига арабча “фий” калимаси 
ишлатилган ва охирида “фи-н-нужум” ибораси ортиқча ёзилган: 

 زي    ج خاقانى فى  تكميل زي    ج ايلخانى فى النجوم

Бу ёзувнинг тагида ушбу қайд бор: 

وانيدن النان كتابدر  موالنا شر

Яъни, “Мавлоно Ширвонийдан олинон китобдур”, деган қайд келтирилган. 

 Ширвоний ким?  Машҳур аллома Жалолиддин ас-Суютий ўзининг “Назм ал-ақоён” 
асарида Мавлоно Ширвоний тўғрисида қуйидагиларни ёзиб қолдирган: 

، شمس الدين محمد بن ابراهيم.  وانى  الشر

وانى الشافىع األستاذ العالمة شمس الدين. أحد أفراد الدهر فى علوم المعقوالت و قرين  محمد بن ابراهيم الشر
دد اىل أحد مطلقا. ولد سشيخنا العالمة محيى الدين الكافيجى فى ذلك، مع الت نة صوف و اإلنجماع عن بيى الدنيا، ال يتر

ى و ثمانمائة ى و مات مستهل صفر سنة ثالث و سبعيى  ثمان و سبعيى

“Ширвоний Шамсиддин Муҳаммад ибн Иброҳим. Муҳаммад ибн Иброҳим аш-
Ширвоний аш-Шофеъий устоз, аллома Шамсиддиндир. У зот маъқул (ақлий) илмларда 
замонасининг яктоларидан бири эдилар, шайхимиз аллома Муҳйиддин ал-Кофиячи 
билан бу борада яқин эдилар. Шу билан бирга у зотда тасаввуф ва дунё фарзандлари 
билан борди-келди ҳам бор эди. Бироқ, ҳеч кимга мутлақо тараддуд қилиб ўтирмасди. 
778 йилда туғилганлар, 873 йилнинг сафар ойи охирида вафот топганлар”1. 

Жалолиддин ас-Суютийнинг асаридан олинган мазкур иқтибосдан Мавлоно 
Ширвоний 1376-1468 милодий йилларда яшаганлигини билиш мумкин. Демак, “Зижи 
Хоқоний” ёзилганидан сўнг 50 йиллар ўтмасданоқ унинг қўлига қўлёзма нусхаси келиб 
тушган. Бу эса “Зижи Хоқоний”нинг шуҳрати тезда ислом оламига ёйилиб улгурганини 
англатади. Бу иқтибосда тилга олинган Муҳйиддин ал-Кофиячи (1386-1474) асли румлик 
бўлиб, Мисрда яшаганида Жалолиддин ас-Суютий унинг ҳузурида 14 йил таҳсил олган. У 
Мавлоно Ширвонийни илмда ана шу устози билан тенглаштирмоқда. 

Мирзо Улуғбекнинг устози, буюк олим Қозизода Румий (тахминан 1360-1430 йй) 
Истанбулда Мавлоно аш-Ширвонийнинг зиёратига боради. У зот ёнбошлаб ётган эди. 
Қозизода Румий: “Мен Сиздан турли илмларга оид 30 та савол сўрайман, деб 
тайёрланиб келгандим”, деганида, Мавлоно аш-Ширвоний: “Саволингни беравер, 
Аллоҳга қасамки, ана шу 30 та саволингга жавоб бермасдан ёнбошимни ердан 
кўтармайман!”, деб жавоб беради. Қозизода Румий саволларини бера бошлайди. 
Аллома аш-Ширвоний ҳар бир саволга ҳеч қандай тараддудларсиз, иккиланишларсиз, 
китобларга мурожаат қилмасдан, балки жуда қониқарли ва исбот-далиллар билан 
жавоб берар, Қозизода Румий эса жавобдан қониққани ва қабул қилганини айтиб, 
дарҳол ёзиб олар эди. “Хулосат ал-асар”да мазкур воқеа 1036/1626 йили вафот этган 
Муҳаммад Амин ибн Садриддин аш-Ширвоний билан содир бўлган, деб, янглиш зикр 

                                                           
1 Жалолиддин ас-Суютий. Назм ал-ақоён фи аъён ал-аъён. – Нею-Йорк: Сурия-Американ-пресс, 1927. – Б. 
135. 
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қилинган1. Аслида, бу воқеа 1376-1468 йилларда яшаган Мавлоно Ширвоний билан 
содир бўлган. 

Унинг пастида усмонлилар сулоласи ҳукмдори Султон Маҳмудхон I-чининг муҳри 
мавжуд. Муҳрдаги ёзув бизнингча қуйидагича: 

ي سلطان بن سلطان محمود 
الحمد هلل الذى هدينا لهذا وما كنا لنهتدى لو ال ان هدينا هللا واقف الملك العثمانى

 خان 

Ёзувнинг таржимаси: “Бу (тўғри йўл)га ҳидоят қилган Аллоҳга ҳамд бўлсин! Агар 
Аллоҳ бизни ҳидоят этмаганида ҳидоятга (ўзимизча ҳеч) эриша олмаган бўлардик! Вақф 
қилувчи Усмонли подшоҳ Султон ибн Султон Маҳмудхон”. 

Муҳрнинг ўнг-тепа-ён тарафидаги арабча ٢٦٩٢ сони китобнинг кутубхонада 
сақланиш номерини билдиради. 

Варақ ўрта қисмининг чап тарафида мана бу қайд мавжуд: 

ى  يفيى ى الشر ين و البحرين خادم الحرميى قد وقف هذه النسخة الجليلة سلطاننا األعظم و الخاقان المعظم مالك التى
عيا حرره الفقتى أحمد شيخ زاده المفتش بأوقاف  السلطان ابن السلطان ابن السلطان الغازى محمود خان وقفا صحيحا شر

ى غفر لهما يفيى ى الشر  الحرميى

Таржимаси: “Ушбу буюк нусхани улуғ султонимиз, муаззам хоқон, икки қуруқлик ва 
икки денгиз эгаси, икки шарофатли Ҳарам ходими Султон ибн Султон ибн Султон ғозий 
Маҳмудхон саҳиҳ ва шаръий вақф қилдилар. Уни фақир, икки шарофатли Ҳарамнинг 
тафтишчиси Аҳмад Шайхзода ёзиб қўйди, иккаласини (гуноҳларини Аллоҳ таоло) 
мағфират қилсин”.  

Қўлёзманинг мазкур ўзига хос вақфномаси матни буюк муҳаддис олим Муҳаммад 
ибн Исмоил ал-Бухорий (810-870)нинг “ат-Таърих ал-кабир” асари қўлёзмасида ҳам 
айнан келтирилган. Мазкур манба нашр қилинганда, унинг нашр хотимасида тўлиқ 
кўчириб, кўрсатиб ўтилган2.  

Мазкур қайдлар яна Ибн Ҳажар ал-Асқалоний қаламига мансуб “Тағлиқ ат-таълиқ 
ъала Саҳиҳ ал-Бухорий” асарига қўлёзмасининг илк варақларида ҳам мавжуд3. 

Улар яна “Тафсири Табарий” номи билан машҳур бўлган “Жомеъ ал-баён” асари 
қўлёзмасининг илк варақларида ҳам мавжуд4. 

Мазкур қайдлар яна “Масолик ал-аброр” асари қўлёзмасининг илк варақларида 
ҳам мавжуд5. 

                                                           
1  Ал-Муҳиббий. Хулосат ал-асар фи аъён ал-қарн ал-ҳоди ашар. 3-жилд. – Миср: Ваҳбия, 1867. – Б. 475-
476. 
2 Қаранг: Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий. Ат-Таърих ал-кабир. 8-жилд. Хотимат ат-табъ. – Байрут: Дор 
ал-кутуб ал-илмия, 1986. – Б. 3. 
3 Ибн Ҳажар ал-Асқалоний. Тағлиқ ат-таълиқ. 1-жилд. – Уммон: ал-Мактаба ал-илмий, 1985. – Б. 236. 
4 Абу Жаъфар ат-Табарий. Жомеъ ал-баён. 1-жилд. – Қоҳира: Дор Ҳажар, 2001. – Б. 78. 
5 Ибн Фазлуллоҳ ал-Умарий. Масолик ал-абсор. 1-жилд. – Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмия, 1971. – Б. 82. 
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Умуман, мазкур китобларнинг воқифи – вақф қилувчиси Усмонлилар сулоласи 
ҳукмдори Султон Маҳмудхон I-чи (ҳукмронлик даври 1730-1754) бўлиб, у “Аё София”да 
илк бор кутубхона ташкил қилиб, унга юзлаб китоблар вақф қилган эди. “Зижи 
Хоқоний”да ҳам унинг муҳри ва туғроси акс этган. Демак, бу пайтда қози бўлиб турган 
Аҳмад Шайхзода китоблар вақфини расмийлаштириб берган ва унинг муҳри ҳам акс 
этган. 

Бу ерда тилга олинган Аҳмад Шайхзода ҳақида кўп маълумот йўқ. У Усмонлилар 
саройида икки Ҳарамдаги вақф ишлари бўйича идора қозиси Аҳмад Илмий бўлиши 
керак. У Усмонлилар саройининг аъёнларидан бири, Миср волийси Абу Бакр пошшо ибн 
Иброҳим (ваф. 1757) нинг Икки Ҳарамга қилган 1734 йилдаги вақфномасини ҳам 
расмийлаштириб, ўз муҳрини урган1.      

Ёзув тагидаги муҳр тафтишчи Аҳмад Шайхзоданинг муҳридир. Афсуски, муҳрдаги 
ёзувни ўқишнинг ҳозирликча иложи бўлмади. Муҳрнинг чап-паст тарафида қуйидаги 
ёзув битилган: 

ي شيخ 
وانى المتطببمن كتب افقر عباد هللا الغيى محمد بن ابراهيم الشر  

Таржимаси: “Ғаний Аллоҳнинг бандаларининг энг фақири Шайх Муҳаммад ибн 
Иброҳим аш-Ширвоний ал-мутатоббиб  китобларидан”.  

Пастроқда эса у зотнинг овал шаклидаги муҳри туширилган. Бу ерда “ал-
мутатоббиб” сифати унинг тиббиёт билан фаол шуғулланганини ва табиб бўлганлигини 
билдиради. Чунончи, Имом ас-Саховий (1427-1497) “аз-Завъ ал-ломеъ” асарида уни 
табиб сифатида тилга олган ва Жалолиддин ас-Суютий (1445-1505)нинг Қоҳирада унинг 
ҳузурида тиббиётга оид иккита рисолани ўқиганлигини ёзиб қолдирган2.  

“Зижи Хоқоний” тузилиши 

“Зижи Хоқоний” умумий кириш ва 6 мақоладан ташкил топган.  

Умумий кириш қисмида ҳамду санодан кейин ўзининг Самарқандга келишидан 
олдинги  фаолияти, “ҳақ ва дунё, дин ва салтанат ҳимоячиси” Улуғбекнинг чақириғига 
лаббай деб “оёқ билан эмас, бош билан юриб кел”ганлиги, “Зиж” ёзишга уни нималар 
ундаганлиги ва ниҳоят “Зиж”даги баъзи белгилашлар ва тушуниш керак бўлган  
геометрик қонун қоидаларнинг баёни берилади.  

Биринчи мақола машҳур тарихлар ҳақида бўлиб, у муқаддима ва 4 бобдан ташкил 
топган.  

Иккинчи мақола муқаддима ва 2 бобдан иборат. Унда синус, ўқ, оғма ва тўғри 
чиқишлар ҳақида сўз юритилиб, уларга доир қоидалар келтирилади. 

Учинчи мақола тақвимлар, юлдузларнинг ўринлари ва уларга тааллуқлик нарсалар 
ҳақида.   
                                                           
1 Мазкур вақфнома матни Уммулқуро университетининг профессори Ҳусайн аш-Шофеъий томонидан 
эълон қилинган. Қаранг: drive.uqu.edu.sa// Вақфия ал-Вазир Аби Бакр бошшо. 
2 Шамсиддин ас-Саховий. Аз-Завъ ал-ломеъ ли-аҳл ал-қарн ат-тосеъ. 4-жилд. – Байрут: Дор ал-Жийл, 1992. 
– Б. 66. 
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Тўртинчи мақола муқаддима ва икки бобдан иборат бўлиб, машҳур ёйларни 
аниқлаш ҳақида.   

Бешинчи мақола турли маълумотлар асосида толеъларни аниқлаш ҳақида бўлиб, 
бу қисми ҳам муқаддима ва 2 бобдан таркиб топган.  

Олтинчи мақола муқаддима ва 2 бобдан иборат бўлиб, унда илми нужумга оид 
бошқа (қолган) амаллар ҳақида баҳс юритилади.   

 “Зижи Хоқоний”нинг тақрибан 45  фоизи назарияга, қолган 55 фоизи жадвалларга 
бағишланган.  “Зиж”да 90 та геометрик: ҳам планиметрик, ҳам стереометрик шакллар 
келтирилган.  

Жамшид Кошийнинг “Зижи Хоқоний” асарининг илмий танқидий нашрини 
тайёрлашда биз ҳозирча иккита нусхадан фойдаланяпмиз. Бири, Истанбул шаҳридаги Аё 
София кутубхонасида №2692 рақами остида сақланувчи қўлёзма нусхаси, иккинчиси, 
Лондон шаҳридаги Индиа Оффис №2232 рақамли қўлёзма нусхаси.  

“Зижи Хоқоний” Истанбул ва Лондон нусхаларининг фарқи 

Иккала нусха баъзи жиҳатлари билан бир-бирига ўхшасада, бир қанча жиҳатлари 
билан ўзаро фарқланади:  

китобат услуби: эгаларининг муҳри - бирида 3та муҳр бор, бошқасида маълумот 
кўп, фақат битта муҳр; 

хати – Истанбул нусхаси ўқишга осон, насх хатида, мавзулар ва муҳим жойлари 
бошқа ранглар (асосан қизил) билан ажратиш мавжуд, Лондон нусхасида эса ундай эмас 
ва у настаълиқ хатида ёзилган; 

иккала нусхада ҳам қолиб кетган сўзлар ва иборалар мавжуд; 

 иккала нусхада ҳам котиб томонидан баъзи қолиб кетган сўзлар ва иборалар 
ҳошияга чиқарилган; 

иккала нусхада ҳам котибларнинг исмлари ёзилмаган; 

геометрик чизмаларнинг кетма-кетлиги ҳам бир-бириникидан фарқ қиладиган 
ўринлари бор, ҳатто бир нусхада мавжуд чизма иккинчисида йўқ. Чизмаларнинг ўзида 
ҳам камчиликлар ва етишмовчиликлар бор; 

иккала нусханинг ҳам охирида асарнинг ёзилган йили ҳижрий 816 йил деб 
келтирилган, лекин нусхаларнинг бирида қачон кўчирилгани ёзилган (Лондон нусхасида 
қўлёзма кўчирилган санаси ҳижрий 905 йил деб кўрсатилган), бошқасида эса номаълум; 

иккала нусхада ҳам қолиб кетган ва тўлдирилмай қолган жадваллар мавжуд - 
баъзан унда, баъзан бунда; 

Иккала нусхада ҳам бир-бирини тўлдирадиган жойлари кўп. Бундай жойларнинг 
тўлдирилиши асарнинг бир бутунлигини таъминлайди. 
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AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI HUJJATCHILIK ISHLARINING O'RGANILISHI 

Ermuhammad SHERMATOV* 

Özet 

O'tmish sovet tuzumi davrida Amir Temur hayoti, davlatchilik ishlari haqida ilmiy 
izlanishlar olib borishga yo'l qo'yilmagani, bu soha ta'qiqlangani bois ham mazkur davr adliya 
ishlari, xususan, hujjatchilik masalalari deyarli yoritilmagan va o'rganilmagan. Faqat 
O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'nggina bu borada tadqiqotlar olib borish boshlanib 
ketdi. Tadqiqotchi olim Q.Omonovning “Turkiy rasmiy uslub...”, H.Aminovning “Temuriylar 
davrida fiqh ilmi” hamda boshqa tarixchi olimlarning tadqiqotlarida bu masala qisman 
yoritilgan, xolos. Lekin bugungi kun Amir Temur davri adliya ishlarini hamda hujjat yuritish 
masalalarini to'la yoritishni talab etmoqda va muammoning ana shu yangi jihatlari bizning bu 
sohani kengroq o'rganishimizga asos bo'ladi.  

Temuriylar davriga oid rasmiy hujjatlar dunyoning ko'pgina fondlarida mavjud. 
Turkiyaning To'pqopi saroyi hujjatxonasida, Rossiya Fanlar akademiyasi Sharq qo'lyozmalari 
institutining Sankt-Peterburg bo'limida, Toshkent davlat Sharqshunoslik institutida va boshqa 
joylarda ularni uchratish mumkin.  

Amir Temur va Temuriylar davrida ham o'zaro huquqiy munosabatlarni qayd etib 
qo'yishga, ularni qonun doirasida yuritib, uzoq saqlanishiga ham etarlicha e'tibor berilgan. Shu 
bois ham, o'sha davr tarixiy yozma merosining asosini rasmiy matnlar tashkil etadi va ular 
o'sha davr tarixini o'rganishda birlamchi matn vazifasini o'taydi. Shuning uchun bu hujjatlar 
sharqshunos va turkolog olimlarning doimiy e'tiborida bo'lib kelmoqda. A.Kurat, J.Deni, 
L.Fekete, R.Arat, M.Usmonov, O.Chexovichlarning bu boradagi xizmatlari alohida ahamiyatga 
ega. Shuni ham alohida qayd etish kerakki, o'zbek davlatchiligi tarixida hujjatlar bilan ishlash 
XV-XVI asrlarga kelib, qayta yo'lga qo'yildi va adolat mezonlari darajasida takomillashtirilgani 
ko'zga yaqqol tashlanadi, chunki mo'g'ullarning uzoq bosqinchilik yillari davomida o'zbek 
davlatchiligi hujjat ishlari izdan chiqqan edi. 1370-yilda Amir Temur Turon davlati tepasiga 
kelgach, adliya, hujjat yuritish ishlarini ham xalq manfaati yo'lida adolatli boshqaruv 
tamoyillari asosida qayta takomillashtirishga erishdi. Uning “tuzuklari”ni asosiy hujjatlardan 
biri, deyish mumkin. Demak, tuzuk, farmon, yorliq, zafar yorliqlari, fathnomalar, suyurg'ol, 
vaqf hujjatlari o'sha davr hujjatchiligining asoslarini tashkil etgan. 

  

                                                           
* O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi “Faxriylar kengashi” raisi 
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SEMERKANT RASATHANELERİ, MEDRESELERİ VE BİLİME YOLCULUK 

Ekrem Hayri PEKER* 

Giriş 

Emir Timur, ardılı Şahruh devrinde Semerkant parlayan bir yıldızdı. Taassuptan uzak 
olan ve çocuklarına, “Seyyitleri sevin ama sakın iktidara ortak etmeyin, yoksa tamamını 
isterler” öğüdünü veren Emir Timur, Anadolu, Irak ve Suriye’den çok sayıda sanatçı ve bilim 
adamını Semerkant’a getirmişti. 

Emir Timur, ardılı Şahruh devrinde Semerkant parlayan bir yıldızdı. Taassuptan uzak 
olan ve çocuklarına, “Seyyitleri sevin ama sakın iktidara ortak etmeyin, yoksa tamamını 
isterler” öğüdünü veren Emir Timur, Anadolu, Irak ve Suriye’den çok sayıda sanatçı ve bilim 
adamını Semerkant’a getirmişti. 

Timur’un ölümünden sonra Semerkant âlimleri ve araştırmacıları kendisine çekti. 
Timur’un torunu Uluğ Bey zamanında bilimsel çalışmalar zirveye ulaştı. Uluğ Bey, şair ve bilim 
adamıydı. Kurduğu ve 1421 yılında faaliyete başlayan medrese ve rasathanede çok sayıda 
insan matematik ve gök bilimi alanında öğrenim gördü. 

 Orta Asya’dan gelenleri yazdık. Elçilik görevi sebebiyle ya da ticaret amacıyla gidenler 
olmuştur mutlaka. Bunun dışında medreselerde öğrenim görmek için gidenler de çıkmıştır. 
Mısır’a, Şam’a ve Bağdat’a gidip dönenler tarihi kayıtlara geçmiştir. Bu topraklardan farklı bir 
insan Türkistan’a yolculuk yapar. Bu yolcunun amacı oradaki medreselerde öğrenim 
görmektir. Öğrencinin amacı medreselerde dini öğrenim almak değildir. Onun yolculuğunun 
amacı çok farklıdır. Yolcumuz yıldızlara merak salmıştır.  

Osmanlı döneminde yaşamış Kadızade-i Rumi 1337 yılında Bursa’da doğmuştur. Kadılık 
yapan Mahmut Çelebi’nin oğludur. Öğrenimini Bursa’da tamamlar. Ünlü bilgin molla 
Fenari’den astronomi ve matematik dersleri almıştır. Yıldızları ve gökyüzünü incelemek, 
araştırmak onun en büyük amacı olur.  

Şeyh Bedrettin, Müeyyed ve Musa Çelebi (Kadızade Rumi) Konya’da Feyzullah 
Efendi’den Astronomi ve Mantık dersi aldılar. Hocası ölünce Osmanlı topraklarında ve 
Anadolu’da yeterli bilgi kaynağı bulamaz. Hocaları ona Horasan’ı ve Türkistan’ı gösteriyorlardı. 
Kadızade Rumi Semerkant’a gitti.  

1380 yılında Şeyh Bedrettin ve Fakih Molla Fenari Kahire’de öğrenim görüyorlardı. M. 
Baluet, burada otuz yıl yaşadığını yazar. (İslam Mistique, s, 108) 

Kadızade önce Horasan’a gidip ünlü bilgin Cürcani’nin öğrencisi olur. Burada uzun süre 
kalır. Sonra Semerkant’a gider. Uluğbek’in Semerkant’ta kurduğu aynı zamanda bir matematik 
medresesi olan Semerkant Gözlem Evi’nde çalışır. Türkistanlılar onu çok severler. “Anadolulu” 
anlamında Rumi lakabını verirler. Rumi XV. Yüzyılın başlarında matematik ilkelerini astronomi 
araştırmalarına uygulayan, gök cisimlerinin kendi yörüngeleri üzerindeki hareketlerini 

                                                           
* Kimya Mühendisi 
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incelerken matematiğin verilerinden yararlanan ilk bilginlerden biridir. Ünlü bilginin Kaşi’nin 
ölümünden sonra medresenin yöneticiliğine getirilir.  

Kişi'nin ölümü üzerine Semerkand Rasathanesi'nin müdürü olmuş ve Uluğ Bey Zici’nin 
hazırlanmasına katılmıştır. Semerkandî'nin (ölümü 1302) Eşkâlu't-Tesis (Temel Teoremler) adlı 
geometri eserine Tuhfetu’r-Reis fî Şerh Eşkali’t Tesis adıyla bir açıklama yazmış ve Uluğ Bey'e 
takdim etmiştir. Bu açıklama. Kadızâde'nin teorik geometri alanındaki en önemli çalışmasıdır. 
Eser, Osmanlı medreselerinde uzun yıllar orta seviyeli bir geometri ders kitabı olarak 
okutulmuş, üzerine pek çok yorum ve ek yazılmıştır. Kadızâde eserinde, hesap ve cebir 
bilimlerinin geometri üzerine kurulu olduğunu belirtmiş ve şöyle demiştir: "Geometrik şekiller 
geometrik-nicelik, yani mikdar-mekâdir üzerine kuruludur, ancak mikdarın adede (sayıya) 
aktarılması çok kolaydır". Böylece, Osmanlı matematiğinde geometrik niceliklerle cebir ve 
hesap yapma geleneğinin devam etmesini sağlamıştır. Kadızâde, eserinin girişinde 
geometrinin hem kuramsal hem de uygulamalı tarafına işaret ederek geometri bilgisinin 
neden gerekli olduğunu şöyle ifade etmiştir: "Problemlerinin sağlam, kanıtlarının güvenilir 
olması ve hiçbir yanlışı barındırmaması nedeniyle filozoflar, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde 
düşünmek ve hukukçular fetva vermek için geometriye ihtiyaç duyarlar. Divan üyeleri ve 
kadılar da geometrisiz yapamazlar. Geometrisiz gökyüzünün merdivenlerine çıkmak, 
yeryüzünün yollarını ve memleketlerini kuşatmak kolay olmaz. Bu bilime sahip olmayanlar 
ortaklar arasında adaletli paylaşım yapamazlar  

Birçok öğrenci yetiştiren Kadızade-i Rumi’nin en ünlü öğrencisi kendisi gibi Osmanlı 
bilgini olan Ali Kuşçu dur. Görevi sırasında o dönemin en yetkin astronomi cetvelleri olan Zic- i 
Uluğbey’in hazırlanmasına katıldı. 

Kadızade-i Rumi’nin öğrencilerinden birisi dünya astronomi tarihine geçer.  Ali Kuşçu  

Babası Timurlu hükümdarı Uluğbey’in doğancısı olduğu için Kuşçu lakabı ile anılan 
Alaaddin Semerkant da dünyaya geldi. Öğrenimini Semerkant’ta yapar. Sonra İran’a gider. 

Dönüşünde Semerkant’taki gözlem evi ve medresenin başına geçer. Burada Uluğbey’le 
çalışır. Uluğbey’in öldürülmesinden (1449) sonra Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın yanına 
sığınır. Uluğbey’in ilim yuvası olan üç katlı gözlem evi yıktırılır. Sonraki yıllar üzeri toprakla 
örtülür, küçük bir tepe olarak kalır. Asırlar geçer Ruslar 1868 yılında Semerkant’ı istila eder. Bir 
Rus General’i bu efsanevi rasathaneyi bulur. Rasathaneyi restore eder, bugüne ulaşmasını 
sağlar. 

Ali Kuşçu Uzun Hasan’ın elçisi olarak İstanbul’a gelir. Osmanlı sultan Fatih Sultan 
Mehmet’tir. Bu aydın padişahın isteğiyle Ayasofya Medresesi’nde ders verir. Elçilik görevini 
tamamlamak için Tebriz’e gider. Sonra geri dönmemek üzere İstanbul’a gelir ve derslerine 
devam eder. Onun gelişiyle İstanbul’da astronomi bilimi gelişmiştir. Astronomi üzerine çok 
sayıda eser veren Ali Kuşçu 1474 yılında İstanbul da vefat etmiştir. 

Timur’un ölümünden sonra Semerkant âlimleri ve araştırmacıları kendisine çekti. 
Timur’un torunu Uluğbek zamanında bilimsel çalışmalar zirveye ulaştı. Uluğbek, şair ve bilim 
adamıydı. Kurduğu ve 1421 yılında faaliyete başlayan medrese ve rasathanede çok sayıda 
insan matematik ve gök bilimi alanında öğrenim gördü. Anadolu’dan da gidenlerden birisi de 
Kadızade-i Rumi’dir.  
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Osmanlı döneminde yaşamış Kadızade-i Rumi  (Musa Çelebi) 1337 yılında Bursa’da 
doğmuştur. Kadılık yapan Mahmut Çelebi’nin oğludur. Ünlü bilgin molla Fenari’den astronomi 
ve matematik dersleri almıştır. Yıldızları ve gökyüzünü incelemek, araştırmak onun en büyük 
amacı olur. Şeyh Bedrettin’in arkadaşı ola Kadızade Rumi ve Müeyyed Konya’da Feyzullah 
Efendi’den Astronomi ve Mantık dersi aldılar. Hocası ölünce Kadızade Rumi Semerkant’a yola 
koyuldu. 

Kadızade önce Horasan’a gidip ünlü bilgin Cürcani’nin öğrencisi olur. Burada uzun süre 
kalır. Sonra Semerkant’a gider. Uluğbek’in Semerkant’ta kurduğu aynı zamanda bir matematik 
medresesi olan rasathanede çalışır. Türkistanlılar onu çok severler. “Anadolulu” anlamında 
Rumi lakabını verirler. Rumi XV. Yüzyılın başlarında matematik ilkelerini astronomi 
araştırmalarına uygulayan, gök cisimlerinin kendi yörüngeleri üzerindeki hareketlerini 
incelerken matematiğin verilerinden yararlanan ilk bilginlerden birisidir. 

Kaşi'nin ölümü üzerine Semerkand Rasathanesi'nin müdürü olur ve Uluğbek Zici’nin 
hazırlanmasına katılır. Semerkandî'nin (ölümü 1302) Eşkâlu't-Tesis (Temel Teoremler) adlı 
geometri eserine Tuhfetu’r-Reis fî Şerh Eşkali’t Tesis adıyla bir açıklama yazmış ve Uluğbek’e 
takdim etmiştir. Bu açıklama. Kadızâde'nin teorik geometri alanındaki en önemli çalışmasıdır. 
Bu eseri, Osmanlı medreselerinde uzun yıllar orta seviyeli bir geometri ders kitabı olarak 
okutulmuştur. 

Kadızâde eserinde, hesap ve cebir bilimlerinin geometri üzerine kurulu olduğunu 
belirtmiş ve şöyle demiştir: "Geometrik şekiller geometrik-nicelik, yani mikdar-mekâdir 
üzerine kuruludur, ancak mikdarın adede (sayıya) aktarılması çok kolaydır". Böylece, Osmanlı 
matematiğinde geometrik niceliklerle cebir ve hesap yapma geleneğinin devam etmesini 
sağlamıştır. Kadızâde, eserinin girişinde geometrinin hem kuramsal hem de uygulamalı 
tarafına işaret ederek geometri bilgisinin neden gerekli olduğunu şöyle ifade etmiştir: 
"Problemlerinin sağlam, kanıtlarının güvenilir olması ve hiçbir yanlışı barındırmaması 
nedeniyle filozoflar, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünmek ve hukukçular fetva vermek 
için geometriye ihtiyaç duyarlar. Divan üyeleri ve kadılar da geometrisiz yapamazlar. 
Geometrisiz gökyüzünün merdivenlerine çıkmak, yeryüzünün yollarını ve memleketlerini 
kuşatmak kolay olmaz. Bu bilime sahip olmayanlar ortaklar arasında adaletli paylaşım 
yapamazlar.  Kadızâde Semerkant’ta 1436 veya 1437 yılında vefat etti. 

Uluğbek  

Emir Timur’un torunu olan Uluğbek’in 11 yaşında Kur’an’ı hıfzettiği, Arapçayı 
mükemmel öğrendiği, daha gençliğinde riyazî ilimlere ait müşkül meselelerin hallinden 
hoşlandığı, muasırları tarafından zikredilmiştir. Şehzadelik ve padişahlığı devrinde bütün 
varlığını riyazî ilimlere vermiştir. Yazdığı Zic’inde “İhtiyar olmasına rağmen saçları ağarmayan, 
dünyada millet ve din ihtilâfları yüzünde kendisine değişme tozu düşmeyen bir ilim de, hikmet 
(riyaziyat ve felsefe) ilimleridir” demiştir. 

Arap âlimlerden İbni Tuktaka, “Türkler, felsefe ve edebiyat ilimlerini bir tarafa 
bırakarak, ekseriya riyazîyat, siyakat(Defterhane ve vakıf dairelerinde kullanılmış resmî bir 
yazıdır), tıp ve nücum (yıldızların ahvalinden, hareketlerinden mana çıkarmağa çalışmak ve 
araştırmak ilmidir) gibi ilimlere ehemmiyet verirler” demiştir. 
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Uluğbek, dini ilimler ve tasavvuf öğrenimi için “hânagâh”lar (zaviye) yaptırdı. 
Semerkant ve Buhara’da  Arabiyat ve riyazî ilimler için medreseler yaptırdı. Semerkant’taki 
medresede bizzat kendi ders verdi. Uluğbek, Semerkant’taki medresede riyazîyat müderrisi 
Gıyasettin Çemşit’in burada yazdığı Zic-i hakani kitabının daha mükemmelini yazmayı planladı.  
Bu çalışması için önde gelen riyazîyatçılardan Kadı-zâde, Ali Kuşçu ve birçok âlimle çalıştı.  

Bu çalışmaları için Semerkant’ın Kuzey’indeki Kühek mevkiinde İslam âleminin en 
büyük rasathanesini inşa ettirdi. Rasathane, 1420 yılında hizmete girdi. Rasathanenin üç 
katlıydı. İrtifa kutbunu tayin için kullanılan rubu’dairenin Ayasofya Camii kubbesine muadil 
olduğunu muadilleri naklediyor. Rasathanenein bütün duvarları ve tavanları ecrâmi 
semâviyenin manzaralarını, sistemlerini gösteren resimlerle dolu olup, ortasında da iklimleri, 
dağları, nehir ve sahraları gösteren arz küresi bulunduğunu Abdurrezak Semerkandi ve Hoca 
Hasan Buhari tarafından olduğu anlatılmıştır. (Zeki Velidi Togan,Umumi Türk Tarihine Giriş, 
İstanbul-1970) 

Uluğbek, 1437’de Zic-i Ulug Bek adıyla büyük bir eser meydana getirdi. Bu eser, 
1482’de Farsçaya, 1953’de Fransızcaya çevrildi. 

Semerkant’ta büyük bir kütüphane kuran Uluğbek, avcılığa meraklıydı. Türkistan‘daki 
kuşların nevilerine dair bir kitap yazmışsa da günümüze ulaşmamıştır. Sanata düşkün olan 
Uluğbek, çiniciliği geliştirmek için Çin’e Ali Kuşçu’nun da olduğu heyetler göndermiştir.  

Dedesi Emir Timur ve babası Şahruh’un izinden giden ve devlet idaresine Seyyid ve 
mollaları karıştırmayan Uluğbek, devlet yönetiminde Türk ve Moğol töresini, yasalarını 
uygulamıştır.  Devlet yönetiminde etkili olmak isteyen Buhara’daki Nakşibendi mollaların 
kışkırttığı büyük oğlu Abdüllatif Mirza, isyan eder ve ele geçirdiği babasını 1449 öldürür.   

Bu olaydan sonra Timur’un devleti çökmeye başlar.Türkistan’da bilim ve kervan ticareti 
hızla geriler. İran’da Savefi Devletinin kurulmasıyla denizle bağı kopan Türkistan hızla gerileme 
sürecine girer. 

Anadolu’dan Molla Şemsettin’in torunu Ali el-Fenari, Herat, Semerkant ve İran’da 
çalışmalar yaptı. Molla Gürani, Fatih Sultan Mehmet’i onu çağırmaya ikna etti. İstanbul’a gelen 
Fenari, Müderrislik, kadılık yaptı. Kazaskerlik makamına yükseldi. 

Horasan’ın Tus kentinde doğan Molla Alaeddin el-Tusi, Fatih Sultan Mehmet 
döneminde İstanbul’a geldi. Uzun yıllar Osmanlı Devleti’nde yaşayan Tusi,  Semerkant’a döndü 
ve orada vefat etti. 

Ünlü gök bilimci Ali Kuşçu’nun hocası ve asıl adı Molla Mahmut ibn Musa olan 
Kadızade-i Rumi’dir. Öğrencisi Ali Kuşçu, Uluğ Bey’in ölümünden sonra hacca gitme 
bahanesiyle Semerkant’tan ayrıldı. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın hizmetine girdi. Onun 
elçisi olarak Fatih Sultan Mehmet’e geldi. Onun davetiyle elçilik görevini tamamlayıp, 
İstanbul’a geldi. 1474 yılında İstanbul’da vefat etti. 

Yıldırım’ın ve Timur’un Şairi Ahmedi 

Anadolu’nun Orta Asya’yla bağı tarih boyunca kesilmeden süregelmiştir. Mesafelerin 
uzunluğu, dağların aşılmazlığı, çöller, yağmurlar, kar-buz, kum fırtınaları yolcuları yıldırmamış. 
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Kimisi bilime gitmiş, Bursa’dan Semerkant’a astronomi öğrenmeğe giden Kadızade-i Rumi gibi, 
kimisi okumak için, kimisi ekmek davası uğruna kendini yollara vurmuş. 

Bazıları mecbur olduğu için bu yolculuğa çıkmış. Kader onları Ortaasya’ya sürüklemiş, 
mecburiyet bitince de Anadolu’ya dönmüşler. Bunlardan birisi de şair Ahmedi’dir.  

Asıl adı Tâceddîn İbrâhîm bin Hızîr’dır. Şiirlerinde Ahmedî mahlasını kullanmıştır. 1334 
yılında doğduğu tahmin edilir. Kütahya’da doğan şairimizin aldığı öğrenimini yetersiz bulunca 
Mısır’a gider. Mısır’da giderek Şeyh Ekmeleddîn’in öğrencisi oldu; Aydınlı Hacı Paşa ve Molla 
Fenârî ile arkadaşlık etti. Mısır’da tıp öğrenimi görmüştür. Anadolu’ya döndükten sonra 
tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte Aydınoğulları, Germiyanoğulları ve 
Osmanoğulları’nın hizmetinde bulunmuştur. Ahmedî, Aydınoğlu Îsâ Bey’in oğlu Hamza için 
ders kitapları yazmış; Germiyanoğlu Süleyman Şah’a şiirler sunmuştur. Osmanlı padişahı 
Yıldırım Bayezid’in oğullarından Emir Süleyman’ın hizmetine girmiştir. 

Şairimiz için edebiyat tarihçileri 14. yy en büyük şairi olduğunu söylerler. 

Mısır’da öğrenimini tamamladıktan sonra Kütahya’ya döner ve Germiyanoğlu Beyliği’ni 
yöneten Süleyman Şah’ın hizmetine girer. Bir zamanların güçlü beyliği ve Batı Anadolu’nun tek 
hâkimi olan bu Beyliğin yıldızı sönmektedir. Osmanoğulları’nın yıldızı parlamaktadır. 
Osmanoğulları Karesi Beyliğini ortadan kaldırmış, Balkanlar’a çıkmış; Bizans’ı sıkıştırmaya 
başlamıştır. Osmanoğulları’nın yöneticileri beylikten sultanlığa terfi etmişlerdir. İki gücün 
kapışması kaçınılmaz gözükmektedir. Germiyanoğulları çatışma yerine akrabalığı tercih 
ederler. 

 Sultan I. Murad’ın oğlu sonraki yıllarda Yıldırım unvanını alacak olan Şehzade Beyazıt, 
Germiyan Beyi Süleyman Şah’ın kızı Sultan Hatun’la evlendirilir. Kütahya ve civarı gelinin çeyizi 
olarak Şehzade Beyazıt’a dolayısıyla Osmanlı Sultanlığı’na verilir.  

Şairimiz Kütahya’yı terk etmez. Şehzade Beyazıt’ın maiyetine, meclisine girer. Beyazıt 
padişah olunca onu yanından ayırmaz. Beyazıt’ta sözünü sakınmayan şairimizi sever, sayar. 
Beyazıt Osmanlı’yı Balkanlar’dan atmak isteyen haçlı ordularını ardı ardına yener ve Yıldırım 
lakabını alır. Beyazıt,  Bursa’nın girişindeki bir tepeye büyük bir külliye kurar. 1390-94 yılları 
arasında yapılan bu külliyeye 1400 yılında bir darüşşifa ekler. Darüşşifa, 52 metre uzunlukta ve 
30 metre genişlikte 1560 metrekarelik bir yapıydı. Vakfiyede burası için “Darüşşifanın yanı sıra 
“Maristan” deyimi de kullanılıyordu. Vakfiyeye göre, hastanenin kadrosu 1 Baştabip, 2 tabip, 2 
eczacı, 2 şerbetçi, 1 ekmekçi ve ı aşçıdan oluşuyordu. Doktorlar ve eczacılar için birer oda, 
hastalar için iki büyük oda mevcutmuş.  

Bazı kaynaklara göre bu darüşşifada İshak bin Murat, Şair Ahmedi, Şeyhi ve Tebrizli Ali 
Çelebi’nin çalıştığı yazılıdır 

Yıldırım Beyazıt barışta yanında ayırmadığı şairi savaşta da yanından ayırmaz. 
Ankara’nın Çubuk Ovası’nda Emir Timur’la 1402 yılında yaptığı savaşa da şairi götürür. Yıldırım 
Beyazıt’ın talihi bu savaşta döner. Anadolu askeri Emir Timur’un ordusundaki beylerinin yanına 
geçer. Anadolu askerini Kara Tatarlar izler. Yıldırım’ın yanında sadece kaynatası Sırp kralı kalır, 
askerleriyle. Savaşın kaderi belli olmuştur. Uyarılar, yalvarmalar netice vermez. Savaş 
meydanını terk etmeyen Yıldırım Beyazıt’ın yanında içlerinde Şehzade Musa, Mustafa ve Şair 
Ahmed’in bulunduğu küçük bir grup kalır. 
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Yıldırım, Timur’un elinde yaklaşık sekiz ay esir kalır ve Akşehir’de ölür. Cenazesini oğlu 
Musa Çelebi Bursa’ya götürür ve defneder. Timur Anadolu beylerine topraklarını geri verir.  
Yıldırım’ın ricası yerine getirir ve devletini yıkmaz. Kara Tatarları Anadolu’dan götürür. 
Yıldırım’ın topraklarını dört şehzadeye; Süleyman, İsa, Musa ve Mehmet çelebilere böler. 
Diğerlerini Şehzade Mustafa Çelebi, şair Ahmedi’yi ve Lami Çelebi’nin dedesi Ali Bin İlyas’ın 
içinde bulunduğu bir grup zanaatkar ve sanatçıyı yanına alarak göz bebeği Semerkant’a 
götürür. Timur sadece değerli gördüğü bu insanları götürmekle kalmaz, Bursa’daki 
kütüphanelerdeki değerli kitapları da yanında götürür. Bir kısmı Grekçe olan bu kitaplar 19. 
yüzyıla kadar Buhara’daki Han’ın sarayında muhafaza edilir. Şehre gelen seyyahlara “Sarayda 
anlaşılmayan dillerde yazılmış kitaplar var” diye anlatırlar. (E.Schuyler Türkistan, s 433) 

Semerkant, Timur’un göz bebeğidir. Şehrin her tarafını camiler, medreseler ve 
saraylarla donatır. Fethettiği topraklarda yaşayan sanatçıları ve zanaatkarları Semerkant’a 
toplar. Yazdığı bir şiirinde “sevgilimin bir benine feda olsun Semerkant” diye yazan şair Şadi’yi 
yaka paça huzuruna getirtir.  

Şairin üstü başı dökülmektedir. Timur huzuruna getirilen şairi şöyle bir süzer ve “Sen 
kimsin haline bakmadan benim gözbebeğim Semerkant’ı sevgilinin bir benine feda edersin. 
Üzerine giyecek bir çulun bile yok” Şair korkusuzca cevap verir. “Sultanım sevdiklerime her 
şeyimi vere vere üzerimde sadece bunlar kaldı.” 

Emir Timur şairleri sever demiştik. Şair affedilir ve İran’a döner. Ahmedi, Timur’un 
meclisindedir artık. Şairimizin dili sivridir, sözünü esirgemez. Timur şairimizin açık sözlülüğünü 
takdir eder. Timur’un askeri gücünden etkilenen Ahmedi şu beyti yazar.  

“Var anda bin tümen Türk-i kemankeş  

ki çıkar ok, peykanından ateş.”  

“Onun bin tümen (bir milyon) okçu Türk askeri var 

ok yuvasından ateş gibi çıkar” diye yazar. 

Şair bu, yeri gelir över yeri gelir yerer. Emir Timur öldüğünde ise şunları yazar; 

“Felek yere gövürüben Temur’u  

Konukladı et ilen mar-müru” 

“Felek yere vurdu Timur’u  

Yılan ve böcekler ağırlar onu” 

Timur ölünce şair; Ali Bin İlyas gibi Anadolu’ya döner. Önce Edirne’ye gider, Süleyman 
Çelebi’nin sarayına yerleşir. Süleyman Çelebi’nin öldürülmesinden sonra Mehmet çelebi’ye 
intisab eder. 1414 yılında Amasya’da vefat eder. 

Edebi çalışmaları 

Ahmedi, dönemindeki şairleri çok etkilemiştir. Eserlerinde Fars şiir formunu 
uygulamaya çalışmıştır. Şiirlerinde genellikle yüksek zümreye (padişahlara, beylere) hitap 
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etmiştir. Divanın dışında “Cemşid-i Hurşit ve Büyük İskender’in hayatını anlattığı 
“İskendername” mesnevileri ve “Esrarname” adlı eserleri vardır. 

Batı Türkleri'nin ilk önemli şiir kitabı olan İskendernâme adllı mesneviyi Germiyanoğlu 
Süleyman Şah adına ele alarak 1390’da tamamladı. Devrin tüm ilimleri hakkında ansiklopedik 
bilgiler vermesi nedeniyle Türk dili ve edebiyatı açısından olduğu kadar bilim tarihi bakımından 
da önem taşıyan bu eserinin sonuna “Dasitan-ı Tevarih-i Müluk-ı Al-i Osman” adlı bölümü 
ekleyerek Emir Süleyman’a sundu.  

İskendernâme’ye ilâve edilmiş bu bölüm, ilk Türkçe Osmanlı vekāyi‘nâmelerindendir. 
Ahmedî, ömrünün sonuna kadar İskendernâme üzerinde çalışıp onu zenginleştirmeyi 
sürdürmüştür. 1407-1408’de esere ilave edilen Mevlid, Türk edebiyatının bilinen ilk mevlididir, 

Emir Süleyman’ın isteği üzerine Selmân-ı Sâvecî’nin “Cemşîd ü Hurşîd” adlı mesnevisini 
Türkçe’ye çeviren ve eklediği yeni kısımlarla âdeta yepyeni bir eser yaratan şair bu çalışmayı 
1403’te tamamladı. Arapça-Farsça manzum bir lugat olan Mirķātü’l-edeb adlı eserini 
Aydınoğulları’ndan Îsâ Bey’in oğlu Hamza Bey için yazdı. Ayrıca Mirķātü’l-edeb’e bağlı olarak 
bir ders kitabı olarak Mîzânü’l-edeb ve Mi’yârü’l-edeb adlı risaleleri yazdı. 

Emir Süleyman’ın 1411 yılında ölümünden sonra kendisine yeni bir hami arayan 
Ahmedî, Mehmed Çelebi’nin çevresine girmeye çalıştıTıp konusunda bir mesnevi olan ve 
1403-1410 arasında kaleme aldığı “Tervîhu’l-ervâh” adlı eserini bazı eklerle Çelebi Mehmet’e 
sunmuştur. 

Ahmedî ayrıca,] meşhur Şeyhî Sinan'ı Ahmedî yetiştirmiştir. 

Ahmedi, 1413 yılında 80'li yaşlarda iken kimi kaynaklara Kütahya'da,kimi kaynaklara 
göre Amasya'da hayatını kaybetti. 

Ali Bin İlyas ise, Acem ustalarla birlikte Bursa’ya gelir. Hacı ivaz Paşa’nın emriyle 
Padişah Çelebi Mehmet için gömüldüğü Yeşil Türbe’nin içinde bulunduğu külliyeyi yapar. 

Söz şairlerden açılmışken Ali Şir Nevai’den söz edelim. Dünyaca ünlü Özbek şairin 
hocası Molla Cami’dir. Molla Cami halk tarafından çok sevilir. Halkın üzerinde gönül iktidarını 
kurmuştur. Hükümdarlar Molla Cami’ye büyük saygı gösterirler.  

Aradan bir asır geçmiştir. Osmanlılar fetret devrini atlatmış imparatorluğa 
dönüşmüştür. İstanbul imparatorluğun başkenti olmuştur. Molla Cami’nin ünü İstanbul’a 
kadar uzanmıştır. Önce Fatih, sonra oğlu II. Beyazıt vardır. II. Beyazıt, Molla Cami’ye her yıl bin 
altın gönderir; ihtiyacı olanlara dağıtsın diye.  

Molla Cami’nin talebesi olan Ali Şir Nevai’nin güzel şiirlerinden etkilendiğini kendisinin 
de Türkçe şiirler yazdığı söylenir. 

Ali Şir Nevai yazdığı divanı Beyazıt Han’a gönderir. Padişah divanı incelemesi için başka 
bir şaire verir; Şair Ahmet Paşa’ya. Paşa divandaki yirmi şiire “Nazire” yazar. Şairimizin 
Bursa’da yaptırdığı medrese bugün müzeye dönmüştür. Müzedeki bazı takıların, tepeliklerin 
benzerini Taşkent’de Ulusal Müze’de görebilirsiniz. Nede olsa aynı kültürden geliyoruz. 
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Molla Şemsettin’in torunu Ali el-Fenari, Herat, Semerkant ve İran’da çalışmalar yaptı. 
Molla Gürani, Fatih Sultan Mehmet’i onu çağırmaya ikna etti. İstanbul’a gelen Fenari, 
Müderrislik, kadılık yaptı. Kazaskerlik makamına yükseldi. 

Horasan’ın Tus kentinde doğan Molla Alaeddin el-Tusi, Fatih Sultan Mehmet 
döneminde İstanbul’a geldi. Uzun yıllar Osmanlı Devleti’nde yaşayan Tusi,  Semerkant’a döndü 
ve orada vefat etti. 

Ünlü gök bilimci Ali Kuşçu’nun hocası ve asıl adı Molla Mahmut ibn Musa olan 
Kadızade-i Rumi Bursa’dan ilim aşkıyla Semerkant’a giden bilginlerden. Semerkant’ta 1436 
veya 1437 yılında vefat etti. 

Öğrencisi Ali Kuşçu, Uluğ Bey’in ölümünden sonra hacca gitme bahanesiyle 
Semerkant’tan ayrıldı. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın hizmetine girdi. Onun elçisi olarak 
Fatih Sultan Mehmet’e geldi. Onun davetiyle elçilik görevini tamamlayıp, İstanbul’a geldi. 1474 
yılında İstanbul’da vefat etti. 

Uluğ Bey’in bilimle, gökle uğraşması Buharalı Nakşibendi mollaları rahatsız eder. 
Mollaların teşvikiyle büyük oğlu Abdüllatif Mirza, isyan eder ve ele geçirdiği babasını 1449 
öldürür.  Bu olaydan sonra Timur’un devleti çökmeye başlar. Türkistan’da bilim ve kervan 
ticareti hızla geriler. İran’da Savefi Devletinin kurulmasıyla denizle bağı kopan Türkistan hızla 
gerileme sürecine girer 

Sade bilim adamları, yazarlar değil şairler de Osmanlı ülkesine gelir. Özbekistan'ın 
Buhara şehrinden 13, Semerkant'tan 3 olmak üzere toplam 16 şair Osmanlı ülkesine gelmiştir. 
Osmanlı ülkesine gelen 13 Buharalı şair bilinmektedir: Handan, Emir Sultan, Emir Ahmed, 
Ahmed İlâhî, Cüdâyî, Saidâ, Resâ, Şeyda, Nazîmâ, Revnak, Kirâmî, Hâlis, Süleyman. 

İbni Arapşah, ölümü 1450 Acaibu’l Makdur (Bozkırdan Gelen Bela) 

1392 yılında Şam’ı kuşatan Emir Timur tarafından esir edildi ve Semerkant’a götürüldü. 
Timur’un ölümünden sonra 1412’de Anadolu’ya gelerek Çelebi Mehmet’in hizmetine girdi. 
Sultan Çelebi Mehmet’in in muhasibi ve şehzade hocası oldu. Sultan Çelebi Mehmet’in 
ölümüne kadar (1421) Osmanlı Devleti’nin hizmetinde çalıştı. Sultanın vefatından sonra vatanı 
Şam’a döndü. 

Sultan Çelebi Mehmet için Câmi’ül Hikâyat ile Abi Leys al-Semerkandi’nin Tefsir’ini 
Türkçeye çevirdi. Şandan Mısır’a gitti ve burada Acaibu’l Makdur (Bozkırdan Gelen Bela) adlı 
eserini yazdı. 

I.Mehmet ile merkeziyetçil Hükümranlığın Yeniden Kurulması, Halil İnalcık, s, 26 

Sultan Mehmet Çelebi ve Dönemi, Bursa-2014 (Osmangazi Belediyesi Yayını) 

 Kırım’a gidip, orada edib ve Şair Abdülmecid ile görüştükten sonra, Karadeniz 
üzerinden Osmanlı payi tahtı Edirne’ye geldi. Sultan Çelebi Mehmed’in sarayına girerek, birçok 
ikram ve iltifata kavuştu. İznik Medresesi müderrislerinden olup, Karaman ve Mısır’da ilim 
tahsil eden, tasavvuf, mantık ve diğer akli ilimlerde mütehassıs olan büyük âlim Molla Fenari 
ve Burhaneddin Haydar el-Havafi gibi âlimlerden ilim tahsil etti.  
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İbn-i Arabşah Edirne’de bulunduğu zaman, Ebü’l-Leys-i Semerkandi hazretlerinin 
tefsirini Arapçadan Türkçeye, Cami’ul-Hikayat ve Lami-ur-Rivayat adlı eseri Farsçadan 
Türkçeye tercüme etti. Edebiyattaki kudreti, ifadede gösterdiği incelik ve birkaç yabancı dili 
bilmesi sebebiyle, Sultan Çelebi Mehmed Hanın iltifatına kavuşup, Divan-ı Hümayun’da vazife 
aldı. Sultan Çelebi Mehmed’in hususi kâtipliğini yapıp, civar devlet başkanlarına mektuplar 
yazdı. Bu arada Burhanüddin Haydar’dan Miftah-ül-Ulum adlı eseri okumaya devam etti. 1421 
(H.824) senesinde Sultan Çelebi Mehmed’in vefat etmesi üzerine, on sene müddetle 
kaldığıOsmanlı ülkesinden vatanına dönmeye karar verdi. 1422 senesinde Halep’e gelerek, 
orada üç sene kaldı. Sonra esas memleketi olan Dımaşk’a gitti.  

İbn-i Arabşah, 1428 senesinde Hicaz’dan Dımaşk’a dönen Mevlana Ebu Abdullah 
Muhammed bin Muhammed Buhari’ye talebe olup, ondan tasavvuf, fıkıh, usul, me’ani, beyan 
ve diğer ilimleri öğrendi. Vefatına kadar hocasından ayrılmadı. 1438 senesinde hocasının vefatı 
üzerine, hac vecibesini yerine getirmek üzere Hicaz’a, oradan da Mısır’a gidip, bir daha 
vatanına dönmemek üzere Kahire’ye yerleşti. Kısa zamanda buranın âlimleri ve şairleriyle 
yakınlık peyda edip, Sultan Melik Zahir Çakmak’la tanıştı. Sultan ona iyi muamelede bulunup, 
iltifat etti.  

İbn-i Arabşah Arapça, Farsça ve Türkçeyi çok iyi bilirdi. Bu sebeple ona Arap, Fars ve 
Türk dillerinin meliki denirdi. Yazmış olduğu eserlerin çoğu manzumdur.  
1451 (H.854) senesinde Kahire’de vefat etti ve oraya defnedildi. Yıldırım Beyazıt’ın damadı 
Emir Sultan’da Buharalı. Bu topraklardan gelip Anadolu’ya tasavvuf felsefesini yayar. Kazandığı 
saygınlık onu Yıldırım’a damat yapar, bu kalem nice şanlı beyleri geride bırakır. Araştırdıkça 
Bursa’ya Emir Sultan’dan başka birçok sufinin geldiğini öğrenmek doğrusu hoş oluyor. Pir 
Emir, Selehâddin Buhari, Ali Dede El Buhari, Orhan Bey döneminde Yenişehir’de tekke kuran 
Postnişin derviş Mehmet ve daha bilmediğimiz niceleri… 

Mesafeler yola çıkmak isteyenler için hiç de uzak değilmiş diye düşünüyorum. Çoğu 
zaman yayan; bazen at, eşek veya deve üzerinde, yarı aç yarı tok çöller, dağlar aşılıp binlerce 
kilometre yol kat edilip Anadolu’ya, Mısır’a daha nice yerlere gidilebiliyormuş. İstanbul-
Taşkent arasının uçakla yaklaşık 3300 kilometre olduğunu düşünürsek ne demek istediğim 
belki daha iyi anlaşılır. Mevlana’nın da tarihi Özbek topraklarında yer alan (bugün 
Afganistan’da) Belh şehrinden geldiğini de hatırlayalım. 

Bursa’ya gelen Buharalılardan bazılarını yazalım, Emir Sultan, Pir Emir, Ahmed-i İlahi, 
Abdal Musa, Postnişin Mehmet… 
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EMİR TİMUR’UN ANADOLU SEFERİNDE GÖREVLENDİRDİĞİ KOMUTAN VE DEVLET 
ADAMLARI 

Hakan BOZDEMİR* 

Giriş 

9 Nisan 1336 tarihinde dünyaya gelen Timur, vefat ettiği 1405 yılına kadarki süreçte 
birçok sefer düzenlemiştir. Bu seferler coğrafî olarak incelendiğinde çok geniş bir sahayı teşkil 
etmektedir. Maveraünnehr’de hakimiyet sağlayıp Semerkant’ta tahta oturduğu 9 Nisan 1370 
tarihinden itibaren düzenlemiş olduğu sefeler, Horosan ve Maveraünnehr’in birçok farklı 
mevkisine, Deşt-i Kıpçak’a, Hindistan’a, Anadolu’nun en batısında kalan mevkilere kadar 
uzanmaktaydı.1 

Böylesine büyük ve önemli bir coğrafyada etkisini göstermiş ve hakimiyet sağlamış olan 
Timur, çağdaşı olan devletlere de önemli etkiler yapmıştır. Öyle ki Altın Orda Sultanı Toktamış, 
Kadı Burhaneddin, Memlûk Sultanı Berkuk ve Osmanlı Sultanı Bayezıd bir araya gelerek 
Timur’a karşı ittifak girişiminde dahi bulunmuşlardır.2 Çalışmamızda Timur’un komutan ve 
devlet adamlarını inceleyeceğimiz Anadolu Seferi, zor durumda ve Bayezıd’a baş eğme 
noktasına gelmiş olan Bizans’ın 50 yıl daha ayakta durmasına sebebiyet vermiştir. Buna 
rağmen Bizanslı tarihçilerin yazdığı eserlerde Timur’a karşı bakış açısının bir kurtarıcı olarak 
ortaya çıkmadığını görüyoruz.3 Bu duruma sebep olarak Timur’un kendileri üzerine de bir sefer 
düzenleyebilecekleri korkusu yatıyor olabilir. Yine de belirtmeliyiz ki Ankara Savaşı sonrasında 
Bizans, elçiler vasıtasıyla Emir Timur’a vergi verebileceğini bildirmiş, birçok hediye 
göndermiştir.4 

Dönemin Arap kaynakları da Timur karakterinin anlaşılabilmesinde bizlere önemli 
ölçüde yardımcı olmaktadırlar ancak aşırı duygusal bir kalem ile yazıya aktardıları eserler iyi bir 
incelemeden geçmelidir çünkü bahsi geçen kaynakların büyük bir bölümünde Timur acımasız, 
cani ve yalnızca Müslüman kanı akıtmaktan zevk alan bir kişi olarak aktarılmıştır.5 Latince 
kaynaklarda ise Timur’a olan bakış açısı, Ankara Savaşı’nın öncesinde ve sonrasında farklılık 
göstermektedir. İlk kayıtlarda olumsuz bir imaj ile Timur’a yaklaşılırken, Ankara Savaşı 
neticesinde Bayezıd gibi Avrupa’da önemli başarılar sağlamış olan birini yenilgiye uğratması 
hasebiyle Timur imajında bir anda değişim meydana gelmiştir.6 Emir Timur’un Osmanlı 
kaynaklarına yansımasına baktığımızda çok fazla çeşitlilik arz ettiğini görüyoruz. Arap 
kaynaklarına göre biraz daha ılımlı tutumlar ile karşılaştığımızı söyleyebiliriz ancak onun 

                                                           
* Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi 
1 Bahsi geçen seferlerle alakalı ayrıntılı bilgi için bkz.: İsmail Aka, Timur ve Devleti, Türk Tarih Kurumu, Ankara 
2000. 
2 İlnur Mirgaliyev, “Altın Orda, Osmanlı ve Memlüklerin Aksak Timur’a Karşı Birlik Kurma Meselesine Dair”, 
Karadeniz Araştırmaları Dergisi, C.25, S. 25, Y.2010, s.56. 
3 Mustafa Daş, “Bizans Kaynaklarında Timur İmajı”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C.20, S.2, Y.2005, s.47. 
4 Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, Çev. Necati Lugal, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1987, s.315. 
5 Musa Şamil Yüksel, “Arap Kaynaklarına Göre Timur ve Din”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C.23, S.1, Y.2008, s.250 
6 Altay Tayfun Özcan, “Timur’un Elçisi Sultaniyeli Johannes ve Libellus de Notitia Orbis Adlı Eserinden Bazı 
Parçalar”,Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, S.55, C.33, Y.2014, s.124. 
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hakkındaki aktarımların büyük bir çoğunluğu Anadolu Seferi dahilindedir. Emir Timur’un diğer 
sair faaliyetleri hakkında veriler yok denecek kadar azdır.1 

Çalışmamızın konusu gereğince Emir Timur’un Anadolu haricinde düzenlemiş olduğu 
seferlere ve çağdaşı olan devletler tarafından nasıl anıldığında daha fazla temas etmeyeceğiz. 
Emir Timur’un Anadolu seferinde görevlendirdiği komutan ve devlet adamlarına dair elimizde 
birkaç önemli kaynak bulunmaktadır. Bunlardan ikisi, bizzat Emir Timur’un buyrukları 
doğrultusunda yazılmış eserlerdir. Bu iki eser, Nizamüddin Şâmî2 ve Şerefüddin Ali Yezdî3’nin 
aynı adı taşıyan Zafernâme adlı eserleridir. Emir Timur’un buyrukları doğrultusunda yazılmış 
olmalarından anlaşılabilir ki iki eser de taraflı bir dil ile kaleme alınmıştır. Esasında bu devirde 
ortaya çıkıp da Timur ile alakalı tarafsız bir dil ile kaleme alınmış eserden söz etmemiz pek 
mümkün değildir. 

Emir Timur’un buyrukları doğrultusunda yazılmamış olsa da İbni Arabşah’ın kaleme 
aldığı Acâibu’l Makdûr4 adlı eser de önceki bahsi geçen iki müellifin aksine aşırı muhalif bil dil 
ile yazılmıştır. Eserin hemen başında Timur’un doğduğu yeri aktarırken “Bu vicdansızın 
doğduğu yer, Keş’e bağlı Hâce İlgâr adında ot bitmez bir köydür.” cümlesi dahi onun nasıl bir 
uslup ile eserini kaleme aldığına işaret etmektedir.5 Bir diğer ana kaynağımız ise 1411-1470 
tarihleri arasında yaşamış olan İbn Tagrıberdi’nin En-Nücumu’z Zahire6 adlı eseridir. Her ne 
kadar komutan isimlerini belirtmekte çok fazla eksiği olsa da, bu eserde de Timur devrine 
önemli ölçüde ışık tutulmaktadır. 

Emir Timur’un Anadolu Seferi 

Timur’un Anadolu’ya yönelik faaliyetlerine, Beş Yıllık (1392-1396) ve Yedi Yıllık olarak 
adlandırdığımız seferler dahilinde rastlamaktayız. Beş Yıllık Sefer sırasında Timur’un Bağdat’a 
kadar gelmesi birçok devlet tarafında endişe ile karşılanmış ve daha önce bahsettiğimiz 
Toktamış, Kadı Burhaneddin, Berkuk ve Bayezıd’ın ittifak görüşmeleri gerçekleşmiştir.7 

Bağdat’ın ele geçirilmesinden sonra Timur, bu şehrin kuzeybatısında bulunan Tikrit 
şehrine gelerek8 Erzincan Emiri’ne, Karamanoğullarına, Dulkadiroğullarına, Karakoyunlu ve 
Akkoyunlu beylerine ve Kadı Burhaneddin’e haberler göndererek itaat istemiştir. Memlûk 
Sultanı Berkuk’a da ayrı bir elçilik heyeti göndermiştir. Gelecek olan cevapları beklemeyen 
Emir Timur, Güneydoğu Anadolu’ya girmiş ve Musul, Mardin ve Diyarbakır’ı ele geçirip 
Aladağ’a kadar ilerlemiştir. Yukarıda bahsi geçen ittifakın neticeye varmasını engellemek adına 
Sivas’a kadar gelen Timur bir anda Anadolu’dan çekilme kararı almıştır. Bunun sebebi ise 
Osmanlı üzerine ilerlediği bu süreçte, kuzeyde Altın Orda, güneyde ise Memlûk orduları 

                                                           
1 Osmanlı kaynaklarında Emir Timur algısı ile alakalı ayrıntılı bilgi için bkz.: Tarkan Suçıkar, XV-XVII. Yüzyıl Osmanlı 
Kaynaklarında Yıldırım Bayezıd ve Timur Algısı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2014. 
2 Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, Çev. Necati Lugal, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1987. 
3 Şerefüddin Ali Yezdî, Emir Timur (Zafername), Çev. Ahsen Batur, Selenge Yayınevi, İstanbul 2013. 
4 İbni Arabşah, Acâibu’l Makdûr (Bozkırdan Gelen Bela), Çev. Ahsen Batur, Selenge Yayınevi, İstanbul 2012. 
5 İbni Arabşah, Acâibu’l Makdûr, s.32. 
6 İbn Tagrıberdi, En-Nücumu’z Zahire (Parlayan Yıldızlar), Çev. Ahsen Batur, Selenge Yayınevi, İstanbul 2013. 
7 Bahsi geçen ittifak görüşmeleri ile alakalı ayrıntılı bilgi için bkz: İlnur Mirgaliyev, “Altın Orda, Osmanlı ve 
Memlüklerin Aksak Timur’a Karşı Birlik Kurma Meselesine Dair”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, C.25, S. 25, 
Y.2010, ss.51-57. 
8 Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, s.173. 
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tarafından gelebilecek riskin önüne geçmekti. Neticede Anadolu’dan ayrılan Emir Timur, 
kuzeydeki Altın Orda Sultanı Toktamış üzerine yeni bir sefer düzenlemiştir.1 

Emir Timur’un asıl niyeti Toktamış tehlikesini ortadan kaldırdıktan sonra yeniden 
Anadolu’ya yönlenmekti ancak Memlûk-Osmanlı ittifakını bölmeyi başaramaması Semerkant’a 
geri dönmesine sebep olmuştur. Ardından Emir Timur’un Hindistan üzerine ayrı bir sefer 
gerçekleştirdiğini görüyoruz fakat bir yandan da Anadolu’da gerçekleşen faaliyetleri yakından 
takip etmekteydi. Kadı Burhaneddin’in 1398 yılında Akkoyunlu Beyi Kara Yülük Osman 
tarafından öldürülmesi ile Bayezıd, Kadı Burhaneddin’e ait toprakları ele geçirmeye koyuldu.2  

1399 yılında Memlûk Sultanı Berkuk’un ölümü ve yerine çocuk yaştaki Ferec’in 
geçmesi, Bayezıd’ı bu kez Memlûk topraklarına yöneltti ve Malatya, Darende ve Divririği’yi ele 
geçirdi.3 Osmanlı Sultanı Bayezıd’ın bu girişimleri, Osmanlı kaynakaları tarafından da eleştiri 
konusu olmuştur. Fatih Sultan Mehmet devrinin önemli tarihçilerinden Şükrullah, Behcetü’t-
Tevârîh isimli eserinde Yıldırım Bayezıt’ın bu durum karşısındaki tavrını şu cümlelerle 
aktarmaktadır: “…Bu sırada Mısır Sultanının öldüğünü işittiler. Gönüllerine Mısır ve Şam’ı 
almak dileği düştü. Çeri yığıp Malatya’ya doğru gitti. Kılıcı gücü ile aldı. Malatya, Şam sınırıdır. 
Divitdar adlı kulunu oraya dikip geri başkentine erişti…’’4 Ahmedî  ise Dâsitan-ı Tevârîh-i 
Mülûk-i Âli Osman isimli eserinde Berkuk’un ölümünden sonra Beyazıt’ın düşüncelerini şu 
beyitlerle aktarmaktadır: “Bunı işidüb Şâma ol kasd eyledi, / Mısr benüm oldı deyü söyledi. / 
Demedi ol öldi ben dahi ölürem, /Şöyle kim ol oldu ben dahı oluram.’’5 

Neticede taraflar arasındaki ittifak son bulmuş, Emir Timur’un Anadolu’ya girmesi için 
önünde engel kalmamıştır. Sultan Bayezıd’ın bu denli rahat hareket etmesinin en önemli 
sebebi Timur’un kendisine çok uzak bir coğrafya olan Hindistan’da bulunmasıydı. 1399 yılında 
kışı Karabağ’da geçiren Emir Timur, yoluna devam ederek Bingöl’e vardı. Bu süreçte Timur’un 
önünden kaçan Karakoyunlu Yusuf, Celâyirli Sultan Ahmed ile beraber önce Memlûk 
Devleti’ne, bu mümkün olmayınca Osmanlı Sultanı Bayezıd’a sığınmışlardır.6 Bayezıd ve Timur, 
elçiler vasıtasıyla da anlaşmaya varamayınca nihayet Timur için Anadolu yolu görülmüş ancak 
daha önce Memlûk Sultanı Berkuk’a gönderdiği elçilerin öldürülmesi sebebiyle önce Mısır 
üzerine bir sefer düzenlemiştir. Emir Timur Mısır seferindeyken Bayezıd, Timur’un ele geçirdiği 
Sivas’ta yeniden hakimiyet sağlamış ve Emir Timur’a itaat eden Erzincan Emirliği’ne de ayrı bir 
sefer düzenlemiştir.Timur ile Bayezıd’ın arasında geçen olumsuz mektuplaşmalardan sonra 
Timur, 1402 yılının Mart ayında Bayezıd üzerine bir sefer düzenlemeye koyuldu.7 

Avnik üzerinden Kemah’a gelen Emir Timur, burayı daha önce Bayezıd’a boyun eğmek 
durumda kalan Erzincan Emiri Mutahharten’e geri verip yoluna devam etti.8 Sivas’a yaklaştığı 
sırada gelen Osmanlı elçilerine, Bayezıd’ın savaşa hazırlanması gerektiğini belirtip, Kayseri 
                                                           
1 Aka, Timur ve Devleti, ss.19-20; Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, s.192. 
2 İsmail Aka, Makaleler, C.1, Berikan Yayınevi, Haz. E. Semih Yalçın – Şarika Gedikli, Ankara 2005, s.211. 
3 İsmail Yiğit, Memlûkler (648-923/1250-1517), Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2015, s.106. 
4 Oruç Beğ Tarihi – Ahmedî, Dâstân ve Tevârîh-i Mülûk-i Âli Osman – Şükrullah, Behcetü’t Tevârîh (Üç Osmanlı 
Tarihi), Haz. H. Nihal Atsız, Ötüken Neşriyat, 2015, s.217 
5 Oruç Beğ Tarihi – Ahmedî, Dâstân…, s.156 
6 Yaşar Yücel, Timur’un Ortadoğu-Anadolu Seferleri ve Sonuçları (1393-1402), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1989, 
S.77-78; Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, s.297. 
7 Aka, Makaleler, C.1, ss.213-215. 
8 Rene Grousset, Bozkır İmparatorluğu Atilla-Cengiz Han- Timur, Çev. Reşat Uzmen, Ötüken Yayınları, İstanbul, 
2006, s.491. 
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üzerinden Kırşehir yolunu kullanarak Ankara yakınlarına vardı. Burada 20 Temmuz 1402 
tarihinde gerçekleşen savaş neticesinde Osmanlı Devleti ağır bir yenilgi almış1 ve literatürde 
“Fetret Devri” olarak bilinen on bir yıllık süreç başlamış oldu. Bu savaşta Yıldırım Bayezıd da 
esir edilmiştir.  

Ankara Savaşı’ndan sonra Emir Timur, emrindeki komutan ve devlet adamlarını 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerine gönderdi. Gölhisar, Bursa, İznik, Çanakkale, Kütahya, Manisa, 
Uluborlu, İzmir bu bölgelerden bir kısmıdır.2 Bu süreçte gerçekleşen hadiseler doğrudan 
konumuzla ilgili olduğundan, bahsi geçen bölgelere kimlerin gittiği ve ne tür girişimlerde 
bulundukları daha sonra ele alınacaktır. 

Emir Timur’un Anadolu’da Görevlendirdiği Komutan ve Devlet Adamları 

Emir Timur’un Anadolu seferinde görevlendirdiği komutan ve devlet adamları 
incelendiğinde, en net sonuçları Ankara Savaşı için almaktayız. Ankara Savaşı, bizzat Emir 
Timur’un bilgisi dahilinde yazılmış olan Nizamüddin Şâmî’nin Zafername adlı eserinde etraflıca 
anlatılmış hatta komutan ve devlet adamlarının isimleri dahi sıralanmıştır:  

“…sabah olup güneş doğduğu vakit (Emir Timur) Tanrı’nın inayetine itimad ve 
tevekkül ile ordunun hazırlığı ile meşgul olarak safları nizamına koyup ordunun 
kolunun kumandasını bizzat kendi uhdesine aldı. Emirzade Emiranşah Bahadır, 
Emirzade Muhammed Sultan Bahadır, Pir Muhammed Bahadır, ve diğer büyük 
emirlerden Şeyh Nureddin Bahadır, Ali Sultan, Ali Kavçin, Emir Mübeşşir, Taherten 
sağ kola ve Emirzade Şahruh Bahadır, Halil Sultan Bahadır, Emirzade Rüstem 
Bahadır, Sultan Hüseyin Bahadır, Emir Süleyman Şah Bahadır, Emir Şahmelik 
Bahadır, Emir Burunduk, Sevincek Bahadır, Devlet Timur, Emir Musa, Emir 
Bisteri’yi sol kola ve kolun sağ koluna Emir Taştimur, Şehsuvar, Saray, Celal, 
Tabduk, Yusuf, Hacı Baba, İskender ve Hoca Ali, Devlet Timur, Hüseyin, 
Muhammed Bahadır, Saray Hoca, İdris, Şemseddin Elmalığı, Emirzade Ahmed, 
Heri Melik, Argun, Pir Muhammed, Bahaeddin, Kara Ahmed, Bek Veli, Çakmak, 
Devlet Hoca, Abdullah, Sofu Halil, Mehmet Tevaçi, İsen Timur, Şeyh Muhammed, 
Karaman, Sencer, Hüseyin, Hasan, Ömer Bek, Cihan Şah, Birdi Bek, Ahmedî, Aceb 
Şir, Mahmud, Behlül, Emir Zeyrek’i münasip bir mevkiye, Celâlülislâm, Tevekkül, 
Hoca Ali, Mahmud, Şah Veli, Şeyh Hasan, Emirek, Melik, Payendebahşi Lokman 
Zerd, Sultan Barlas, Abdülkerim, Âdil, Kutbeddin Selim, Cani Bek, Yadigar, Tanrı 
Birmiş, Muhammed Halil, Cüneyd, Cihanmelik, Toblag, Abdüssamed, Paşa, Pir 
Muhammed Şangüm, Şeyh Aslan, İlyas, Yusuf, Ali, Seyyid Hoca, Osman Zeyrek, 
İskender Şeyhî, Şah-ı Şahan, İbrahim Kumî, Şah Turan’ı kolun sol koluna tayin 
etti.”3 

Yukarıdaki metinden anlaşılacağı üzere Nizamüddin Şâmî, eserinde Ankara Savaşı’nı 
büyük bir titizlikle inceleyerek aktarmıştır. Metinde 91 komutan ismi geçmektedir. Bu 
komutanların bir kısmının ismine, Emir Timur’un daha önceki seferlerinde de rastlarken bir 
kısmına ise Ankara Savaşı’ndan sonraki Anadolu faaliyetlerinde denk gelmekteyiz. Bir başka 

                                                           
1 İbni Arabşah, Acâibu’l Makdûr, s.311; Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, s.307. 
2 Aka, Timur ve Devleti, s.29; Seferler ile alakalı deyaylı bilgi için bkz.:Yezdî, Emir Timur, ss.392-402. 
3 Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, ss.304-305. 
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önemli kaynağın daha muhtevasından bilgiler aktardıktan sonra komutan ve devlet 
adamlarının Emir Timur ordusundaki faaliyetlerine temas edeceğiz. Bahsedecek olduğumuz 
kaynak, Emir Timur’un Ankara Zaferi’nden sonra Semerkant’ta bulunan torunu Ömer’e 
gönderdiği Fetihnâme’dir.1 Bu Fetihnâme, 1986 yılında Prof. Dr. İsmail Aka tarafından 
Türkçe’ye aktarılmış olup, Ankara Savaşı’nda boy gösteren komutan ve devlet adamları 
hakkında bize bilgiler vermektedir. Müellif ayrıca, Fetihnâme’de adı geçen şahısları tespit 
etmeye çalışmış, ulaşmış olduğu bilgileri dipnot yoluyla bize aktarmıştır. Konumuz dahilinde 
önem arz eden kısımları, yine buradan aktarmamızın doğru olacağı kanaatindeyiz: 

“Yüce ve mutlu oğlan Muhammed Sultan Küregen Bahadır, (Arada, Muhammed 
Sultan için iki beyitten oluşan bir methiye bulunmakta) Sultan Hüseyin Bahadır 
Oğlan, Süleyman Şah Bahadır, Ali Sultan Bahadır ile bizim sol kanadımızda 
bulunan begler ve bahadırlardan bir kısmı üstüste saldırıarda bulunup, pek çok 
çaba sarfederek, onun (Bayezıd’ın) sağ kanadı ve merkezini dağıttılar…” 

“…Ebubekir Bahadır Oğlan, Cihanşa Bahadır sağ kanatta; Emiranşah Küregen 
Bahadır Oğlan, Şeyh Nureddin Bahadır, Burunduk Bahadır, Devlet Timur ile bazı 
bahadır ve begler, Pir Muhammed Oğlan, İskender uğradılar. Şahruh Bahadır 
Oğlan ve Halil Sultan Bahadır’ (ömürleri uzun olsun)ı koşunlarla önümüzde 
yerleştirdik. Çünkü her koşunun önündeki düşmanın yayaları ok atıyorlardı…” 2 

Ankara Savaşı’ndan sonra Emir Timur’un emrindeki komutan ve devlet adamlarının bir 
kısmı Anadolu’nun sair bölgelerine gönderilmişlerdir. Emir Timur’un Cihangir’den olma torunu 
olup, Anadolu seferi sürecinde sıkça karşımıza çıkan Muhammed Sultan, Ankara Savaşı öncesi 
Anadolu’da Kemah Kalesi’nin fethi ile görevlendirilmiş3, savaşın ardından yanında Ebubekir 
Bahadır ve Cihanşah Bahadır ile beraber Bursa’ya gönderilmişlerdir.4 Bu isimlere, İstanbul 
Boğazı ve çevresinde bulunan yerleşim yerlerinden de ganimet elde edilmesi gerektiği 
söylenir.5 

Bursa’da bulunan inci, yakut, nakit para ve değerli kumaşlar ele geçirilirek, seçilen yüz 
kişi ile beraber Emir Timur’a gönderildi.6 Bursa’ya varınca kaleye girerek bahsi geçen bu 
değerli malları toplama görevi Nureddin Bahadır’a düşmüştü.7 İbni Arabşah, Bursa’ya 
gönderilen orduya komuta etmesi için Nureddin Bahadır’ın görevlendirildiğini söyler.8 
Esasında bu kuvvetlerin Bursa’ya gönderilmesindeki aslı sebep Bayezıd’ın oğlu Süleyman 
Çelebi’yi yakalamaktı ancak kendisi kaçarak kurtarmayı bilmiştir.9  

                                                           
1 İsmail Aka, “Timur’un Ankara Savaşı (1402) Fetihnamesi”, Belleten, C. XI, S.15, Y.2003, ss.1-23. 
2 Aka, “Timur’un Ankara…”, ss.12-18. 
3 Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, ss.304-305; Aka, “Timur’un Ankara…”, s.11. 
4 Yezdî, Emir Timur, s.4; 294; Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, ss.311-312; İbni Arabşah, Acâibu’l Makdûr, s.315. 
5 Yezdî, Emir Timur, s.394. 
6 Ali Rıza Yağlı, “Ankara Savaşı ve Sonrasında Timur Mîrzalarınn Faaliyetleri”, 1402 Ankara Savaşı Uluslararası 
Kongresi (Yıldırım-Timur), (9-12 Ekim 2013, Ankara), Türk Tarih Kurumu, 2014, s.622; Grousset, Bozkır 
İmparatorluğu…, s.492. 
7 Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, s.313; Yezdî, Emir Timur, s.394. 
8 İbni Arabşah, Acâibu’l Makdûr, s.315. 
9 Aka, Timur ve Devleti, s.29 
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Timur Kütahya’dayken, Bayezıd’ın büyük kızını Ebubekir Bahadır ile, Paşa Melek 
adındaki küçük kızını da Emir Celaleddin İslâm’ın oğlu Şemseddin Muhammed’e nikâhladı.1 
Ebubekir Bahadır, Bursa’da kazanılan başarılar neticesiyle ayrıca taktir kazanmıştı.  Emir 
Celaleddin İslâm ise Ankara’da kazanılan zaferin ordu komutasında yer alıyordu. 

Muhammed Sultan, Ebubekir Bahadır ve Hüseyin Bahadır’ın faaliyetleri bunlarla da 
sınırlı kalmamış, İzmir’in fethinde dahi önemli rol oynamışlardır. Diğer taraftan Emir Timur’un 
komutanlarında bulunan Hüseyin Bahadır, Süleymanşah Bahadır ve Emir Rüstem Togay 
Boğa’nın Akşehir ve Konya tarafarına gitmeleri emredilmiştir. Emirzâdelerden Halil Sultan ise 
zaferin habercisi olarak Semerkant’a gönderildi. 2 Ali Yezdî, Akşehir ve Konya’nın yanına 
Karahisar, Alanya ve Adaliya’yı da ekler. Ayrı olarak da Şehzade İskender ve Seyyid Hoca Şeyh 
Ali’nin isimlerini bu güzergahta görevli olarak zikreder.3 

Hem Nizamüddin Şâmî’nin, hem de Ali Yezdî’nin eserinde adı sıkça geçen diğer bir kişi 
de Hüseyin Bahadır’dır. Hüseyin Bahadır, Timur’un kızı Togay Şah’ın oğludur. Daha önce 
Timur’un Hindistan ve Suriye seferlerine de katılmış olan Hüseyin Bahadır, Dımaşk 
kuşatmasının hemen akabinde Antep’e gitmesi emredilen ordunun komutasında 
bulunanlardan biriydi. Onunla beraber Antep’e varmakla görevli diğer komutanlar ise Halil 
Sultan Bahadır, Emir Burunduk, Ali Sultan, Devlet Timur ve Tevekkül Karkara’ydı.4 Hüseyin 
Bahadır, Ankara Savaşı’nda da boy göstermiş ve biraz önce belirttiğimiz gibi Anadolu’da 
Akşehir ve Konya üzerine gönderilmiştir. Anadolu Seferi sonrası Timur’un Çin’e düzenlemeyi 
planladığı sefer için de aktif bir rol oynamıştır.5 

Baht Begüm ile evli olması hasebiyle Timur’un damadı olan Süleyman Şah Bahadır, 
Timur ile beraber daha evvel Toktamış üzerine gerçekleşen sefere katılmıştır. Yine o da 
Hindistan seferinde boy göstermiş, ardından Suriye ve Anadolu’da aktif rol oynamıştır.6 

1409 ile 1447 yılları arasında Timur’dan miras kalan devlete hükümran olmuş Şahruh 
da Anadolu Seferi aktörlerindendir. Timur’un en küçük oğlu olarak Ankara Savaşı’nda boy 
gösteren Şahruh, savaşın ardından gerçekleşen faaliyetlerde de babasına desteğini 
sürdürmüştür. Bizzat Emir Timur’un komutasında gerçekleşen Uluborlu ve Eğirdir 
kuşatmalarında kendisinin de adı geçmektedir.7 Şahruh’un dahil olduğu bu kuşatmalarda 
yanında ayrıca komutanlar da bulunmaktaydı. Emirzâdelerden Ebubekir, İskender ve 
Şahmelik’in yanı sıra Sultan Hüseyin, Nureddin Bahadır, Ali Sultan ve Emir Sevincik 
bunlardandı.8 

Daha önce Hüseyin Bahadır ile beraber Antep’e varmakla görevli olduğunu belirttiğimiz 
Burunduk Bahadır da, orduda önemli bir konumdaydı. İsmi ilk kez Yedi Yıllık Sefer sürecinde 
belirtilmektedir ancak Emir Timur’un Cihanşah’tan olma torunu olması, Kemah Kalesinin 

                                                           
1 Nuri Yavuz, “Ankara Savaşı Sonras Anadolu Siyasi Coğrafyası’nın Tasviri”, 1402 Ankara Savaşı Uluslararası 
Kongresi (Yıldırım-Timur), (9-12 Ekim 2013, Ankara), Türk Tarih Kurumu, 2014, s.294. 
2 Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, s.312; Yezdî, Emir Timur, s.395. 
3 Yezdî, Emir Timur, s.394. 
4 Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, s.284. 
5 Aka, “Timur’un Ankara…”, s.12. 
6 Aka, “Timur’un Ankara…”, s.12; Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, s.287. 
7 Hüseyin Salman, Timur ve Anadolu I: Timur’un Uluborlu ve Eğirdir’i Zabtı, Tarih Dergisi, S.39, Y.2004, s.91; Yezdî, 
Emir Timur, s.406. 
8 Nizamüddin Şâmî, Zafernâme, s.321. 
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fethinde bulunması, savaş öncesi Ankara’ya önden giderek teftişte bulunmakla 
görevlendirilmesi, onu bu önemli konuma getirmektedir.1 

Yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde, Emir Timur’a tabi olup Anadolu’da 
faaliyetlerde bulunan bazı şahsiyetlere dair bilgiler aktarmaya çalıştık. Kaynak eserlerde bahsi 
geçen isimlerin çokluğu dikkate alındığında, bu çalışmanın daha da ileri taşınabileceği 
kanaatine varmaktayız. 

Sonuç 

Emir Timur’un Anadolu üzerine yapmış olduğu sefer, farklı araştırmacılar tarafından 
Ankara Savaşı ağırlıklı olmak üzere çok kez incelenmiştir. Bu incelemelerin birçoğu, bahsi 
geçen olayların failleri farklılık göstermesine rağmen ya sadece “Timur” ya da “Bayezıd” 
özneleri kullanılarak yapılmıştır. Halbuki Emir Timur’un Ankara Savaşı’nda görevlendirdiği 
komutanlarının sayısının bile doksandan fazla olduğunu ve bu kişilerin isimlerini dahi 
bildiğimizi değerlendirdiğimizde, yapılan incelemelerin çok daha kapsamlı olabileceği ve 
geliştirilebileceği sonucuna ulaşıyoruz. 

Yapılmış olan çalışmalar, genel olarak Emir Timur’un Anadolu Seferini Ankara Savaşı ile 
noktalandırmakta, bazen de bir ya da iki paragraflık bilgi ile akabindeki faaliyetleri hakkında 
bilgi vermektedirler. Son derece donanımlı ve sağlam bir askerî yapıya sahip olan Emir 
Timur’un ordusu, kısa sürede Anadolu coğrafyasında geniş bir alanda etki oluşturarak 
faaliyetlerde bulunmuştur. Bahsetmiş olduğumuz bu faaliyetlerin bir kısmı, Emir Timur’un 
görevlendirdiği komutanların hakimiyetinde gerçekleşmişken, bir kısmı da bizzat Emir 
Timur’un komuta ettiği ordular ile gerçekleşmiştir. Anadolu Seferini, Emir Timur odağında 
incelemekten olabildiğince uzaklaşarak, ona tabi komutanlar etrafında incelemeye çalıştık. 
İleride bu konu üzerine yapılacak olan çalışmaların, daha geniş bilgiler içerebilmesi adına 
faydalı olmayı arzu etmekteyiz. 
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MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE BUHARA HEYETİNİN KASTAMONU'DAN GEÇİŞİ 
(1921) 

Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ*  Emine PÜR** 

Giriş 

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros 
Mütarekesi’ni imzalamış ve bu mütarekenin ardından İtilaf Devletleri Türk topraklarını işgale 
başlamıştır. Milli Mücadele döneminde Kastamonu ve havalisi işgale uğramamış olmasına 
rağmen halk Milli Mücadele hareketine sonuna kadar destek vermiştir.  

Anadolu’da işgal edilen alanların genişlemesiyle birlikte cephelerde ihtiyaç duyulan 
silah ve cephane miktarı artmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için Milli Mücadele’nin 
başlangıcından itibaren İstanbul’dan ve Rusya’dan deniz yolu İnebolu’ya getirilen askeri 
malzemeler İnebolu-Kastamonu-Ilgaz güzergâhı üzerinden hızlı bir şekilde Ankara’ya oradan 
da cephelere taşınmıştır.1 Yurdun çeşitli yerleri işgal altında olduğu için Ankara’nın dışarıdan 
bağlantısı bu dönemde İnebolu-Kastamonu-Ilgaz üzerinden sağlanmıştır.       

Ayrıca Milli Mücadele döneminde pek çok yerli ve yabancı önemli kişi de Ankara’ya 
gitmek için İnebolu-Kastamonu-Ilgaz güzergâhını kullanmıştır. Milli Mücadele döneminde 
siyaset, basın ve edebiyat alanında önemli kişilerden bazıları Kastamonu’ya uğramıştır. Bu 
kişilerden bazıları şunlardır: İsmail Habip (Sevük), Tunalı Hilmi, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, 
İsmail Hakkı (Uzunçarşılı), Mustafa Necati Bey, Ahmet Emin (Yalman), Hamdullah Suphi 
(Tanrıöver), Rauf Orbay ve Kazım Karabekir.2 Örneğin Milli Mücadele döneminde Mehmet Akif 
(Ersoy), 19 Ekim 1920 günü Kastamonu’ya gelmiş ve Kastamonu’da kaldığı süre zarfında il 
merkezi ve ilçelerde Türk milletinin ve islâm âleminin içinde bulunduğu tehlikeleri anlatarak 
Milli Mücadele Hareketini destekleyen konuşmalar yapmıştır.3 

Milli Mücadele döneminde Kastamonu’ya Türk ve İslam Dünyası’ndan gelen önemli kişi 
ve heyetler de olmuştur. Örneğin 37 kişiden oluşan Azerbaycan sefaret heyeti 9 Ekim 1921 
günü Kastamonu’ya gelmiştir. Heyet üyeleri Kastamonu’da valiliği, belediyeyi ve askeriyeyi 
ziyaret etmişler, 10 Ekim 1921 günü Kastamonu’dan Ankara’ya hareket etmiştir.4        

1.Buhara Heyeti’nin Kastamonu’ya Gelişi ve Yapılan Mülakat 

                                                           
* Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
** Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora öğrencisi 
1 Hüsnü Özlü, “Milli Mücadele Yıllarında Kastamonu’da Müdafaa-ı Hukuk Hareketinin Doğuşu ve Bölgenin Kuvayı 

Milliye’ye Katılışı” ÇTTAD, VIII/1-19, (2009/Bahar-Güz), s. 80; Faruk Söylemez, “Milli Mücadele Döneminde 
Kastamonu’da Kurulan Cemiyetler”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Cilt: 4, 
Sayı: 14, Ocak 1994, s. 254.   

2 Mustafa Eski, “Mütâreke Sonrasında Kastamonu’ya Gelen Önemli Kişiler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 
Kasım 1999, Cilt: 15, s.1087.  

3 Geniş bilgi için bakınız. Mustafa Eski, Milli Mücadele’de Mehmet Akif Kastamonu’da, Ankara, 1983.  
4 Mehmet Serhat Yılmaz, “Azerbaycan İlk Sefaret Heyetinin Kastamonu’dan Geçişi (8-10 Ekim 1921)”, I. 

Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Sempozyumu, (12-14 Mayıs 2016), Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu 2016, 
s. 320.  
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Mehmet Nazari Efendi ve Mehmet Recep Efendi’den oluşan Buhara heyeti iki muhafız 
ve bir hademe ile birlikte Ankara’ya gitmek üzere 13 Aralık 1921 günü İnebolu üzerinden 
Kastamonu’ya gelmiştir. Buhara Hükümeti tarafından gönderilen heyete ertesi gün şehir 
tanıtılarak gezdirilmiştir.1      

Ayrıca Açıksöz gazetesi, heyet üyeleri ile hem valilik makamında hem de misafir 
kaldıkları evde bir mülakat yapmıştır. Mülakat yapılan Mehmet Recep Efendi, Buhara 
inkılapçılarından olup Buhara’nın Ruslarla imzaladığı Buhara Antlaşması’nı imza eden heyet 
azasındandır. Mehmet Nazari Efendi de İstanbul Darülmuallimi’nde tahsil görmüş olup bir 
sene önce Buhara’ya gitmiş ve orada Tedrisat-ı Aliye Müdüriyeti’ne tayin edilmiştir. Ancak asıl 
vazifesi muallimlik olduğu için ısrarla kabul ettiği bu vazifeden çok geçmeden istifa etmiş ve 
eğitimle uğraşmaya başlamıştır. Yapılan mülakat sırasında Mehmet Recep Efendi ve Mehmet 
Nazari Efendi, Buhara’nın milli ve resmi kıyafeti olan ipekli maşlahlar giymiştir. Buhara 
inkılapçılarından olan Mehmet Nazari Efendi İstanbul’da tahsil gördüğü için Türkiye Türkçesini 
daha iyi konuşuyor ve mülakat sırasında ilk olarak söze o başlıyordu. Buhara aydınlarından 
olan Mehmet Nazari Efendi de Türkiye’de konuşulan Türkçeye pek yakın bir lisanla 
konuşmakla birlikte mülakat sırasında ara sıra sohbete karışarak bilgi vermiştir.  

İlk olarak heyete seyahatlerinin amacı sorulmuş ve bu soruya Mehmet Nazari Efendi, 
kendilerinin elçilik heyeti olmadığını, Türkiye’ye elçi istemek için geldiklerini ve iki hükümetin 
birbirini tanımasını istedikleri şu cevabı vermiştir.  

İkinci olarak heyete seyahatlerinin kaç gün sürdüğü sorulmuştur. Heyet üyeleri 
Buhara’dan çıkalı otuz sekiz gün olduğunu, altı gün Bakü’de, on üç gün Batum’da ve altı günde 
İnebolu’da kaldıklarını belirtmiştir. Ardından “Buhara’nın tamamen bağımsız mı yoksa orada 
Sovyet idaresinin mi?” olduğu sorusu sorulmuş ve heyet üyeleri şu bilgileri vermiştir. Buhara 
tamamen bağımsızdır. Rusya, Türkistan, Hive gibi cumhuriyetler, Afganistan ve İran gibi komşu 
hükümetler Buhara’nın bağımsızlığını onaylamıştır. Buhara Moskova’ya, Türkistan’a, 
Azerbaycan’a ve İran’a elçi göndererek onlarla antlaşmalar imzalamıştır. Buhara bütün 
bunlardan önce asıl olarak Türkiye Hükümeti’ne elçi göndermek istemiş fakat gençlerin 
sınırlılığı ve uğraşın fazlalığı bunu geciktirmiştir.      

Söz Türkiye’ye gelince Buharalıların Anadolu hakkındaki hisleri sorulmuş ve her iki 
heyet üyesi de çok sıcak ve takdirkâr cümlelerle şu bilgileri vermiştir. Rus inkılabı birçok Türk 
ve İslam hükümetler meydana getirmiştir. Bunların hepsi de Türkiye’yi bir kâbe gibi kabul 
ediyorlar ve bütün aydınlar Anadolu’yu İslam âleminin başı olarak değerlendirmektedir. Birinci 
ve İkinci İnönü zaferleri Buhara’da işitildiği zaman şenlikler yapıldı. Özellikle Sakarya Zaferi 
herkesi çok sevindirdi. İlanlar, tebrikler ve gösteriler yapıldı.  

Heyet üyeleri Buhara’nın nüfusu hakkında ise şu bilgileri vermiştir. Buhara’nın nüfusu 
beş milyondan fazladır. Türk, Kırgız, Türkmen, Kazak gibi boylara ayrılan nüfusun tamamına 
yakını Türk ve İslâm olmasına rağmen pek az miktarda Yahudi vardır. Heyet üyeleri Buhara’nın 
askeri teşkilatı hakkında ise şu bilgileri vermiştir. Çarlık zamanında asker namına Buhara’nın bir 
şeyi yoktu. 1921 senesinde ise hali hazırda yirmi beş bin kişilik bir ordusu bulunmaktadır. Bu 
sayı pek az olmasına rağmen askeri teşkilatı sağlam olan Buhara’nın gelecekte asker sayısı 

                                                           
1 “Buhara Heyet-i Siyasiyye”, Açıksöz, 14 Kanun-ı Evvel 1337, Sayı: 359, s.2. 
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daha da artacaktır. Askeri teşkilatı daha çok genel harpte Rusya’ya esir olup Buhara’da kalan 
Türk subayları idare etmektedir.  

Heyet üyeleri Buhara’nın ticareti ve serveti hakkında da bilgiler vermiştir. Buhara’nın 
en büyük ihracatı pamuk, deri, yün, ipek ve kuru meyvedir. Özellikle her sene milyonlarca 
kalpak derisi ihraç edilmektedir. Çarlık zamanında yapılmış pamuk fabrikaları, bütün yollar, 
trenler ve Amuderya Nehri’ndeki vapurların hepsi şu an Buhara Hükümeti’nin malıdır. Fakat 
tüm bunları idare edecek adamlar olmadığı için yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede 
yakın zamanda posta ve telgraf memuru yetiştirmek üzere açılan mektepten seksen kişi 
mezun olmuştur. 

Heyet üyeleri eğitim meselesi hakkında şu bilgileri vermiştir. Buhara’da gençler her 
şeyin eğitimle olacağını çok iyi bir şekilde anlamıştır. Daha emirlik zamanında aydın gençler 
gizlice mektepler açmışlar ve dışarıya öğrenci göndermişlerdir. En büyük düşmanın cehalet 
olduğunu herkes çok iyi kavramış ve inkılap sonucunda hükümet gençlerin eline geçince 
eğitime daha çok önem verilmiştir. Bir sene evvel Buhara’da hiç mektep yokken, bir sene 
içinde kırk ibtidai mektebi açılmış ve yüz elli gence kurslar açılmıştır. Öğrencilere maaş 
verilmekte hatta ailesi muhtaçsa ona da yardım edilmektedir. İbtidai mekteplerinde her 
öğrenciye yemek verilmekte ve senede iki defa elbise yapılmaktadır. Hükümet öğretmenlerin 
maaşlarını veriyor ayrıca her öğretmenin aile bireylerine de bakıyordu. Öğretmenlere konut ve 
senede iki defa da elbise yardımı yapılmaktaydı.    

Buhara’da kaç gazete çıktığı sorulmuş ve heyet üyeleri şu önemli bilgileri vermiştir. 
Buhara’da yalnız üç gazete çıkmaktadır. Bunlardan birisi “Buhara” gazetesidir ve bu gazete 
haftada üç defa çıkmaktadır. Diğeri “Cehrci” (Buhara’da bu kelime halk arasında haberci gibi 
telaffuz edilmekte ve ilancı, bağırıcı manasına gelmektedir) isimli bir gazetedir ki bu gazete 
hafta da üç defa çıkmakta olup mizahi ve tenkidi bir gazetedir. Üçüncü gazete de hükümetin 
resmi gazetesi olan “Buhta” ceridesidir. (Bu kelime “Buhara Halk Telgraf Acentesi” cümlesinin 
dört kelimesinden dört harf alınarak teşkil edilmiştir.)  

Heyete mülakatta son soru olarak Buhara’nın idare şekli ve idari teşkilatının nasıl 
olduğu sorulmuştur. Her iki heyet üyesi de bu hususta şu bilgileri vermiştir: Buhara 
Hükümeti’nin resmi ünvanı Halk Hükümeti’dir. Buhara, Çarlığın himaye ve hâkimiyetinde iki 
yüz elli senelik bir hanedandı. Son emir “Alim Han” inkılap üzerine Afganistan’a sığınmıştır. 
Bugün Buhara Cumhuriyetle idare edilmektedir. Senede bir defa “Halk Kurultayı” denen 
Meclis-i Mebusan toplanmaktadır. Eskiden bunun azası yedi yüz elli kişiyi geçiyordu. Fakat son 
kurultayda aza miktarı üç yüz olmak üzere sabit edilmiştir. Bundan sonra kurultaya hep bu 
miktar aza seçilmesi kararlaştırılmıştır. Bu üç yüz aza arasından seksen beş aza seçilmektedir. 
Bunlarda aralarından yedi kişilik bir heyet seçmektedir. İşte bu heyetin adı “Merkez İcra 
Komitesi” dir. Bu yedi kişilik heyette reisten başka iki muavin, bir başkâtip ve üç aza vardır. Bu 
heyetin reisi Buhara’nın reis-i cumhurudur. O zamanki Buhara’nın Reis-i Cumhuru Osman 
Hoca’dır. İşte bu yedi kişilik heyet seksen beş mebus arasından bakanları seçmektedir. Adayları 
bu icra komitesi gösterir ve seksen beş kişi arasından çoğunluğu kazanan o kişi bakanlık 
mevkiine getirilmektedir. Yedi aza icra komitesine on aza da bakanlıklara ayrıldıktan sonra 
seksen beş azadan geriye kalan altmış sekiz aza da her üç ayda bir toplanıp hükümeti kontrol 
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etmekte ve her bakanın faaliyetlerini denetlemektedir. Son sorunun da heyet üyeleri 
tarafından cevaplandırılmasıyla mülakat sona ermiştir.1       

2. Buhara Heyetine Verilen Ziyafet ve Heyetin Kastamonu’dan Ayrılışı  

Buhara heyeti otuz altı gün süren yolculuğun ardından yorgun düşmüş ve Mehmet 
Nazari Efendi soğuk algınlığı geçirmiştir. Bunun üzerine doktorlar heyetin birkaç gün istirahate 
muhtaç olduğunu söylemiştir. Tüm bunlar neticesinde heyet üyeleri Ankara’ya hareketi birkaç 
gün sonraya ertelemiştir. Buharalı misafirlerin bu rahatsızlıklarına rağmen davetlere 
katılmaları herkesi memnun etmiştir.  

16 Aralık 1921 günü İstiklal Mahkemesi heyeti tarafından İstiklal Mahkemesi salonunda 
Buhara heyeti şerefine kırk kişilik bir çay ziyafeti tertip edilmiştir. Ziyafet alaturka saat on 
buçukta başlamıştır. Çay ziyafetine Vali Refet Bey, hükümet ve vilayet ileri gelenleri, daire 
başkanları, vilayet alt kurul ve meclis-i umumi azasından bazı kişiler davetli olarak katılmıştır. 
Çay ziyafeti çok samimi ve heyecanlı bir şekilde geçmiştir.  

Salona Buhara heyetinin gelmesinin ardından İstiklâl Mahkemesi Reisi Mustafa Necati 
Bey tarafından gür ve kudretli bir sesle heyecanlı bir hitabede bulunulmuştur. Necati Bey 
konuşmasına Türk milletinin büyüklüğü, yüksek onuru ve medeniyette olan yeteneğini 
açıklayarak başlamıştır. Konuşmasının devamında garp âleminin yaptığı haksızlıkları 
açıklamıştır. Balkan Savaşı’ndan sonra İstanbul’un muhafazası hakkındaki sözlerin bizim 
aleyhimize olunca nasıl unutulduğu, mütareke sonrasında İzmir’e Yunan askeri çıkartılarak 
mütareke kararlarının nasıl parçalandığı gibi örnekler ve kanıtlar saymıştır. Bütün bu 
ihanetlere rağmen on senedir Anadolu Türkünün nasıl çarpıştığını anlatmıştır. Söz Çanakkale 
Savaşı’na gelince Necati Bey iyice heyecanlanmış ve salonun havası heyecanla dolmuştur. 
Çanakkale Savaşı’nın önemini ve bu savaşın Rus Çarlığını devirmekte nasıl bir etken olduğunu 
anlatmıştır. Çarlığın baskısı altında inleyen milyonlarca Türk’ün Çanakkale Savaşları sonunda 
nasıl kurtulduğunu açıklamıştır. Konuşmasının sonunda o zamanlar devam eden Anadolu’daki 
İstiklâl Savaşı’ndaki özellik ve geniş manadan bahsetmiş ve Anadolu’nun başkaldırmasının 
bütün Türklerin kurtuluşuna vesile olacağını söylemiştir. 

Alkışlar içinde son bulan Necati Bey’in konuşmasının ardından Mehmet Nazari Efendi 
ipekli maşlahıyla ayağa kalkarak birkaç söz söyleyeceğini ifade etmiştir. On dakika kadar süren 
konuşması çok samimi ve sıcaktır. Kalpten gelen sözleri doğrudan doğruya kalplere gitmiştir. 
Mehmet Nazari Efendi konuşmasında Buharalıların selam ve sevgilerini getirdiğinden 
bahsetmiş ve şunları söylemiştir: “Beş milyonluk Buharalıların vekilleri tarafından bir heyet-i 
siyasiyye halinde Anadolu’ya gönderildiğimiz vakit gönderenler bize dediler ki: Gidiniz 
Anadolu’daki Türk ve İslam kardeşlerimize milletimiz ve dünyanın namusunu müdafaa eden o 
büyük kahramanlara beş milyonluk Buharalıların selamını söyleyiniz!”. Bu sözü söyledikten 
sonra Mehmet Nazari Efendi daha kuvvetli bir sesle “Selamün Aleyküm!” demiş ve kırk kişilik 
cemaat hep birden “Aleyküm Selam!” demiştir.  

 Mehmet Nazari Efendi daha sonra, “Buhara Halk Şuralar Cumhuriyeti” hükümetinin 
Anadolu hakkındaki hislerini anlatmıştır. Buharalıların Türkiye’ye kalben nasıl bağlı olduğunu 

                                                           
1 “Buhara Heyetiyle Mülakat”, Açıksöz, 15 Kanun-ı Evvel 1337, Sayı: 360, s. 1. 
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açıklamış ve rahatsızlığından dolayı daha fazla konuşamayacağını söylemiştir. Müteakiben 
yerine oturmuş ve orada bulunan herkes kendisini çok fazla alkışlamıştır. 

Mehmet Nazari Efendi’nin konuşmasının ardından Kastamonulular adına Açıksöz 
gazetesi başyazarı İsmail Habib (Sevük) Bey söz alarak şunları söylemiştir: “Çin’in beri tarafında 
Hazar Denizi’nin ötesinde, İran’ın üstünde çok geniş ve büyük bir ülke vardı. Oranın halim 
tabiatlı büyük nehirleri, yeşil ağaçlı altın dağları, oranın zümrütten çimenleri ve bazen tozlu ve 
geniş çölleri vardı: İşte orası bizim asıl vatanımızdı, orası Turan’dı! ”  

 İsmail Habib Bey konuşmasının devamında orada karınca gibi kaynayan, nüfusu 
gittikçe artarak o geniş ülkelere sığmayan ve garp taraflarına yayılan Türk milletinden 
bahsederek şunları söylemiştir: “Bu millet yatağına sığmayan seylabe gibi taştı, her gittiği yere 
hayat ve kuvvet götürdü, pıhtılaşmış damarlara kan zayıflamış akvama kuvvet verdi ve tarihleri 
birbirine lehimledi!” demiştir. Bunun sonucunda çeşitli yerlere dağılan Türklerin sonra 
birbirlerini nasıl unuttuğunu, Anadolu’yu ve Anadolu’daki Osmanlı saltanatının hep garbe 
doğru genişlemesindeki hatayı ve şarkı unutmaktaki basiretsizliği işaretle bizim birkaç asırdır 
devamlı felaketler ve mağlubiyetlerle kırpıla kırpıla küçüldüğümüzü onların da asıl ana 
vatandaki Türklerin de Çarlığın esareti altında birkaç asırdır inlediğini izah etmiştir. 
Konuşmasının devamında “Çanakkale Harbi sizi Çarlığın istibdadından kurtardı, Anadolu 
mücahedesi de bize şarkı, sizi anlattı. Bunun içindir ki tarihimizin en satvetli zamanında bile 
göremediğimiz bir saadeti şimdi görüyoruz: Asırlarca süren hicrandan sonra birbirimize 
kavuştuk!” demiştir. 

İsmail Habib Bey konuşmasının devamında büyük Türk edibesi Halide Edip Hanım’ın 
sekiz on sene evvelki şu cümlesini oradakilere hatırlatmıştır: “Sevgili Turan söyle, sana yol 
nerede?” bu cümlenin ardından konuşmasını şu şekilde sürdürmüştür: “Bu büyük edibe on 
sene evvel Turanın yolunu soruyordu. Çünkü o yol kapalıydı. Ne oradan buraya gelen ne 
buradan oraya giden vardı. Fakat artık bu yol açıldı. Çünkü işte aramızda bulunan aziz 
misafirlerimiz, bu mukaddes yol üzerinde Buhara’dan bize gelen ilk yolculardır!”. Ardından 
İsmail Habib Bey’in konuşması bitmiş ve toplantı sona ermiştir. 

İdare ve belediye teşkilatındaki noksanlıklardan dolayı Buhara heyetine Kastamonu’da 
arzu edildiği gibi ağırlama ve ikram olunamamıştır. Fakat bu noksanlığı ferdi cömertlikler telafi 
etmiştir. Kastamonu Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti Başkanı ve Bayramî Dergâhı Postnişini Şeyh 
Ziyaeddin Efendi (Uluoğlu), Mevlevî Dergâhı Postnişini Tahir Çelebi ve Belediye Reisi Hacı 
Tevfik Bey hanelerine heyet üyelerini birer gün davet ederek ziyafet vermiştir.1 Buhara heyeti 
Kastamonu’da doktorların tavsiyesi üzerine on bir gün dinlenmiş ve İstiklâl Mahkemesi Reisi 
Mustafa Necati Bey ile beraber 24 Aralık 1921 günü Ankara’ya hareket etmiştir.2  

Karşılıklı münasebetlerin gelişmesiyle birlikte Buhara Maarif Nâzırlığı ülkenin aydın 
insan ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla 1922 yılı başlarında Türkiye’ye 25 öğrenci 
göndermiştir.  Yaklaşık iki ay süren yolculuğun ardından öğrenci kafilesi 24 Şubat 1922 günü 
deniz yolu İnebolu’ya gelmiş ve 26 Şubat 1922 günü otomobille Kastamonu’ya hareket 
etmiştir. Kastamonu’ya gelen 25 öğrenciden 13’ü Kastamonu Sultanisi’ne, 12’si de 
Dârülmuallimin’e yerleştirilmiştir. Buharalı öğrencilerin nakil isteği üzerine 1923 yılının Ekim 

                                                           
1 “Buhara Heyetine Verilen Ziyafet”, Açıksöz, 17 Aralık 1921, Sayı: 361, s. 1. 
2  Eski, a.g.m, s. 1075. 
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ayı ortalarına doğru Kastamonu Sultanisi’nde okuyan 13 öğrenci ve Kasım ayı ortalarına doğru 
da Dârülmuallimin’de okuyan 5 öğrenci Bursa’ya nakledilmiştir. Ayrıca 1922 yılında Türkiye 
tarafından Buhara’ya bir elçilik heyeti gönderilmiş ve bu heyet elçi Galip Paşa, müsteşar Ruşen 
Eşref Bey ve askeri ateşe Bnb. Rahmi Bey’den oluşmaktadır. Heyetin beraberinde Basit Bey ve 
1921 yılı Aralık ayı sonunda Kastamonu’da yaklaşık iki hafta kalarak Ankara’ya giden Buhara 
heyetinden Mehmet Recep Efendi de bulunmaktadır. Buhara’ya gönderilen elçilik heyeti 12 
Nisan 1922 günü Ankara’dan ayrılarak 15 Nisan 1922 günü Kastamonu’ya gelmiştir.1 

Sonuç 

1921 yılında Buhara Hükümeti Türkiye’ye elçi istemek ve iki hükümetin karşılıklı 
birbirini tanıması için Ankara’ya bir heyet göndermiştir. Heyet üyeleri 38 gün süren uzun bir 
yolculuktan sonra Kastamonu’ya gelmiş ve on bir gün Kastamonu’da kaldıktan sonra Ankara’ya 
hareket etmiştir. Heyet üyeleri Kastamonu’da kaldığı süre boyunca ilgiyle karşılanmış, şehri 
gezip, ziyafetlere katılmıştır. Heyet üyeleri Çarlık zamanı ve Buhara’nın bağımsızlığını 
kazanmasının ardından ülkenin genel durumu hakkında önemli bilgiler vermiştir. Heyet 
üyelerine idari ve belediye teşkilatındaki noksanlıklar yüzünden Kastamonu’da arzu edildiği 
gibi ağırlama ve ikram yapılamamıştır. Fakat Kastamonulu cömert kişiler heyet üyelerini 
evlerine davet ederek ziyafetler vermiş ve gösterilen misafirperverlik bu eksikliği gidermiştir. 
Heyetin talebi Türk hükümeti tarafından kabul edilmiş ve 1922 yılında Türkiye’den Buhara’ya 
bir elçilik heyeti gönderilmiştir. Ayrıca Buhara hükümeti ülkedeki aydın insan ihtiyacını 
gidermek için 1922 yılında 25 kişilik bir öğrenci kafilesini Kastamonu’ya göndermiş ve bu 
öğrenciler bir buçuk yıl Kastamonu’da okuduktan sonra Bursa’ya nakledilmiştir.   

Milli Mücadele döneminde karşılıklı ilişkiler iki hükümeti birbirine yakınlaştırmıştır. 
Ayrıca 1921 yılındaki bu ziyaret ileride yapılacak ziyaretlerin önünü açmış ve aynı soy ve 
kültürden gelen Türk toplumu arasındaki bağların güçlenmesine vesile olmuştur. 
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Ek: 1 

Buhara Heyetiyle Mülakat 

Dünkü nüshamızda yazdığımız veçhile Ankara’ya gitmek üzere şehrimizde bulunan 
Buhara heyet-i siyasiyyesiyle bir mülakat icra ettik. Heyet-i Buhara inkılapçılarından Mehmed 
Recep Efendi Hazretleriyle İstanbul’da tahsil görmüş Buhara münevverlerinden Mehmet 
Nazari Efendi Hazretlerinden ibaretti. İkisi de Buhara’nın millî ve resmî kıyafeti olan ipekli 
maşlahlar giymişlerdi. Yollu ve rengârenk ipeklerden yapılan bu maşlahlara Buhara’da dahi 
“alaca” diyorlarmış. Hâlbuki bizde alelade bezden yollu kumaşlara alaca denir. Buhara’da ise 
bu cinsten olanlara “kilim” tabir olunurmuş. Heyetle hem makam-ı vilayette hem de misafir 
bulundukları hanede mülakat ettik. Her şeyden evvel verdikleri mühim tafsilattan dolayı 
kendilerine teşekkür ederiz. Mehmet Nazari Efendi İstanbul’da tahsil ettiği için izahatı en 
ziyade evvel lütuf buyuruyordu. Bu günle beraber Mehmet Recep Efendi de bizim Türkçeye 
pek yakın bir lisanla ara sıra bahse karışıyorlar ve malumat vermek lütfunda bulunuyorlardı. İlk 
sualimiz heyetin maksad-ı seyahatine aitti. Mehmet Nazari Efendi cevap verdiler:  

Biz sefaret heyeti değiliz. Türkiye’den sefir istemek için geliyoruz. İki hükümet-i 
İslamiye istiyoruz ki birbirini tanısın. Buhara hakkındaki noksan veya geliş malumatı tashih 
edeceğiz. Seyahatlerinin ne kadar sürdüğünü sorduk:  

Buhara’dan çıkalı otuz sekiz gün oldu. Altı gün Bakü’de kaldık. On üç gün Batum’da 
eğlendik. Altı gün de İnebolu’da kaldık.  

Buhara tamamen müstakil mi ve orada Sovyet idaresi mi mevcut?  

Buhara tamamen müstakildir, onun istiklalini hem Rusya hem de Türkistan, Hive gibi 
cumhuriyetler ve Afganistan, İran gibi komşu hükümetler tasdik ettiler. Buhara Moskova’ya, 
Türkistan’a, Azerbaycan’a, İran’a sefir gönderdi. Onlarla muahedeler akdetti. Buhara bütün 
bunlardan evvel ve asıl Türkiye hükümeti nezdine sefir göndermek isterdi. Lakin gençlerin 
mahdudiyeti, meşguliyetin fazlalığı tehir ediyordu. 

Söz Türkiye’ye gelince ikisi de Buhara’nın Anadolu hakkındaki hislerini çok sıcak ve 
takdirkâr cümlelerle ve yendiklerine müsabaka edercesine anlatıyorlardı.  

 Rus inkılabını birçok Türk ve İslam hükümetler tevlid etti. Bunların hepsi de Türkiye’yi bir 
kâbe gibi telakki ediyorlar. Heyetin günleri Türkiye’de, hele Buharalıların Türkiye ve Türkler 
hakkındaki hislerini kabil değil, tasavvur edemezsiniz. Birinci ve ikinci İnönü zaferleri işitildiği 
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vakit bütün Buhara’da şenlikler yapıldı. Ba-husus Sakarya zaferi orada herkesi ne kadar 
sevindirdi bilseniz. İlanlar, tebrikler, tezahürler yapıldı. Size neden bu kadar merbutuz? Bütün 
münevverler takdir ediyor ki Anadolu İslam âleminin başıdır. 

Buhara’nın nüfusunu ve teşkilat-ı askeriyesini sorduk:  

Nüfusumuz beş milyondan fazladır. Bunların hepsi Türk ve İslam’dır. Bizde yalnız pek az 
miktarda Yahudi var. Beş milyon Türk, Kırgız, Türkmen, Kazak gibi kabilelere ayrılıyor. Çarlık 
zamanında asker namına tabi bir şeyimiz yoktur. Şimdi vakt-i hazırda yirmi beş bin kişilik bir 
ordumuz var. Vakıa bu pek azdır. Lakin teşkilatımız çok sağlam. İstikbâlde askerimiz çok 
artacaktır. Teşkilat-ı askeriyemizi en ziyade umumi harpte Rusya’ya esir olup da Buhara’da 
kalan Türk zabitleri idare ediyorlar.  

Buhara’nın ticaret ve serveti hakkında sualimize de kıymetli malumat verdiler. En 
büyük ihracatımız pamuk, deri, yün, ipek, kuru meyve gibi şeylerdir. Bilhassa her sene 
milyonlarca kalpak derisi ihraç edilir. Çarlık zamanında yapılmış pamuk fabrikaları da bize kaldı. 
Bunlardan başka çarlık zamanının bütün yolları, şimendiferleri Amuderya nehrindeki vapurlar 
hep şimdi Buhara hükümetinin malıdır. Fakat bunları idare edecek adamlarımız yok. 
Binaenaleyh bütün kudretimizle bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçenlerde posta-telgraf 
memuru yetiştirmek üzere açılan mektepten seksen efendi neşet etti. Bakalım bunlar 
ameliyatta muvaffak olabilecekler mi?  

 Bu son cümleleri söylerken Mehmet Recep Efendi’nin esmer çehresinde burmalı 
sarığının altında siyah renk gözleri munis ve keskin bir parıltıyla gülüyordu. Söz tabiatıyla 
maarif bahsine döküldü. Gençler her şeyin maarifle olacağını pekiyi anladılar. Daha emirlik 
zamanında münevver gençler gizli mektepler açmışlardı. Harice talebe iʿzam ediyorlardı. En 
büyük düşmanın cehalet olduğunu hepimiz pekiyi takdir etmiştik. İnkılap neticesinde hükümet 
gençlerin eline geçince bütün faaliyetimizi maarife hasrettik. Bir sene evvel hiç mektep 
yokken, bir sene içinde nüfus Buhara’da kırk ibtidai mektebi ile yüz elli gence kurslar açıldı. 
Merkezde dört senelik bir Darülmuallimîn küşad edildi. Vilayetlerde de ayrıca ibtidai 
mektepleri ve gece kursları açtık. Talebelere maaş veriliyor. Hatta ailesi muhtaçsa ona da 
yardım ediliyor. İbtidai mekteplerinde bile talebelere yemek veriliyor, her talebeye senede iki 
defa elbise yapılıyor. Hükümet talebelere böyle bakınca muallimlere nasıl bakılacağını tabi 
anlarsınız. Muallimlerin maaşlarını verdikten başka, hükümet her muallimin efrad-ı ailesini de 
iaşe ediyor. Kendilerine ikametgâh veriyor, senede iki defa muallimlere de elbise veriliyor.  

 Onlar bu cümleleri söylerken ben gayri ihtiyari kendi muallimlerimizin acıklı halini 
düşünüyordum. Buhara’da ne kadar gazete çıktığını sordum:  

 Maatteessüf yalnız üç gazetemiz var. Biri “Buhara” gazetesidir ki haftada üç defa çıkıyor. 
Diğeri “Cehrci” (Buhara’da bu kelime beynel-halk haberci gibi telaffuz edilirmiş ve ilancı, 
bağırıcı manasına gelirmiş.) isimli bir gazetedir ki o da hafta da üç defa çıkar, mizahî ve tenkidî 
bir gazetedir. Üçüncü gazete de hükümetin resmi gazetesi olan “Buhta” ceridesidir. (Bu kelime 
“Buhara Halk Telgraf Acentesi” cümlesinin dört kelimesinden dört harf alınarak teşkil edilmiş.) 

 Son sual olmak üzere Buhara’nın şekl-i idaresini ve teşkilat-ı idaresini sorduk. Her ikisi de 
bu hususta pek kıymetli malumat lütuf buyurdular: 
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 Buhara hükümetinin unvan-ı resmiyyesi Halk Hükümeti’dir. Evvelce malum ki Buhara, 
Çarlığın himaye ve hâkimiyetinde iki yüz elli senelik bir hanedandı. Son emir “Alim Han” inkılap 
üzerine Afganistan’a iltica etti. Bugün Buhara cumhuriyetle idare edilmektedir. Senede bir 
defa “Halk Kurultayı” denen meclis-i mebusan toplanır. Evvelce bunun azası yedi yüz elliyi 
geçiyordu. Son kurultayda aza miktarı üç yüz olmak üzere sabit edildi. Badema kurultaya hep 
bu miktar aza intihab edilecektir. Bu üç yüz aza arasından seksen beş aza intihab edilir. 
Bunlarda aralarından yedi kişilik bir heyet intihab ederler. İşte bu heyetin adı “Merkez İcra 
Komitesi” dir. Bu heyetin reisi Buhara’nın reis-i cumhurudur. Reisten maada iki muavin, bir 
başkâtip, üç aza var. Şimdiki Reis-i Cumhurumuz Osman Hoca’dır. (Hoca unvanı Buhara’da 
seyyid manasına geliyormuş, bizim hoca dediklerimize orada molla unvanı verilirmiş) İşte bu 
yedi kişilik heyet seksen beş mebus arasından nazırları intihab ettirir. Namzetleri bu icra 
komitesi gösterir, seksen beş kişi arasında ekseriyet kazanan o zat nezaret mevkiine getirilir.  

 Yedi aza icra komitesine on aza da nezaretlere ayrıldıktan sonra seksen beş azadan 
geriye kalan altmış sekiz aza da her üç ayda bir toplanıp hükümeti kontrol eder. Harbiye, 
Maarif, Adliye… Her nazırı suale çeker, nazırlar onlara cevap vermeye mecburdurlar.  

 Kendilerine teşekkür ederek ayrıldık. Heyetten Mehmet Recep Efendi Hazretleri Buhara 
inkılapçılarından olup Buhara’nın Ruslarla akdettiği Buhara Muahedesi’ni imza eden heyet 
azasındandır. Mehmet Nazari Efendi Hazretleri de İstanbul Darülmuallimin’de tahsil etmiş 
olup bir sene evvel Buhara’ya gitmişler ve orada Tedrisat-ı Aliye Müdüriyeti’ne tayin 
edilmişlerdir. Lakin asıl vazifeleri muallimlik olduğu için ısrarla kabul ettiği bu vazifeden çok 
geçmeden istifa ederek yine tedrisle iştigal etmektedirler.1  

                                                           
1 “Buhara Heyetiyle Mülakat”, Açıksöz, 15 Kanun-ı Evvel 1337, Sayı: 360, s.1. 
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MÜTAREKE SONRASINDA KASTAMONU’YA GELEN BUHARALI ÖĞRENCİLER 

Dr. Mustafa ESKİ* 

Giriş 

Ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde ekonomi ön planda gibi görülse de asıl 
bağların eğitim ve kültür yoluyla kurulduğu açıktır. Bu nedenle geleceğini düşünen milletler, 
uzun vadeli ilişkilere eğitim boyutundan bakarlar.  

Günümüzde, Türkiye’den ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Batı ülkelerine 
öğrenim görmek için giden çok sayıda öğrenci vardır. Bunların neredeyse tamamı master ve 
doktora çalışmaları ile ilgilidir. Buna karşılık başka ülkelerden de Türkiye’ye gelen öğrenciler 
bulunmaktadır. Ancak bunların içinde doktora ve  master yapanların sayısı daha az olup 
genellikle lisans düzeyinde öğrenim görmektedir. Doğaldır ki bu öğrenciler, yeni bir kültür ve 
eğitim ortamında edindikleri kazanımları yaşamları boyunca kullanacak, kendilerinden sonraki 
kuşaklara aktaracaklardır. Ayrıca kendi ülkeleri ile öğrenim gördükleri ülke arasında bir köprü 
kurulmasına vesile olacaklardır. Bu sayede eğitim, kültür, ekonomi ve politika alanında ikili 
münasebetler daha sağlıklı ve uzun vadeli bir zeminde yürüyecektir. Bu nedenle yabancı 
öğrencilerin Türkiye’de öğrenim görmeleri gelecek açısından çok önemlidir. Doğaldır ki bu sayı 
her geçen gün artmaktadır. Sayılar çoğalırken verilecek eğitimin niteliği de önemlidir. Diğer 
yandan Türkiye’ye gelen öğrencilerin sosyal yaşayışları, çevreyle olan sosyo kültürel ve 
ekonomik ilişkileri, alacakları eğitim kadar önemlidir. Yabancı öğrenciler konusu, üniversite 
seviyesinin üzerinde bir devlet politikası olarak ele alınmalıdır. 

Son yıllarda yabancı ülkelerden Türkiye’ye gelen öğrenci sayılarında önemli artışlar 
görülmektedir. Karşılıklı ikili ilişkiler neticesinde, Kastamonu Üniversitesi’ne dış ülkelerden dört 
bin dolayında öğrenci gelmiştir. Bunların önemli bir kısmı lisans düzeyinde öğrenim 
görmektedir. Bu sayı her geçen yıl artmaktadır. Bunlar daha ziyade Orta Asya’daki kardeş Türk 
Cumhuriyetlerinden gelmektedir. Asırlar öncesine dayanan ortak kültürümüz olmakla beraber, 
yıllardır ayrı kalmışlığımızın etkileri kendini göstermektedir. Aynı dili konuşmamıza rağmen, 
lehçe farklılığı nedeniyle zaman zaman anlaşmakta zorlandığımız bir gerçektir.   

Türk Cumhuriyetleri dışından gelen öğrencilerle dil ve kültür farklılığımız daha 
belirgindir. Üniversite ve şehir ortamında kaynaşmayı sağlamak, dostlukları uzun geleceğe 
taşımak için yapılması gerekenler vardır. Geleceği inşa etmek için geçmişte yaşanan 
örneklerden, edinilen tecrübelerden yararlanmak gerekir.  

Orta Asya’nın durumu: 

Kastamonu Üniversitesi’nde; yabancı öğrenci kaynağının önemli bir kısmını teşkil eden 
Orta Asya’nın asıl adı Türkistan’dır. Doğuda Çin’den başlayan sınırlar, batıda Kafkasya ve İran’a 
kadar uzanır. Kuzeyde Sibirya stepleri, güneyde Hindistan ile çevrilidir. Türklerin anayurdu olan 
bu topraklarda çeşitli devletler kurulmuştur. Hun İmparatorluğu ile başlayan siyasal süreçte 
Göktürkler, Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular en güçlü olanlardır.  

                                                           
* Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 
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Moğol istilasından sonra Asya’da kurulan en güçlü devlet Timur İmparatorluğu 
olmuştur. Timur Harezm bölgesini kendine bağladıktan sonra, Altınordu Devleti’ni ortadan 
kaldırmış, batıya yönelerek bütün Anadolu’yu hâkimiyeti altına almıştır 

Timur İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra ortaya çıkan devletlerin güçlü olduğu 
pek söylenemez. Bunlardan Babür Devleti (1525- 1868) daha ziyade Hindistan coğrafyasına 
yönelik bir siyaset izlemiştir. Babürlüler, batıda Safeviler ile uğraşırken Hindistan’da İngilizler 
ile mücadele etmişlerdir. Ancak bu çatışmalardan İngilizler galip çıkmış ve 1868’de devlet 
yıkılmıştır.1  

Özbek Hanlığı, 1428-1599 yılları arasında hâkimiyet kurmuştur. Orta Asya’nın ilim 
merkezi olan Semerkant devlet merkezi olmuştur. 

Özbeklerin dağılmasından sonra, bölgede Hive Hanlığı(1512-1873), Buhara 
Hanlığı(1559-1868), Hokand Hanlığı(1710-1876) gibi daha küçük siyasal yapılar ortaya 
çıkmıştır.2 Bu hanlıklara Kazak ve Kaşgar hanlıklarını da ilave etmek gerekir. 

Orta Asya’da 1700’lerden itibaren istikrarsız bir yapı görülmektedir. Bu durumdan 
Çinliler, Ruslar ve İngilizler önemli ölçüde yararlanmıştır. İngilizler Hindistan taraflarını ele 
geçirirken, Ruslar da 1860’lardan itibaren Orta Asya’nın büyük bir kısmında hâkimiyet 
kurmuşlardır. 1917 Bolşevik devriminden sonra Rusya’nın baskısı daha da artmıştır. 1920’de 
Buhara ve Hive hanlıkları ortadan kaldırılmış, onların yerine 25 Ocak 1920’de Buhara Halk 
Cumhuriyeti ile  6 Ekim 1920’de Hive Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Bunlar görünürde 
bağımsız idiler. Ancak Buhara Halk Cumhuriyeti 20 Eylül 1924’de, Hive Halk Cumhuriyeti de 29 
Eylül 1924’de ortadan kaldırıldı ve Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne dâhil 
edildi. 14 Ekim 1924’de ise Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti lağv edildi, yerine 
Özbek ve Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ile Tacikistan Özerk Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti kuruldu. Bu gelişmeler 1936 yılına kadar devam etmiştir.3   

Bölgede Rusya’nın hâkimiyeti 1990 yılına kadar sürmüş, bu tarihten itibaren Türk 
toplulukları bağımsız devletler şeklinde yeniden tarih sahnesinde yerlerini almışlardır. Buhara 
ile Türkiye’nin ilişkileri 1920-1924 arasında kalan, kısmen özerk diyebileceğimiz bir dönemle 
ilgilidir. Türkiye’ye gönderilen öğrenciler de bu zaman dilimi içinde gelmişlerdir.  

Türkiye’nin öğrenci kabulü: 

TBMM’nin açılmasından sonra Ankara Hükümeti içerde ve dışarda önemli hamleler 
başlatmıştır. Türk dünyası ile ilişkilerin önemli olduğu biliniyordu. Yöneticiler Orta Asya’yı 
bekleyen Rus tehlikesinin de farkında idi. Bu nedenle Türkiye ile Türkistan arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi önemliydi. Bu amaçla ileriye dönük olarak Türkiye’ye öğrenci gönderilmesi arzu 
edilmiştir. Diğer yandan Buhara hükümeti de böyle bir düşünce içinde olmuştur.  

Rus baskısı ve Bolşevik devrimi sonunda çok sayıda aydın insan hayatını kaybetmiş, 
ülkenin geleceği tehlikeye girmiştir. Buhara hükümeti bunun farkında olduğu için yurt dışına 
öğrenci göndermeyi planlamıştır. Bu ülkeler Türkiye ve Almanya olarak belirlenmiştir.     

                                                           
1 A. Kürşat Gökkaya, C .Cahit Yeşilbursa, Yeni ve Yakın Çağ Tarihi, Ankara 2015, s.217 
2 Ali Yılmaz, “Moğol İstilasından Sonra Kurulan Türk Devletleri”, Türk Tarihi ve Kültürü, Ankara 2015, s.101-102.  
3179-180 Nadir Devlet, “Çağdaş Türk Devletleri ve Toplulukları”, Türk Tarihi ve Kültürü, Ankara 2015, s. 179-180. 
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İşin doğası gereği, gerekli diplomatik temaslar kurulduktan sonra, çalışmalara 1921 
yılında başlanmıştır. Bilindiği gibi, yerel kaynaklar tarihin kılcal damarlarıdır, yakın geçmişe ışık 
tutmak bakımından son derece önemlidir. Özellikle gazeteler ve dergilerde ilginç bilgilere 
rastlamak her zaman mümkündür. Mahalli Açıksöz1 gazetesini incelerken, 1922 yılı başlarında, 
Buhara’dan 20 kadar öğrencinin Kastamonu’ya geldiğini, bir buçuk yıl lise ve öğretmen 
okulunda öğrenim gördüklerini tespit ettik.  

Öğrencilerin seçimi ve Buhara’dan ayrılmaları: 

Yukarıda ifade edilmeye çalışıldığı gibi, ülkenin ihtiyacı olan insanları yetiştirmek 
amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmesi planlanmıştır. 1921 yılı Nisan ayında, Buhara Maarif 
Nazırlığı, Buhara Ahbar gazetesine bir ilan vermiş, gönüllü öğrencilerin başvurusunu istemiştir. 
Altmış kadar öğrenci müracaat etmiştir. Aralarında Buhara maarif nazırının oğlunun da 
bulunduğu 20 öğrenci seçilmiştir.  

 Gazete ilanına icabet edip müracaat eden ve ilk elemeyi geçen öğrenciler, uzun süre 
bekletilmişlerdir. Zira Moskova, Türkiye’ye gideceklere vize vermek istememiş, mümkün 
olduğunca geciktirmeye çalışmıştır. Buna karşılık Almanya’ya gideceklere herhangi bir engel 
çıkarılmamıştır. O yıllarda Ankara Hükümeti ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler sağlıklı 
gözükse de arka planda farklı düşünüldüğü, iki tarafın da birbirlerine temkinli yaklaştıkları 
açıktır.  

Altı ay kadar bekleyişten sonra vize konusu çözüme kavuşmuştur. Öğrenciler 
Buhara’dan parlak bir merasimle uğurlanmışlar, iki aylık zorlu bir yolculuktan sonra Batum’a 
ulaşmışlardır. Azerbaycan ve Gürcistan hükümetleri öğrencilerin geçişlerinde çeşitli 
engellemeler yapmış ve bunun neticesinde gecikme meydana gelmiştir. 

Batum’dan ayrılan öğrenciler, Samsun’a gelmişler ve burada sekiz gün kalmışlardır. 
Öğrencilerin ifadelerinden anladığımıza göre, halk ve esnaf kendilerine çok sıcak davranmış; 
Buhara hakkında merak ettikleri her şeyi sormuşlardır.   

Samsun’dan ayrılan öğrenciler, 24 Şubat 1922 akşamı İnebolu’ya ulaşmışlardır.2  

Öğrenciler Kastamonu’ya gelişi 

Öğrenciler iki gece İnebolu’da konakladıktan sonra 26 Şubat sabahı ayrılmışlar ve aynı 
akşam Kastamonu’ya gelmişlerdir. 

Öğrencilerin iki grup halinde İnebolu’dan ayrıldıkları görülüyor. İlk kafile önce gelmiş; 
sonraki kafile, Kastamonu’ya 15 kilometre uzaklıktaki Sırasöğütler mevkiinde kaza geçirmiştir. 
Kafile başkanı İsmail Sadri Bey ile iki öğrenci yaralanmıştır. Haberin alınması üzerine Memleket 

                                                           
1 Açıksöz gazetesi, 1919-1930 yılları arasında yayımlanmıştır. Gazeteyi Hüsnü Açıksöz ve Ahmet Hamdi Çelen 
çıkarmışlar, ancak daha sonra A. Hamdi ayrılmıştır. Açıksöz gazetesinde şehrin aydınları yazılar yazarak halkı 
aydınlatmışlardır. Kastamonu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri de yazı ve şiirleriyle gazeteye güç katmışlardır. 
Yine şehrin aydınları, Açıksöz idarehanesinde toplanıp fikir alış verişinde bulunmuşlardır. Kastamonu’dan gelip 
geçen bilim, sanat ve siyaset adamları gazete idarehanesine uğramışlar, sohbetlere katılmışlardır. 
2 Açıksöz gazetesi, 25 Şubat 1338, sayı:421 
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Hastanesi başhekimi Op. Dr. Cemil Bey olay mahalline gönderilmiş, kazazedeler hastanede 
tedavi altına alınmıştır. Gece vali ve maarif müdürü hastaneye giderek ziyarette bulunmuştur.1  

İstiklâl Mahkemesi Başkanı Mustafa Necati Bey2,  Canik Mebusu Hamdi Bey3, belediye 
başkanı Dr. Fazıl Berki Bey4 ile Açıksöz gazetesi heyeti de Dârülmuallime giderek öğrencileri 
ziyaret etmiştir. Açıksöz yöneticileri öğrencilere bir ziyafet vermeyi düşünmüş ise de, ancak 
kaza dolayısıyla iptal edilmiştir.5 

Öğrencilerin gelişiyle ilgili olarak Açıksöz şunları yazmıştır: ”Muhterem misafirlerimize 
beyân-ı hoşâmedi eder, âtide Türk ve İslâm birliğinin en mühim uzuvları olacak olan bu küçük 
efendilerin muvaffak olmalarını temenni eyleriz.”6 

Açıksöz gazetesinin; “Türk ve İslâm Birliği” sözleriyle konuya, çok geniş bir pencereden 
baktığı açıkça görülüyor. Asıl hedef belli olmakla birlikte, ne yazık ki o gün dile getirilen Türk ve 
İslâm Birliği, çeşitli siyasî veya başka sebeplerle bugüne kadar tam tesis edilememiştir.  

Öğrencilerin 13’ü Kastamonu Sultanisi’ne7, diğer 7’si öğretmen okuluna 
yerleştirilmiştir. Misafir öğrencilere ilgililer çok sıcak ilgi göstermişlerdir. Mıntıka Kumandanı 
Osman Bey 28 Şubat günü çay ziyafeti vermiştir. Öğrenciler bu ilgiden çok memnun olmuşlar 
ve Açıksöz kanalıyla Osman Bey’e teşekkür etmişlerdir. Kullandıkları ifadeler, sahip oldukları 
millî şuurun ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir: 

“Biz Buharalı talebelere dünkü gün Mıntıka Kumandanı Osman Beyefendi hazretleri 
tarafından verilen çay ziyafeti için samimi kalplerimizle teşekküratımızı bildirip, beraberinde 
kabulünü rica edip özümüzü bahtiyar sayarız. Bütün Türkiye’deki kardaş ve milletdaşlarımızın 
da bize yapılan Türklük sevgilisi misafirperverlikleri için de bütün Türkistan ve Buhara’daki din 
ve millet kardaşlarınız tarafından bütün vücudumuzla ayrıca teşekkürlerimizi bildiririz. Daima 
Türklük isminin yüksek ve şanlı bulunmasını ve ordumuzun muvaffakiyetini Ulu Tanrı’dan 
dileriz.”8 Bu arada Mevlevi dergâhında da bir ziyafet verildiğini belirtelim.  

İsmail Sadri Bey, 5 Mart günü hastaneden çıkmış, vali ve belediye başkanını ziyaret 
etmiş, Belediye Sandığına 100 lira teberruda bulunmuştur. On gün kadar daha şehirde kalan 
İsmail Sadri Bey 15 Mart günü Ankara’ya gitmiş, büyük bir kalabalık kendisini uğurlamıştır. 

                                                           
1 Açıksöz  gazetesi, 27 Şubat 1338, sayı: 423 
2 Mustafa Necati Bey, 18 Ağustos 1921-24A ağustos 1922 tarihleri arasında II. Dönem İstiklal Mahkemesi 
başkanlığı yapmıştır.(Geniş bilgi için bkz.: Mustafa Eski, Mustafa Necati Bey’in Kastamonu’daki Çalışmaları, 
Ankara 1990. 
3 Hamdi Bey, İstiklal  Mahkemesi üyesidir. 
4 Dr. Fazıl Berki Bey, Kastamonu’nun yetiştirdiği önemli şahsiyetlerdendir. Donanma Cemiyeti kurucuları 
arasındadır. Mütareke sonrasında İngilizler tarafından Malta adasına sürgüne gönderilmiştir. 1922 yılında kısa bir 
süre Kastamonu belediye başkanlığı yapmıştır. Daha sonra Açıksöz gazetesinde yazılar yazmıştır. Malatya 
milletvekili olarak da görev yapmıştır. 
5 Açıksöz gazetesi, 27 Şubat 1338, sayı: 423 
6 Açıksöz gazetesi,27 Şubat 1338, sayı: 423 
7 Kastamonu Sultanisi 1885 yılında, vali Abdurrahman Paşa zamanında açılmıştır. Bugün Türkiye’nin ilk resmi lisesi 
durumundadır. Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında, lisenin öğretmen ve öğrencileri makale ve şiirleriyle 
mücadeleye destek olmuşlardır. 
8 Açıksöz gazetesi, 2 Mart 1338, sayı:428. 
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 1922 yılı Nisan ayında Türkiye tarafından Buhara’ya bir sefaret heyeti gönderilmiştir. 
Heyette Sefir Galip Paşa, müsteşar Ruşen Eşref ve askerî ateşe Bnb. Rahmi Bey bulunuyordu. 
Heyet 15 Nisan akşamı Kastamonu’ya gelmiştir. Ertesi gün Açıksöz gazetesi idarehanesinde bir 
öğle yemeği düzenlenmiştir. Heyette bulunan Recep Bey’e, Buharalı öğrencilerin başında bir 
görevlinin bulunup bulunmayacağı sorulmuştur. Bu soruya Ruşen Eşref Bey “ Burada bu 
efendiler için memur bırakmak ne demektir? Bu efendilerin memuru bütün Türk milletidir” 
diye cevap vermiştir.1  

 Buhara Maarif Nazırlığı, öğrencilerin durumunu incelemek üzere 1922 yılı Aralık 
ayında Zeki Alioğlu adındaki bir müfettişi Türkiye’ye göndermiştir. Müfettiş 20 Aralık günü 
Kastamonu’ya gelmiştir. Buhara’dan gelirken maarif nazırının öğrencilere yazdığı bir mektubu 
da getirmiştir. Mektup Açıksöz gazetesinde yayınlanmıştır: 

“Buharalı Anadolu talebelerine, 

Evlatlarım! 

Uzun zamandan beri size mektup isâl edemedik. Zannetmeyiniz ki sizi unuttuk. Hayır, 
hayır evlatlarım! Sizi hiçbir zaman unutmayacağız. Siz birinci kafileyi teşkil eden, vatanın 
istikbalini düşünüp uzak diyarlara gitmeyi ihtiyar eden fedakâr, vatanın gayur evlatlarısınız. 
Sizi, biz değil tarih bile unutmuyor. Emin olunuz ki tarih zerin kalemiyle sertac-ı iftihar 
edecektir. Şunu da söylemek gerekir ki, gurbet ellerin her halde tesiri olacaktır. Lakin biz yine 
sizin azim ve metanetinizden eminiz. İnşallah önümüzdeki sene-i tedrisiyeyi geçirdikten sonra 
sevgili vatanınız olan Buhara’ya veyahut İstanbul ve sair şehirlere bir seyahat icra edeceksiniz. 
Bu defa bizzat ahvalinizden haber almak için Zeki Alioğlu efendiyi gönderdik. Bütün 
noksanlarınızı efendiye söyleyiniz. 

Muallimlerinizden, derslerinizden, elbise ve hörek ve sair hususatınızdan, haftalık 
harçlığınızın kifayetinden mufassal malumat veriniz. Bu defa gönderilen bu efendi, sizin için 
canlı bir mektuptur. İstediğiniz gibi malumat alabilirsiniz. Bâki samimi muhabbetlerimi arz 
ederim, sevgili evlatlarım.”2 

Mektuptaki samimi ifadeler son derece dikkat çekicidir. Öğrenciler, Buhara’nın istikbali 
için uzak diyarlara gitmeyi göze alan fedakâr ve gayur gençler olarak görülmektedir. Buhara’yı 
yönetenler, ülkenin geleceği için gençlerin ne kadar önemli olduğunu takdir etmektedir. 

Öğrenciler de Buhara Maarif Nazırının mektubuna şu şekilde cevap yazmışlardır: 

“Sevgili Babamız, 

Göndermiş olduğunuz şu mektubu hepimiz bir yere toplanarak maalşükran kemal-i 
meserretle okuduk.  

Biz vatanımızın istikbalini düşünerek buraya gelmişiz. Hiçbir vakit, vatanımız olan 
Buhara’yı hatırımızdan çıkarmayacağız. Gece gündüz düşüneceğimiz vatan ve milletimizden 
başka bir şey değildir. Size yalnız şunu diyebiliriz ki, naçizane mektubumuzu okuduğunuzla 
beraber vatanı düşünen birkaç evlatlarımız Anadolu’da varmış diye kemal-i emniyetle iftihar 

                                                           
1 Açıksöz gazetesi, 16 Nisan 1338, sayı, 464 
2 Açıksöz gazetesi, 6 Kânun-i sâni 1339, sayı:674. 
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edebilirsiniz. Evlatlarının bu kadar fedakârlıklarını bilen bir baba hiçbir vakit hatırından 
unutmaz değil mi? “1 

Zeki Alioğlu 6 Ocak 1923 günü Fazıl Berki Bey ile bir görüşme yapmıştır. Kendisine bazı 
sorular sorulmuş, o da cevap vermiştir. Bu konuşmadan anladığımıza göre; Zeki Alioğlu, 
öğrencilerin öğreniminden son derece memnundur. Ancak öğrenciler harçlıklarının azlığından 
ve senede bir takım elbise verilmesinden yakınmışlardır. Zeki Alioğlu; daha önce öğrencilerin 
İstanbul’da öğrenim görmelerinin düşünüldüğünü, ancak durumun müsait olmadığını, tatil 
zamanında bu ilim, irfan şehrine gidebileceklerini, bu konuda, velileri bulunan Hamdullah 
Suphi Bey’in bir görevlendirme yapacağını ifade etmiştir. Bu arada Almanya’da da kırk kadar 
öğrenci bulunduğunu, İstanbul’da ise kendi hesabına okuyan birkaç kişinin olduğunu 
söylemiştir.  Fazıl Berki Bey, Buhara maarif nazırının mektubu ile öğrencilerin mektubunu 
görmeyi arzu etmiştir. Zeki Alioğlu da yukarıda metnini verdiğimiz her iki mektubu 
göstermiştir. Fazıl Berki Bey, mektupları ve diyalog şeklinde geçen konuşmayı Açıksöz 
gazetesinde aynen yayımlamıştır.2   

Zeki Alioğlu 7 Ocak günü İnebolu’ya hareket etmiş, Batum yoluyla Buhara’ya 
dönmüştür. 

Öğrencilerin isteği 

Buharalı müfettişin geliş haberi dışında, gazetelerde öğrencilerle ilgili haberlere 
rastlanmıyor. Ancak daha önce ifade edildiği gibi, öğrenciler İstanbul’da okumak için 
Türkiye’ye gönderilmişlerdir. İstanbul kurtarılmış olduğundan, Maarif Vekâleti’ne bir dilekçe ile 
başvurmuşlardır. Ancak bu isteklerine olumlu cevap verilmediği anlaşılıyor. Bunun üzerine 
öğrenciler Açıksöz gazetesinde, Orhan Hamdi imzasıyla 13 Eylül 1923 tarihli uzun bir mektup 
yayımlamışlar ve isteklerini basın yoluyla duyurmuşlardır. Bu arzuları dikkate alınmış ancak 
İstanbul’a değil  Bursa’ya nakledilmişlerdir. 

Açıksöz gazetesinde yayımlanan bu uzun mektup birçok konuyu aydınlatmaktadır. 
Türkiye’ye gelmek için ilk başvuruların ne zaman ve nasıl yapıldığı, hangi süreçlerden 
geçildikten sonra Türkiye’ye ulaştıklarını bu mektuptaki ifadelerden daha iyi anlıyoruz: 

“1921 senesinin Nisan ayları idi. Buhara Maarif Nezareti tarafından Türkiye’ye birkaç 
talebe gönderileceği ve heveskâr talebelerin Maarif Nezaretine gelerek kendilerini 
kaydettirmelerini Buhara Ahbar gazetesi ilan ediyordu. Türkiye’de tahsil etmek emelinde 
bulunan elli, altmış arkadaş kendimizi gidip kaydettirdik. 1922 senesinin ibtidasında bir gün 
Heyet-i İlmiye reisimiz İsmail Sadri Efendi hepimizi Maarif Nezaretine topladı. İçimizden yirmi 
beşimizi bir tarafa ayırarak kalan kısmımıza, yirmi beş efendiden fazla gönderilmesinin 
ademülimkân olduğunu icbar ederek izin verdi ve bize de şimdilik Moskova’dan izin almak için 
telgraf çektiğini ve telgrafın cevabı gelinceye kadar beklemekliğimizi ve her ne vakit lazım 
olsak gazeteye ilan vereceklerini bildirerek mezuniyet verdi. Biz, Türkiye’de tahsil etmek 
saadetine nail olan yirmi beş arkadaş dakikaları saymakla Türkiye’ye gideceğimiz zamanı 
sabırsızlıkla bekliyorduk. Hülasa Moskova’dan izin almak meselesi altı ayda ancak bir netice 
verebildi. Neticede biz yirmi beş arkadaşın Türkiye’ye gideceğimiz iyice tahakkuk etti ve o 
hafta içerisinde her şeyimizi ihzar ettik. 

                                                           
1 Açıksöz gazetesi, 6 Kânun-ı sâni 1339, sayı: 674. 
2 Açıksöz gazetesi, 6 Kânun-ı sâni 1339, sayı: 674. 
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“Bir Salı günü vagonlarımız hazırlandı ve bütün talebe arkadaşlarımız ve sair, devair-i 
hükümetin pek parlak bir tarzda ifa etmiş oldukları teşyi merasimi ile vagonlarımıza râkip 
olduk ve maarif mızıkasının çalmış olduğu bir veda marşını müteakip tren hareket etti ve 
sevgili Buhara gözümüzden pek uzaklarda kaldı. 

“Buhara’dan çıktıktan sonra ve iki aylık bir yolculuk neticesinde ancak Anadolu’ya vasıl 
olabildik. Buhara’dan Anadolu’ya gelmek için iki ay uğraştığımızın sebebi tabii Azerbaycan ve 
Gürcistan hükümetlerinin mümanaat göstermesidir. 

“Batum’dan vapura binerek Samsun’a indiğimizde memurin-i hükümetten başlayarak 
küçük esnaflara kadar bize izhar-ı hoşâmedi edip ve bizden memleket ahvalinden soruyorlar, 
uzun uzun dertleşirler, hepimizin bir bayrak altında toplanacağımızı ümit ediyorlardı. Sekiz gün 
Samsunda müsâferetimizden sonra İnebolu tarikiyle sevgili Kastamonu’nun âgûş-ı şefkatine 
atıldık. Hatta kendi evimizde görmediğimiz merhamet ve mürüvveti Kastamonu ilk defa olarak 
bize gösterdi. İşte bir buçuk seneden beri Kastamonu Dârülmuallimin ve Sultâni mekteplerinin 
kucağında yaşıyoruz. 

“Âcizâne makalemin serlevhasını teşkil eden “Buharalı Talebelerin Arzusu”nu şimdi 
söyleyeceğim. Zavallı Türkistanımız, ilim ve irfandan tamamıyla cahil kalmıştır. Şimdiye kadar 
vatanımızı tenvir eden güzîde münevverlerimizin kısm-ı âzâmı gerek istibdat zamanında ve 
gerek 1917 senesinden şimdiye kadar devam eden Rusya inkılâb-ı kebiri neticesi olarak 
şehâdete ermişlerdir. El’an memleketimizde milliciler, İslâmcılar, komünistler unvanıyla üç fikir 
cereyanı vardır. Bu partiler arasında komünistlik Türkistan’da fevkalâde rol oynamaktadır. Ve 
en ziyade ehemmiyetlisini teşkil eden bir fırka varsa da o da milliciler fırkasıdır. Burada 
bulunan Buharalı talebelerin pek mühim ve pek mukaddes bir vazife ile muvazzaf 
bulunduklarını hissediyorum. İşittiğime göre bizden sonra Almanya ve Rusya’ya yüz kadar 
küçük yavrulardan ibaret bir kafile gönderilmiştir. Fakat bunların çıkıp gitmesi bizim gibi altı ay 
tehire uğramadı. Bir hafta zarfında hareket etmişler. 

“Bana kalsa bu zavallıları evvela Türkiye’ye göndermeli ve burada tâli tahsili, hiç 
olmazsa ibtidâi tahsilini bitirdikten sonra Avrupa’ya göndermeli idiler. Acaba onlar da 
Türkistan’ın istikbâlini parlatacak millî bir mefkûre ile vatana avdet edecekler mi? 

“İnsan kesb-i malûmat edebilmesi için muhitin de her türlü istifadeye şâyan ve 
mükemmel olması şarttır. Biz yalnız mektepten aldığımız malûmat ile vatana gidip hizmet 
edebilir miyiz ve karanlık istikbale atılabilir miyiz? Bunun için bizim her halde İstanbul gibi 
mecmu’ ilim ve fen olan bir yere naklimiz lazım gelir. Geçen sene bu hususta Maârif 
Vekâleti’ne müracaat ettiğimizde, İstanbul’un işgal altında bulunmaktan naklimiz mümkün 
olmadı. Şimdi bu güzel belde esaretten kurtulmuş, hür ve azad bir tarzda bize kavuştuğu 
halde, neden istidalarımızı Vekâlet reddediyor diye bir türlü aklımız ermiyor. Bu hususta 
alakadarların bizim istifademizi ve istikbalimizi düşünerek İstanbul gibi bir yere naklimiz için 
lazım gelen muavenette  bulunmayı kendilerine millî bir vazife addedeceklerini ümit ve bütün 
Türkistanlı Türkler nâmına rica ederiz. 12 Eylül 1339, Kastamonu Dârülmuallimini, 461 Buharalı 
Orhan Hamdi”1 

                                                           
1 Açıksöz gazetesi, 13 Eylül 1339, sayı:875 
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Orhan Hamdi’nin mektubunda, Türkistan hakkında çok ilginç bilgiler görülmektedir. 
Siyasal açıdan millici, komünist ve İslâmcılık gibi akımlarından söz etmiş; Bolşevik devriminin 
üzerinden beş yıl geçmesine rağmen, komünistliğin Türkistan için ciddi bir tehlike olduğuna 
dikkat çekmiştir. Fırkalar içinde en önemlisinin de “milliciler fırkası” olduğunu belirmiştir.  

Orhan Hamdi küçük yaştaki öğrencilerin, Rusya ve Almanya’ya gitmelerinden de 
kaygılanmıştır. Öğrencilerin, oralara gitmeden önce, hiç değilse bir müddet Türkiye’de 
okumalarının daha faydalı olacağını düşünmüştür. Kendilerinin istikbâli ile Türkistan’ın kaderini 
bir gördükleri için, daha iyi bir muhitte öğrenim görmeleri gerektiğini de açıkça ifade etmiştir.  

Öğrencilerin Kastamonu’dan ayrılması 

Öğrencilerin gazete yoluyla yayımladıkları istekleri kısa sürede yankı bulmuş, Ekim ayı 
ortalarında, lisede okuyan 13 öğrenci, Kasım ayı ortalarında da öğretmen okulunda okuyan 5 
öğrenci Bursa’ya nakledilmiştir.  

Öğrenciler Kastamonu’dan ayrılırken Açıksöz gazetesi vasıtasıyla bir veda mektubu 
yayımlamışlardır. Bu mektupta, her şeyden önce Kastamonu’da halktan, öğretmenlerden ve 
okul arkadaşlarından gördükleri yardımları takdirle anlatmışlardır. Günümüze de ışık tutması 
bakımından veda mektubunu aynen yayımlıyoruz: 

“Kastamonulu muhterem millettaşlarımıza arz-ı şükran, 

Bir buçuk senedir sevgili Kastamonu’muzun pek muhterem müesseseleri bulunan 
Dârülmuallimin ve ve Sultâni mekteplerinin âguş-i şefkatinde yaşadık. Muamele-i ubuvvet ve 
muavenet-i üstadelerini zerre kadar bizden esirgemeyen sevgili muallim beylerimizin ilim ve 
irfanından birçok istifadeler ettik. Mektep dahilinde kardeşçe yaşadığımız  oğullarınızın 
hakkıyla göstermiş oldukları müessir uhuvvet, şâyan-ı takdir ve şükranımızdır. İlk geldiğimizde 
Türkçeye hiç vukufumuz yok iken yerli kardeşlerimizin bize göstermiş oldukları gayret ve 
muavenetleri sayesinde az bir zaman zarfında kesb-i ıttıla edebildik. Kardeşlerimiz 
mütalaalarda ve gerek sair boş zamanlarda lisan hususunda bize oldukça yardım etiler. 
Kendileri için kıymetli olan vakitlerini bize sarf ederek bilmediklerimizi bize öğretmeye 
çalıştılar. Bilhassa kardeşlerimizin bu husustaki muavenetlerinden çok müteşekkir ve 
ebediyyen unutmayacağız. Mektep müessesesi dâhilinde geçirdiğimiz mesut hayat böyle 
olmakla beraber, mektep haricinde de her nereye gitti isek hüsn-i muamele ve 
misafirperverlik gördük. Bu bir buçuk sene zarfında sevgili Kastamonu’da geçirmiş olduğumuz 
mesut hayatın bize bırakmış olduğu hatıralara karşı olan şükran borumuz hakkında birkaç 
satırlık teşekkürnâme ile değil sütunlarca makale yazsak yine bitiremeyiz. Hülâsa Türkiye’de 
tahsil hatıratımızın serlevhasını, altın yazılarla yazılması değerli olan Kastamonu hatırası teşkil 
ediyor. Bütün Anadolu’da bulunan Türk kardeşlerimizle aramızdaki samimiyet ve alakanın 
mebdei ve sertâc-ı iftiharı Kastamonu hayatıdır diye addediyoruz. İşte bu bir buçuk senelik 
Kastamonu’da geçirmiş olduğumuz tahsil hayatında büyüklere baba ve küçüklere sevgili 
kardaş diyecek kadar sizinle merbutiyet kesbetmişiz. Sizin bu, gönüllerde unutulması mümkün 
olmayan muhitiniz bizim saf ve temiz kalbimizde ebediyen yaşıyor ve yaşayacaktır. Evet, 
memleketinizde bir buçuk sene tahsil gördük ve birçok istifadeler ettik. Maârif Vekâleti’nin 
emri mucibince eski pâyitahtınız olan yeşil Bursa’ya gidiyoruz. Yarın o güzel beldeye girerken 
mukaddes câmilerimizin semaya yükselen mualla kubbelerini, sivri uçlu minarelerini gördükçe 
kim bilir ne kadar seviniriz. İşte bu bir buçuk senedir sine-i şefkatinde yaşadığımız sevgili 
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Kastamonu’dan uzaklaşıyoruz. Bunun için çok müteessiriz. Fakat yine hepimizin ruhu daima 
birdir. İnşaallah ankaribizzaman bizim tahsilimiz hitam bularak memleketimize avdetimizden 
sonra, gerek siz ve gerek biz elbirliği ile çalışır ve kendimize has olan azim ve sebatımız 
sayesinde hepimiz Anadolu ve Türkistan’da sevgili bayrağımızın şanını i’la eyleriz. İş bu 
teşekkürnâmeme hatme olarak şimdiye kadar Kastamonu’dan gördüğümüz ebedî ve 
unutulmaz iyiliklere karşı olan teşekküratımızın kabulünü istirham ederek size derin ve ebedî 
hürmetlerimizi takdim eyleriz ve sizden ayrılacağımız için kemal-i teessürle sizi Ulu Tanrı’ya 
ısmarlarız, sevgili baba ve kardeşlerimiz.  

Kastamonu Dârülmuallimini ve lisesindeki Buharalı talebe nâmına Dârülmualliminden 
461 numaralı Buharalı Hamdi.”1 

Lisede okuyan birinci gruptaki öğrenciler; Ekim ayı ortalarında, edebiyat öğretmeni 
Ahmet Halit Bey’in refakatinde, ikinci gruptakiler de Kasım ortalarında lise imamı Hacı Kâmil 
Efendi idaresinde Bursa’ya gönderilmişlerdir.2  

Sonuç:  

Milletler arasındaki münasebetlerde, öğrenciler köprü vazifesi görürler. Zira öğrenim 
gördükleri ülke ile kendi ülkeleri arasında yakın bir bağ kurulmasına vesile olurlar. Özellikle 
kardeş Türk Cumhuriyetleriyle bundan sonra yürütülecek münasebetlerde öğrencilerin çok 
önemli hizmeti olacaktır. 

Bugün Türk Dünyası coğrafyasında, çeşitli adlar altında devletler, özerk cumhuriyetler 
ve akraba dediğimiz topluluklar bulunmaktadır. Görünürde bir siyasî ayrılık söz konusudur, 
ancak burada bahsettiğimiz Buharalı öğrenciler, sürekli olarak Türkistan ifadesini 
kullanmışlardır. Bu sözler büyük düşünmenin ve bütün coğrafyayı aynı bayrak altında 
kucaklamanın ruhlardaki tezahürüdür. Bugün de aynı duygu ve düşüncelerle hareket 
edilmelidir.  

Öğrenciler, Türkistan’ın kalkınması için kendilerine görev düştüğünün bilincinde olarak 
daha iyi eğitim almanın gerekli olduğu inancındadır. Bugün de aynı durum söz konusudur. İyi 
yetişmiş, çağdaş dünyayı ve bilimi özümsemiş genç insanlara ihtiyaç vardır. 

Öğrenciler, Türkiye dışında, başka ülkelerde öğrenim görmenin sakıncalarını 
söylemişler ve bu konudaki kaygılarını dile getirmişlerdir. Bu durum onlardaki, milli şuurun ne 
kadar yüksek olduğunu açıkça göstermektedir.  

Öğrenciler, 1917 Bolşevik devriminin ve komünizmin, kendi ülkeleri için tehlikeli 
olacağının daha o günlerde anlamışlardır. 

Öğrenciler Kastamonu’da halktan ve arkadaşlarından son derece yakın ilgi görmüşler, 
mutlu ayrılmışlardır. Bugün, bu anlatılanlardan hisse çıkarıp, Kastamonu’da öğrenim gören 
tüm öğrencilerle güzel ilişkiler kurulmalı, onların güzel intibalarla ayrılmaları sağlanmalıdır. Bu 
konuda bütün emek ve gayret sadece üniversite yönetimine bırakılmamalı; Valilik, Belediye, 
KATSO başta olmak üzere tüm meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları üzerlerine düşen 

                                                           
1 Açıksöz gazetesi, 24 Eylül 1339, sayı: 884. 
2 Açıksöz gazetesi, 1 Kânun-ı evvel 1339, sayı:939 
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görevi yerine getirmelidir. Diğer vilayetlerde de buna benzer aynı uygulama ve hassasiyet 
gösterilmelidir. 

Her ne kadar yasal mevzuatımızda “yabancı öğrenciler” ifadesi bulunsa bile, 
münhasıran Türk Cumhuriyetlerinden gelenler için bu ifade değiştirilmelidir. Hem birlikten, 
hem de geleceği beraber inşa etmekten söz ederken, diğer yandan “yabancı” gibi ayırımcı bir 
ifadenin kullanılması çelişki yaratmaktadır. Bunun yerine “kardeş ülke öğrencileri” gibi  
kucaklayıcı ifadelerin kullanılması daha doğru olur. 

Türkistan coğrafyasındaki kardeş devletlerle olan ilişkiler daha çok geliştirilmelidir. Bu 
çerçevede Türkiye’ye daha fazla öğrenci gelmesi için gayret gösterilmelidir. 

Ekonomik ve siyasal ilişkilerden önce gönüllerde birlik sağlanmalıdır. 
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İSTANBUL TÜRKİSTANLILAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TARİHÇESİ 

Çağatay KOÇAR* 

“Her Türk’ün iki vatanı vardır: birincisi kendi doğduğu topraklar, ikincisi Türkiye’dir”. 

Mustafa Çokay 

 Anadolu asırlardan beri Türk Dünyası’ndan gelen göçlerle Türk Yurdu haline gelmiştir. 
Göç alma durumu günümüzde de devam etmektedir. 

 Zorunlu olarak yapılan göçler insanlar için en büyük felaketlerden biri sayılır. Çünkü 
göçmenler işlerini, evlerini, yurtlarını hatta yakınları kaybederler, sefalet çekerler, yolda 
kayıplar verirler ve yeni yurtlarında hayatlarını düzene soksalar da asıl yurtlarının hasreti ile 
ömür boyu yaşarlar. Bu hasret ve zorluklar onlarda her zaman iz bırakmış ve kalplerinde şifa 
bulmayan bir yara gibi kalmıştır. Türk milleti tarih boyunca en çok göç görmüş milletlerden 
biridir. Dünyanın bütün kıtalarında Türk kökenli göçmenlere rastlamak mümkündür.  

 Türkistan’ın Rus ve Çin işgaline uğramasından bilhassa komünizm rejimiyle yönetilmesi 
neticesinde, istilacıların yerli halka yaptıkları zulüm ve baskı son derece şiddetlenmiştir. Bu 
sebeple Türkistan’dan göçler vakit vakit büyük ve küçük kafileler halinde devam etmiştir.  

 Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu, Dünya Mültecileri Meselelerini 
Araştırma Teşkilatı’na sunduğu raporda Türkistan’dan göçlerin Rus ve Çin işgalinden sonra 
hızlandığı belirtilerek şu bilgiler aktarılmıştır. 

Türkistan’ın 1827’de Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine 1860 tarihine kadar 3 bin, 
1865 yılında 4 bin Türkistanlı Anadolu’ya doğru göç etmiştir. Fakat Türkistan’dan asıl 
büyük göç 1917 Rus komünist ihtilalından sonra Afganistan’a olmuştur. Buradaki 
göçmen Türkistanlıların sayısı tahmini olarak 2 milyondan fazladır.  

 Raporda Çin zulmünden muhacerete çıkmak zorunda kalan Doğu Türkistanlılar 
hakkında şu bilgiler mevcuttur:  

1950’de Çin komünistlerinin Doğu Türkistan’da yerli halka karşı yürüttüğü zulüm ve 
çeşitli baskılar yüzünden Altaylı 30 bin Doğu Türkistanlı muhacerete çıkmak zorunda 
kalmıştır. Yol boyunca düşmanla ve hastalıklarla en ağır iklim şartları altında, 2 yıl 
çarpışarak güneye doğru hareket etmişler, Hindistan’a ulaştıklarında 7 bin kişi kadar 
kalmıştır. Bunlarında 5 bini Hindistan’daki iklim şartlarına uyamamaktan ve sefaletten 
ölmüştür. Doğu Türkistanlı göçmenlerden 2 bin kadarı Türkiye’ye ulaşmıştır. Türk 
hükümeti onları iskanlı göçmen olarak kabul etmiştir.1 

 Türkistanlıların göçleri durmadan zaman zaman kafileler halinde veya ferdi olarak 
devam etmiştir. Türkiye’yi yurt edinen Türkistanlılar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar 
her Türk’ün içtenlikle istediği gibi onlarda Dünya Türklüğünün merkezi olarak Türkiye’yi 
gördüler. Geçmişte ve günümüzde Atatürk Türkiyesi ile övünürler sevinçlerini edebiyata 
yansıtırlar ve kara günlerinde gönüllerini karartırlar. Candan, içtenlikle Türkiye’nin esenliği için 

                                                           
* Gazeteci ve Araştırmacı Yazar 
1 Anonim, ‘’Göç Sebepleri ve Türk Göçleri’’, Türk Dünyası, Nu:6, İstanbul, 1967, s. 34-35. 
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Allah’a yakarırlar. Onların gönül yönleri Türkiye’dir. Bu Türk Dünyasının gönülden bağlılığını 
gösterir.  

 Türkistanlıların Türkiye’de Kurduğu Dernekler 

 Türkiye’nin çeşitli şehirlerine yerleşen Türkistanlılar birbirlerinden kopmamak ve yerel 
halka Türkistan’ı tanıtmak, tarihi, sosyal ve kültürel durumu hakkında bilgi vermek için 
dernekleşmeyi ihmal etmediler. İstanbul’da yaşayan Türkistanlılar 29 Eylül 1927 tarihinde 
Türkistan Türk Gençler Birliği adında dernek kurdular. Kurucuları Ahmetcan Okay, Osman 
Kocaoğlu, İbrahim Yarkın, Yakup Elbek, Ahmet Mecdeddin Delil ve Ahmet Naim Öktem’dir. 
Birliğin merkezi Sultanahmet’te bulunan Buhara (Özbekler) Tekkesi idi. Burada çeşitli kültürel 
faaliyetler yürüten Türkistan Türk Gençler Birliği’nin en faal olduğu yıllar 1936-38 yıllarıdır. 
Burada çeşitli konferanslar, sohbetler ve mili-dini gün ve geceler düzenlendi. Verilen 
konferanslar kitapçıklar halinde yayınlandı. Bunlardan bazıları şöylecedir: 

Osman Kocaoğlu- Türkistan 

 Ahmetcan İbrahim Okay- Büyük Temir 

 Muharrem Fevzi Togay- Türkistan’ın Dünya Politikasındaki Mevkii 

 Cafer Seyitahmet Kırımer- Mefkure 

 İbrahim Yarkın- Türkistan’da Hayvancılık 

 Muharrem Fevzi Togay- Turani Kavimler ve Siyasi Esas Hatları 

 Türkistan Türk Gençler Birliği 1931 yılında Yeni Türkistan ve ilerleyen yıllarda Türk 
Amacı adlı dergiyi yayınladı. Türk Amacı 2. Dünya Savaşı döneminde Türk Dış Politikası etkisiyle 
yayınına son vermek zorunda kalmıştır. 

Türkistan Türk Gençler Birliği 1938 yılında kapatıldı. Onun yerine 1940 yılında Türk 
Kültür Birliği kuruldu. 7 Temmuz 1940 tarihinde yapılan kongrede Ahmetcan İbrahim Okay ilk 
başkan olarak seçilmiştir. Fakat birliğin ömrü uzun sürmedi ve faaliyetlerine son vermek 
zorunda kaldı. Türk Kültür Birliği kapatıldıktan sonra İstanbul ve Türkitye’nin türlü yerlerinde 
yaşayan Türkistanlılar teşkilat kuramadılar. 

1950 yılından sonra Türkiye’nin Adana şehrinde yoğun olarak yaşayan Türkistanlılar 
1952 yılında Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği ve Çukurova’nın kurtuluşuna iştirak eden 
Türkistanlıların kurduğu Türkistanlılar Mücahitler Cemiyeti Türkiye’de ilk olmuştur. Daha sonra 
1954 tarihinde İstanbul’da Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği ve Ankara’da da aynı adla bir 
dernek kuruldu. İstanbul’da 1965 yılında Doğu Türkistan Göçmenler Cemiyeti, Salihli de aynı 
yıl Salihli Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 1969’da İstanbul’da Türkistan Öğrenci 
Birliği, 1986 tarihinde yine İstanbul’da Kazak Türkleri Vakfı, 2000’li yıllardan sonra İstanbul’da 
Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği, İstanbul’da Afganistan Türkleri Uluslararası Sosyal 
ve Yardımlaşma Derneği, Şanlıurfa ilimizde Şanlıurfalı Türkistanlılar Kültür ve Eğitim Derneği, 
İstanbul’da Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti, İstanbul’da Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma 
Derneği gibi cemiyetler çalışmalar yaptılar.  

İstanbul’daki Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği Tarihçesi 
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 İstanbul’daki Türkistanlılar Türk Kültür Birliği’nin kapatılmasından sonra uzun süre bir 
dernek kuramadılar. 1950 yılından sonra birkaç teşebbüs olsa da başarılı sonuç alınamadı. 
Nihayet 27 Ocak 1954 tarihinde 14 Türkistanlı tarafından Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği 
adı altında cemiyetleşmede başarılı oldular. Kurucuları; A. Fettah Akın, Ziyaeddin Babakurban, 
Abdullah Tevekkül Babür, Abdullah Recep Baysun, Nevzat Kaya Büyüköztürk, Kamil Çokay, 
Hadi İşan, Mahmut Kutay, İlhan Musabay, Ahmet Naim Öktem, Ahmet Pahta, Mahmuthan 
Türkkan, Abdulkerim Türkistanlı ve Eftal Vensürel’dir. 

 Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği ana tüzüğünün ilk maddesi derneğin adı ile beraber 
merkezi olarak İstanbul- Çarşıkapı, Divanı Ali Sokağı Nu:18 Daire 10/2 gösterilir. Derneğin esas 
gayesi olarak Türkistan’ı tanıtmak, tarihi ve içtimai, kültürel durumuna ait konuları derlemek, 
yaymak bu amaç çerçevesinde hükümetten alacağı izin üzerine çay, müsamere, gezi, 
konferans gibi faaliyetler tertiplemek, dergi, broşür neşretmek diye belirtilir. 

 Derneğin hiçbir suretle siyasetle uğraşmayacağı belirtilerek derginin 3 organı olduğu 
bildirilir. Genel kurul, yönetim kurulu ve denetçiler kurulu ve haysiyet divanı olduğu açıklanır. 
Derneği tüzüğü 20 maddeden ibarettir. Tüzük 20 maddeden ibarettir.1 1958 yılına 
geldiğimizde İstanbul’da Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği adı altında bir dernek 
kurulduğunu görmekteyiz. Derneğin tüzüğü incelendiğinde derneğin adı ile beraber derneğin 
merkezininde aynı adreste olduğunu görmekteyiz. Derneğin gayesi de tamamen aynıdır. 
Sadece tüzükte kurucuları farklı kişilerdir. 1954 yılında kurulan derneğin kurucuları arasında 
bulunan Mahmut Kutay’ın adı bu derneğin kurucuları arasında da geçmektedir. Kurucuları; 
Halide Ahıska, Dr. Salih Erkinkol, Nimet Özulu, Dr. Hekimcan Kaynar, Mahmut Kutay, Çolpan 
Mirzataş, Abdullah Çağatay’dır.2 

 Aynı adla kurulan bu dernek 27 Ocak 1954 tarihinde kurulan derneğin devamı mı ? 
Önceki dernek feshedilerek mi kuruldu ? Burada çeşitli sorular akla gelmektedir. Neden aynı 
adla bir dernek varken yeni bir yapıya ihtiyaç duyuldu ? Önceki dernekten kopmalar mı oldu ? 
Yeni bir dernek ihtiyacı mı doğdu ? Türkistanlılar arasında bir gruplaşma mı çıktı ? Elimize 
geçen belgelere dayanarak bu sorulara cevap vermeye çalıştık. Kesin bir bilgi elimizde mevcut 
değildir ancak Dr. Salih Erkinkol ve Zuhuriddin Mirza Abid Türkistaniyle Veli Kayyum Han’ın 
mektupları döneme ait bilgiler vermektedir. 

 Veli Kayyum Han’ın 05.05.1954 tarihinde Zuhriddin Mirza’ya yazdığı mektupta 
İstanbul’da kurulan dernek hakkında kaygılarını ifade etmiştir. Mektup şöylecedir: 

“Türkiye’de İstanbul’da yine bir dernek açılmış diye yazmışsınız. Bundan da haberim 
var, onların maksadı hakkında size bilgi vereceğim. Bunun gibi cemiyetler, dernekler 
milli birliğimize zarar verecektir. Ben bütün güçlerimizi toplamak ve merkezileştirmek 
için uğraştım ve uğraşmaktayım. Sizin gibi fedakarlar sayesinde bu milli birlik gücü 
teşkil edildi ve milli komite var olmaya devam etmektedir. Şimdi bazı kimseler yine ufak 
tefek teşkilatlarla iş yapmaya çalışmaktalar”. 

 Mektubun devamında Kayyum Han, Zeki Velidi Togan’ın kurduğu Türkili Derneği 
hakkında da bilgiler vermektedir. 

                                                           
1 Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği Ana Tüzüğü, İstanbul, 1954. 
2 Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği Ana Tüzüğü, İstanbul, 1958. 
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“Zeki Velidi’nin Türkili hareketi hakkında da malumat vermiştim. Bunlar eskiden bilinen 
kişilerdir. Bunlar Ruslarla birlikte, şimdi de Ruslarla birlikte kurulan teşkilata üyeler. 
Zaten Türkili yok ikiye bölünmüştür. Bir kısmı Kerenski diğerleri ise Melganov ve 
Nikolayevski tarafından kurulan teşkilatlara üyedir. Bu Rusçulara zamanında cevap 
vermiştik. Şimdi de bu gibi kimseler ortaya çıkabilirler. Ruslarla çalıştıkları halde, milli 
şiarla ortaya çıkmaları ihtimalden uzak değildir dikkatli olmak gerek.” 1 

 Milli Türkistan Birlik Komitesi reisi Veli Kayyum 14.01.1956 tarihinde Salih Erkinkol’a 
yazdığı mektubunda dernek hakkındaki görüşlerini ifade etmektedir. 

“Bir iki kişi tarafından yürütülmekte olan hareketler beni çok kaygılandırmakta. 
Bilhassa Halide Hanımla uzun uzun konuştuktan sonra bütün meseleler üstünde 
objektif bilgiler verildikten sonra başkalarının yalan sözlerine kulak vermesi beni çok 
üzdü. Milli dava ve Türkistan istiklali için en zararlı hareketlerden biri fitne ve yalan 
haberlere önem verilmesidir”. 

 02.02.1957 tarihinde Dr. Salih Erkinkol’un Veli Kayyum Han’a gönderdiği mektup bir 
gruplaşma olduğunu ortaya koymaktadır. Mektup derneğin kongresi hakkında şöylece bilgi 
verir: 

“20.01.1957 günü yapılacak olan dernek kongresi çoğunluk olmadığı için açılamadı. 
Ertesi hafta 27.01.1957 günü kongre yapıldı. Kongrede ne Halide Hanım ne de Sultan 
Mansur seçilemediler. Halide Hanım başkanlığa aday gösterilmişti yalnız 8 oy alabildi. 
Sultan Mansur ise 1 oy alabildi. Kongreden önce çok hazırlıklar yapıldı. Gençler benim 
evimde birkaç kez toplanarak doğru kararlar aldılar. Bu kararlar esasında aşağıda adı 
yazılanlar yönetim kuruluna seçildiler: 

Neşet Tahiroğlu, Nimet Özulu, Turdu Ahunbay, İlhan Musabay, İbrahim Mutlu, Hafız 
Mahmut Kutay, Bahadır Otu… 

Bizim isteğimiz dışında İlhan Musabay seçildi. Diğerleri bizim istediğimiz kişilerdir. Buna 
muvaffak olduk. 

Başkanlığa Neşet Tahiroğlu, muavinliğe Nimet Özulu, genel sekreterliğe İbrahim Mutlu, 
muhasipliğe Mahmut Kutay seçildiler”. 

 Dr. Salih Erkinkol mektubun devamında Halide Hanım’a karşı cephe alındığını şöyle 
ifade eder: 

“…Son günlerde adlarını yazdığım ve oy alamayan kişilere karşı cephe alındı. Bilhassa 
biçare Halide Hanım’a karşı sert konuşmalar yapıldı. Halide Hanım bazı kişilerin 
sözlerine kanarak komiteyi ve derneği bölmek için hareket etti”. 

 Mektubun devamında Halide Hanım’ı ikna etmeye çalıştıklarını fakat ikna 
edemediklerini sonunda komite üyelerinin çok üzüldüğünü ve onu dışlamak zorunda 
kaldıklarını belirtir. 

                                                           
1 Zuhriddin Mirza Abid Türkistani, Türkistan İstiklal Yolunda Hicret Yılları, İstanbul, 2013, s.154-156. 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

264 
 

“Sultan Mansur ve İbrahim Mutlu bu bayana siz merak etmeyin her şey hazır biz 
herkesten ayrı ayrı söz aldık. Kongrede onları (yani komite üyelerini) yeneriz diye vaat 
ettiler”. 

  Dr. Salih Erkinkol, Veli Kayyum Han’a yazdığı mektupta “Biz bu konudaki hareketleri 
günü gününe ve saati saatine takip ettik. Karşı tedbir aldık. Kongre neticesi alındıktan sonra 
Halide Hanım’ın evinde malum kişiler toplandılar. Komiteye karşı olanlar şimdilik susmak 
zorunda kaldılar. Federasyona da onlardan hiçbirini delege olarak göstermedik. Halide Hanım 
federasyona delege olmayı çok istiyordu.” diye belirtir.1 

 Bu mektuplaşmalardan görüldüğü gibi Milli Türkistan Birlik Komitesi Türkistanlıları tek 
bir çatı altında tek bir merkezde toplamak istemektedir. Bu durumda Veli Kayyum Han 
komiteye yakın isimleri bu derneğe yönlendirerek tek bir merkeze dahil etmeyi 
arzulamaktadır. 1958’de ki yapı bu mektuplardan yola çıkarsak 1954 yılındaki yapının devamı 
niteliğindedir.  

Derneğin Faaliyetleri 

 Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği asıl gayesi olan yerel halka Türkistan’ı tanıtmak, 
tarihi, sosyal ve kültürel durumu hakkında bilgi vermek için çeşitli faaliyetlerde bulundular. 

 Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Türkistan’ın umumi 
tarihi hakkında seminerler verilmeye başlandı. Eğitim alanında ise konulara hakim olan kişiler 
tarafından genelde Türkistanlı olan kitleye Türkistan tarihi, kültürü ve edebiyatı, Çin ve Rus 
işgal süreçleri hakkında bilgiler verilmektedir. Dernek üyeleri tarafından ayrıca farklı 
dönemlerde Türkistan adı ile mecmua yayınlanmıştır. Dernek tarafından Türkistan Tarihi 
Masalları (İbrahim Mutlu), Milli Amentü ve Türkistan İçin Şiirler (İbrahim Mutlu) ve 
Özbekistan’ın bağımsızlığının 20. Yılına özel armağan çıkarmıştır. 

 03-05 Aralık 1990 tarihinde dernek tarafından İstanbul’da 1. Uluslararası Türkistan 
Kurultayı düzenlendi. Çeşitli ülkelerde yaşamakta olan Türkistanlı vekillerin katıldığı kurultay 
olgun bir havada geçti. Ayrıca Türkistan cumhuriyetlerinden gelen delegeler de katıldılar. 

 Dernek geleneksel olarak yıllık kır gezileri organize etmektedir. Elimizde belgelere bu 
geziler genelde yaz mevsimine denk gelmektedir. Milli oyunlar, Türkistan şarkıları ve 
geleneksel yarışmalar icra edildi. 

 Dernek tarafından folklor geceleri tertip edildi. Türkistan Geceleri Türkistanlılarla 
birlikte Türkistan sevdalısı olan kişilerce takip edildi. Bu gecelere ‘’Uluğ Türkistan Gecesi’’ adı 
verildi. 28 Mayıs 1976 yılındaki Türkistan Gecesi hakkında bilgiler verelim. İstanbul’da 
Sheraton Oteli salonunda yapılan geceye yaklaşık 500 davetli katılmıştır. Gecenin açılış 
konuşmasından sonra Türkistan milli kıyafetleri ile Dr. Hekimcan Kaynar’ın önderliğindeki 
folklor ekibinin salona girişi büyük tezahüratla karşılandı. Söylenen şarkılar ve oynanan oyunlar 
ilgi ile karşılandı. Vatan özlemi çeken Türkistanlılar derin duygulara büründü. Dönemin 
Başbakanı Süleyman Demirel, Genel Kurmay Başkanı Org. Semih Sancar, Başbakan Yard. 
Alparslan Türkeş, Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahir Çağatay ve Milli Türkistan 

                                                           
1 Dr. Salih Erkinkol’un Veli Kayyum Han’a mektubu. Çağatay Koçar arşivi. 
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Birlik Komitesi Başkanı Veli Kayyum Han’dan gelen kutlama telgrafları salonda okundu. Uluğ 
Türkistan Gecesi’ne gösterilen ilgi dernekleşmenin önemini gösterdi. 

 Dernek Aksaray’da kendi binasına sahip oldu. Faaliyetlerinin bir kısmına burada devam 
etti. 

Dernek Başkanları 

1. 1954 Kamilcan Okay 

2. 1955  Dr. Salih Erkinkol 

3. 1956  Halide Ahıska 

4. 1957  Neşet Tahiroğlu 

5.  1958 Bahadır Otu 

6. 1960 Dr. Salih Erkinkol 

7. 1964 Ziyaeddin Babakurban 

8. 1967 Dr. Ahmet Naim Öktem 

9. 1971 Dr. Salih Erkinkol 

10. 1974-Dr. Hekimcan Kaynar 

11. 1984- Dr. Ahat Andican 

12. 1995 Turan Akın 

13. 2000 Hakan Y. Demir  

14. 2004 Turan Akın 

15.  2006 Ekber Yassa1 

Sonuç 

1954 yılında kurulan dernek günümüzde faaliyetlerine devam etmektedir. 12 Eylül 
1980 tarihinde yapılan ihtilalden sonra derneklerin faaliyetine son verildi. İhtilalden birkaç yıl 
sonra alınan izinle İstanbul’daki Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği adını Türkistanlılar Kültür 
ve Sosyal Yardım Derneği olarak değiştirmek zorunda kaldı.  

Türkiye’yi yurt edinen Türkistanlılar kısa süreçte uyum sağlayarak hem Anayurt 
Türkistan için çalıştılar hem vatan bildikleri Türkiye için çeşitli faaliyetlerde bulundular. 
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye ile Türkistan arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda 
bulundular. 

                                                           
1 Journay From Turkestan 2008-Turkistanian- American Association 50. Anniversary Committe, New York, s.73. 
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Türkistan Türk Gençler Birliği Yayını. 
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Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği Yayını. 
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TÜRKİYE ÖZBEKLERİ UNUTULMAYANLAR (KORBAŞILARI ANMA PROGRAMI) 

Dilfuza ALİMOVA* 

Giriş 

Türkistan topraklarından Anadolu topraklarına gerçekleşen göçler Türklerin Anadolu’ya 
yerleşmesiyle birlikte başlayıp bugün de devam etmektedir. Geçmişten bugüne bu yöndeki 
göçler yoğunluğunu kaybettiyse de durmuş ve kesintiye uğramış sayılmaz. Çarlık Rusya 
zamanında başlayıp,  Sovyetlerin Türkistan’da hâkimiyet kurmasıyla tamamlanan işgal süreci 
ve Sovyetlerin sürdürdüğü politikalar sonucunda 20.yüzyılın ilk yarısında Türkistan’dan dış 
ülkelere kitlesel göçler yaşanmıştır. “Ata vatan” Türkistan’da yaşanan çalkantılardan 
kaynaklanan bu nüfus hareketliliği “Anavatan” Türkiye’ye de dalgalar halinde ulaşmıştır. İkinci 
Dünya savaşı, Rusya Afganistan savaşı, Sovyetlerin dağılması ve 5 Bağımsız cumhuriyetin – 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan – ortaya çıkması bu göç 
dalgalarının 20.yüzyılda yeniden yoğunlaşmasına ve günümüzde de devam etmesine sebep 
olmuştur. 

Söz konusu çalışmanın odağındaki Adana ve İstanbul’da yaşayan Özbekler, 20. yüzyılda 
gerçekleşen göçler sonucu Türkiye’ye yerleşen Türkistan kökenli topluluklardan biridir. 
Türkistan’dan Türkiye’ye gerçekleşen göç tek hamlede gerçekleşmeyip uzun soluklu ve 
aşamalı bir süreç olarak karşımıza çıkar. 20. Yüzyılın ilk yarısında Çarlık Rusya ve sonrasında 
Sovyet Rus hükümetlerinin uyguladığı politikalar, savaş, şiddet, zulüm, açlık ve kıtlık gibi 
nedenlerden dolayı Türkistan’dan Afganistan, Çin, İran, Hindistan ve Suudi Arabistan gibi 
ülkelere göç eden Türkistanlılar1 söz konusu ülkeleri de çeşitli siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel 
(“özümüzü kaybetmeyelim”, “kaybolmayalım”, “Afganlaşmayalım”, “Hintlileşmeyelim”, 
“Araplaşmayalım” gibi endişeler) sebeplerden dolayı geride bırakarak Türkiye’ye yerleşmiştir2. 

İstanbul ve Çukurova bölgesi 20. Yüzyılda Türkistanlı muhacirlerin yoğun olarak 
yerleştiği bölge olmuştur. 1900 – 1920’li yıllarda eğitim ve Hac için ülkelerinden ayrılan 
Türkistanlılar Birinci Dünya savaşı, 1917 Ekim Devrimi ve sonrasında Rusya’daki iç savaştan 
dolayı ülkelerine dönememiş ve Türkiye’ye yerleşmiştir3. Arabistan’da Hac ziyaretinde iken 
Osmanlı ordusuna katılıp Anadolu’ya gelen ve daha sonra Kurtuluş savaşına katılan 
Türkistanlıların çoğu Çukurova’da yaşamlarına devam etmiştir4. 1920’li yılların ilk yarısında 
Sovyetlerin Türkistan Bağımsızlık mücadelesi olan Korbaşı hareketinin5 gücünü kırıp 

                                                           
* Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Doktora Programı 
1 Daha geniş bilgi için bakınız: Baymirza Hayit, 2004; Ahat Andican, 2003; Kamol Abdullaev, 2009; Shalinsky, 1994; 
Timur Kocaoğlu, 2009; M. Buttino, 1990; Abdülhamit Koçar, 2010; Yousouf Mamoor, 2005. 
2 Dilfuza Alimova, Türkiye Özbekleri Gündelik Yaşam, Kimlik ve Bellek (Adana ve İstanbul Örneği). Yayınlanmamış 
Yüksek lisans Tezi. İstanbul, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, s. 37 – 86, 101 – 112.  
3 Ahat Andican, Cedidizmden Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi. İstanbul: Emre Yayınları, 2003, s. 85; 
Ahmet Salih Bıçakçı, Türkiye’ye göç eden Özbeklerin Kimliklerinin Muhafazası. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi) 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, s. 29, 32.   
4 Çağatay Koçar, “Çukurovayı Yurt Edinen Türkistanlılar”. Tarih, Türk Dünyası Kültür Dergisi, Ağustos, 2015, s. 58 – 
59.  
5 Korbaşılar Hareketi 1917 – 1934 yılları arasında Türkistanlıların Ruslara karşı yürüttüğü silahlı milli mücadelenin 
yerel adıdır. Harekete katılan kişiler kendilerine Korbaşı demiştir. Ruslar, bu hareketi “basmak” fiilinden türeyen 
ve baskın yapan anlamında Basmaçestvo, mücadeleye katılanları da Basmaçi olarak tanımlamıştır. Akademik 
yazında da söz konusu hareket “Basmacı” adıyla tanınmıştır. 1991 yılı Özbekistan Bağımsızlığını ilan etmesini takip 
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Türkistan’ın işgalini tamamlayarak bölgede güç kontrolünü sağlaması sonucu siyasi lider ve 
korbaşılardan bazıları vatanlarını terk etmek zorunda kalınca Türkiye’ye gelip İstanbul’a 
yerleşmiştir. 1940’lı yılların ikinci yarısında Türkiye’ye gelen Türkistanlıları İkinci Dünya Savaşı 
sırasında esir düşen ve Sovyetlere teslim edilmekten kurtulanlar oluşturmaktadır1. 1950’li 
yılların ilk yarısında Afganistan ve Pakistan’da bulunan Türkistanlı muhacirler serbest göçmen 
olarak geldikleri Adana’ya, birkaç yıl sonra devlet tarafından yer verilince farklı illere ya da 
İstanbul’a yerleşmişlerdir. 1982 yılında Afganistan’dan getirilen çok sayıda iskânlı göçmen2, 
1980’li yıllar ve sonrasında Arabistan’dan gelen birçok Türkistan kökenli serbest göçmen 
Türkiye’ye yerleşmiştir. Özbekistan’dan 2000’li yıllarda başlayıp günümüzde de çalışmak için 
gelmeye devam edenler söz konusu araştırmaya dâhil edilmemiştir. 

Bellekteki Süreklilik: Unutulmayanlar 

Göç yaşayan toplumlar geldikleri yerde yeni şartlar,  yeni koşullar ve yeni çevreyle 
karşılaşırlar. Bu yeni koşul ve çevre şartlarında karşı karşıya gelen toplumlar tanıma/tanınma 
ve tanımlama/tanımlanma süreçlerinden geçerler ve “biz” ve “onlar” ı yeniden oluştururlar ki 
kendilerini yeni şartlar çerçevesinde konumlandırabilsinler. Benzerlik ve farklılıklar temelinde 
oluşan “biz” ve “onlar” toplumun ve kişilerin kimliğini şekillendirir. Kısaca, kimliğin en kısa ve 
kolay anlaşılır tanımı Bozkurt Güvenç’in deyişiyle “kimsiniz, kimlerdensiniz”3, “nerden gelip 
nereye gidiyorsunuz”, İstanbul ve Adana’da yaşayan Özbeklerin deyişiyle de “nesli nesebin 
kim, aslı neslin kim” sorularına verilen yanıtlardır. 

Kimlik üzerine yapılan tartışmalar kimliğin çeşitli sıfatlarla - kişisel, bireysel, sosyal, 
toplumsal, kültürel, sınıfsal, kurumsal, milli ve ulusal – birlikte kullanıldığını göstermektedir. Bu 
çalışmada temel alınan şekli kültürel kimliktir. Hall’a göre, kültürel kimlik4, 

“var olma” kadar bir “olma” meselesidir. Geçmişe olduğu kadar geleceğe de aittir. 
Kültürel kimlik zaten var olan bir şey değildir; mekân, zaman, tarih ve kültürün ötesine 
geçer. Kültürel kimlikler bir yerden gelir, tarihleri vardır. Ama tarihsel olan her şey gibi 
sürekli dönüşüme maruz kalırlar. Sonsuza kadar kökleşmiş bir geçmişe sabitlenmiş 
olmaktan çok uzaktırlar; bitmeyen tarih, kültür ve güç “oyunlarına” bağımlıdırlar. 
Bulunmayı bekleyen, bulununca da benlik duygumuzu sonsuza kadar güvence altına 
alacak, yalnızca geçmişin “geri alınması”na dayanmaktan çok uzaktırlar; kimlikler bizi 

                                                                                                                                                                                     
eden ilk yıllarda başlayan tarihin yeniden değerlendirilmesi sürecinde bu hareket İstiklal hareketi, mücadeleye 
katılanlar da İstiklalciler olarak tanımlanmaya başlamıştır. Yazar kendi çalışmasında yerel olmasından dolayı 
Korbaşı terimini kullanmıştır. Korbaşı terimi için bakınız: Dilfuza Alimova, a.g.e, s. 5 – 6. Korbaşı Hareketi için bkz.:   
Baymirza Hayit, 1997; Ali Bademci, 2008, 2010; M. Broxup, 1994; R. Lorenz, 1994; K. Rajabov, 2011 (a,b). 
1 Ahat Andican, a.g.e., s. 572 – 573, 613 - 614 ; Ahmet Salih Bıçakçı, a.g.e., s. 47 - 51; Çağatay Koçar, a.g.e, s. 60 - 
61 Timur Kocaoğlu, “Dışarıdaki Türkistan: Orta Asya’dan Türkiye’ye Göçler”, Güzel Türkistan, Sayı 6, Kasım, 
Adana, 2009, s. 17- 20.   
2 Aylin Eraslan, Antakya’da Yaşayan Özbeklerde Kimlik ve Aidiyet. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul, Yeditepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015; Ensar Göçmez, Afganistan’dan Gelen Göçmen Özbeklerin Sosyo – 
Kültürel ve Dini Hayatları üzerine Sosyolojik bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi 
SBE, 2008; Nurettin Hatunoğlu, Türkiye’deki Küçük Afganistan: Ovakent Beldesi. Güzel Türkistan, Sayı 6, Kasım, 
Adana, 2009, s. 21 -25.  
3 Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği. İstanbul: Boyut Yayınları, 2008, s.3. 
4 Stuart Hall, “Kültürel Kimlik ve Diaspora”. J. Rutherford, Kimlik: Topluluk / Kültür /Farklılık . Çev. İrem Sağlamer. 
İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1998, s. 177. 
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konumlayan ve kendimizi konumladığımız farklı durumlara verdiğimiz isimlerdir, 
geçmişin öyküleridir. 

Bu tanımlama, kültürel kimlik ve hatırlamanın birbirine bağlı olduğunu ortaya 
koymaktadır. Hatırlama veya bellek üzerine yazılan literatürde yazarlar hatırlamanın bir 
toplumsal süreç olduğunu belirtir ve onun işleyişini farklı yönleri ile açıklamaya çalışır1. 
Hallbwachs’a göre, grup üyeleri ve hatıraları, hatırlama yoluyla grubun sürekliliğini sağlar; grup 
üyeliği hatırlama ve hatırlananın aktarılması yoluyla kurulan bir bağdır. Bu nedenle her 
toplumda kurumlar ya da gruplar kadar kolektif bellek de bulunur”. Halbwachs’a göre, bellek 
aile, din ve sınıf gibi toplumsal çerçevelerle oluşturulur ve dini ve toplumsal kurumlar 
vasıtasıyla taşınır2. 

Paul Connerton, insan gruplarının belleği nasıl taşınır ve nasıl korunur sorularına yanıt 
ararken toplumsal belleği “en iyi biçimde tarihin yeniden kurulması olarak adlandırılabilecek, 
çok daha özgül bir pratikten farklı olduğunu belirtir ve geçmişte gerçekleştirilen tüm insan 
etkinliklerinin bilgisinin, ancak onların bıraktığı izlerden yola çıkarak edinilebilir” olduğunu 
savunur. Ona göre anımsama süreci anma törenleri ve bedensel pratikler vasıtasıyla işler3. 

Bireyin kapasitesine bağlı bellek sanatı ve hatırlamayı birbirinden ayıran Jan Assman, 
hatırlama kültürünün sosyal sorumluluğun devamını amaçladığını ve bir gruba dayandığını 
belirtiyor. Burada önemli olanın “neyi unutmamamız gerekir” sorusu olduğunu ileri sürüyor. 
Yazar, belleğin iki - iletişimsel ve kültürel - şeklinden bahseder ve “iletişimsel bellek yakın 
geçmişi kapsar ve çağdaş kuşak arasında paylaşılır”  ve “bunun en iyi örneği kuşağa özgü 
bellektir” demekte.  “Kültürel bellek ise kurumlaşmış bir bellek tekniğidir. Kültürel bellek 
geçmişin belli noktalarına yönelir. Geçmiş onda olduğu gibi kalmaz, daha çok anının bağlandığı 
sembolik figürlerde yoğunlaşır. Kültürel bellek için, gerçek değil hatırlanan tarih önemlidir”. 
Grup kimliğinin temellendirildiği bellek, Assmann’a göre  “hatırlama figürleri” olarak 
adlandırılanlar; mitler, efsaneler, metinler, danslar, oyunlar, gelenekler, maskeler, resimler, 
ritimler, yeme – içme, mekânlar – alanlar, geleneksel giysiler, dövmeler, takılar, silahlar ve 
benzeri şeylerdir. Tüm bunlar yoğun olarak grubun kendini canlandırmasının ve kendine 
güvenini artmasının törensel biçimlerinde önemli yer tutar”4. 

Barbara Misztal, toplumsal hatırlama /anımsama teorilerinden bahseden eserinde 
toplumsal belleği  “grubun ortak olarak paylaştığı ve kolektif olarak hatırladığı geçmişin 
sunumu olarak tanımlar. Grup tarafından sunulan geçmiş grup kimliğini, grubun şimdideki 
konumu ve gelecek fikrini harekete geçirir ve bunlara kuvvet verir. Yazara göre bugünkü 
toplumlarda belleği şekillendiren kurumlar; okullar, mahkemeler, müzeler ve kitle iletişim 
araçlarıdır5. 

                                                           
1 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız: M. Hallbwachs, 1992; P. Connerton, 1999; J. Assmann, 2000; B. Misztal, 2003; T. 
Erman ve S. Özaloğlu, 2017; L. Neyzi, 2011; N. Bilgin, 2013. 
2 Ahu Tünçel, “Tarihi Yazmak: Unutturmak ya da Unutturmamak”. Tahire Erman ve Serpil Özaloğlu (Der.), Bir 
Varmış Bir Yokmuş Toplumsal Bellek, Mekan ve Kimlik Üzerine Araştırmalar”. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 
2017, s. 21. 
3 Paul Connerton, Toplumlar Nasıl Anımsar. İstanbul: Ayrıntı, 1999, s. 8. 
4 Jan Assmann, Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik. İsanbul: Ayrıntı Yayınları, 
2001, s.34, 54-55,  62. 
5 Barbara A. Misztal, Theories of Social Remembering, Open University Press, Maidenhead – Philadelphia, 2003, 
s.7, 19. 
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Nuri Bilgin’e göre, “insan belleği, sinir sisteminin bir işlevi olmakla birlikte, 
alışkanlıklarda, gelenek ve göreneklerde, yapılarda ve anıtlarda, müze ve kitaplıklarda, şarkı ve 
resimlerde, atasözleri ve deyişlerde, araç – gereç ve eşyalarda vücut bulur”1. 

Bu bilgiler, grup kimliğinin oluşum ve aktarım sürecinin hatırlamaya dayandığını ve bu 
sürecin köken ve geçmişe ait bilgiler, uygulanan çeşitli tören, kutlama, bayram gibi kültürel 
pratikler, yemek kültürü, geleneksel kıyafetler, dans, şiir, atasözleri, müzik, resim, eşya vs. gibi 
birçok kültürel unsurlar aracılığıyla işlediğini ortaya koymaktadır. Adana şehrinde Türkistanlılar 
Derneği tarafından düzenlenen Korbaşıları Anma Programı sözünü ettiğimiz birçok kültürel 
unsuru içinde barındıran etkinliklerden biridir.  

10 Mart Şermuhammed Beg ve Korbaşıları Anma Günü Tarihçesi 

1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla birlikte Türkistan topraklarındaki 5 cumhuriyet – 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan,  bağımsızlığını ilan etti. Bu 
durum dış ülkelerdeki tüm Türkistanlılar arasında büyük sevinç ve heyecan yarattı. Uğruna 
canlar verilen ve ömürler feda edilen bağımsızlık mücadelesi amacına ulaşmıştı. İstanbul ve 
Adana’da yaşayan Özbekler de bu büyük değişimi sevinçle karşılamış ve birçoğu bağımsızlık 
ilanının yapıldığı 1991 yılından hemen sonraki yıllarda soluğu ata topraklarda almıştı. 

İstanbul ve Adana’daki Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği başkanları ve 
birçok diğer görüşmeciler tarafından büyüklerinin tek amacı olan vatanın azatlığı bu tarihe 
kadar yapılan tüm etkinliklerde değil iki kişi bir araya gelse bile üzerine konuşulan en önemli 
mesele olduğu vurgulanmıştır. Bağımsızlık döneminden sonra yapılan etkinliklerde ise kültürel 
ve tarihi konular üzerine ağırlık verildiği söylenmiştir. 

2000’li yıllara gelindiğinde mücadeleye bizzat katılanların, ilk göçleri yaşayanların veya 
bu olaylara şahit olanların ya da sadece kültürel birikimleri daha fazla olan büyüklerin sayıca 
gittikçe azalmaları yakın geçmişin,  yaşanmışlıkların, kültürel değer ve birikimlerin genç nesle 
aktarma, kültürel kimliği sürdürme ve yaşatma yolunda adımların atıldığı ve dikkate alındığı 
belirtilmiştir. İstanbul ve Adana’da Özbeklerin yaptığı aile, dini, sosyal, ulusal boyutta olan 
tören, kutlama, bayramlar, anma ve diğer program ve etkinliklerin tümü Türkistanlı / Özbek 
kültürel kimliğinin şekillenmesine, aktarılmasına ve sürdürülmesine büyük katkı sağlamaktadır. 
Adana Türkistanlılar derneği tarafından her sene 10 Mart tarihinde gerçekleştirilen Korbaşıları 
Anma programı da bu etkinliklerden biridir. 

Korbaşıları Anma günü tarihinin 10 Mart olması Fergana bölgesi Korbaşı hareketinin 
başkumandanı Şer Muhammed Bek2 ismi ile ilgilidir. Fergana bölgesi Korbaşı hareketi 
başkumandanlığını Kiçik Ergeş3, Büyük Ergeş, Muhammed Emin Bek (Madamin Bek) gibi 

                                                           
1 Nuri Bilgin, Kimlik İnşası. İzmir: Aşina Kitaplar, 2007, s. 211. 
2 Fergana Korbaşılarının Başkumandanlarından biri olan Şer Muhammed Beg veya Şermet Bek halk arasında Kör 
Şermet olarak da bilinmektedir. Ailede 5 erkek çocuktan ortancası idi ve eline silah aldığında 23 yaşındaydı. Diğer 
dördü de bu hareketin içindeydi. En küçük kardeşi Nur Muhammed Bek abisinin yanında mücadeleye 
başladığında henüz 18 yaşındaydı. 
3 Reinhard Eisener, “Fergana Basmacılığının Ortaya Çıkması”. K. Çiçek vd., Türkler ansiklopedisi, C.18. Ankara: 
Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 1380-1405. R. Eisener makalesinin 28.dipnotunda Baymirza Hayit’in “Küçük” ve 
“Büyük” Ergeş arasındaki ayrımını esassız bularak Küçük Ergeş Korbaşı’nın varlığından şüphe etmektedir. Şer 
Muhammed Beg ve Nurmuhammed Beg gibi Korbaşı liderleri ile birebir görüşmeler yaparak Korbaşılar hakkında 
eserler ortaya koyan Ali Bademci’nin ve bu konudaki diğer yazarların eserlerinde de Küçük Ergeş’in Korbaşı 
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isimlerden sonra Şer Muhammed Bek üstlenmiştir. Bu dört isim arasında mücadeleyi en uzun 
süre sürdüren kişidir (1917-1924). Korbaşı kumandanlarından biri olan Nur Muhammed Bek 
abisinin en büyük destekçisi ve yardımcısı olmuştur. Enver paşa Korbaşı hareketine katıldığı ve 
Şermet Bek’ten destek talep ettiği zaman 1500 yiğidiyle birlikte Nur Muhammed Bek’i 
göndermiştir. 

1922 yılı sonbaharda Kızıl ordu tarafından Darvaz’da iyice sıkıştırılan ve erken bastırmış 
kış şartlarından dolayı Şermet Bek Doğu Buhara’ya geçmiştir. O bölgedeki diğer Korbaşılarla 
anlaşmazlık yüzünden Sami beyin çabalarına rağmen aralarında çatışma çıkınca Amuderya 
nehri üzerinden Afganistan’a geçmek zorunda kalmış. Kendisiyle birlikte kardeşi Nur 
Muhammed Bek ve 390 mücahidi1 de geçmiştir. Sınırın diğer tarafında kalan 1300 yiğidi ise 
Doğu Buhara bölgesi Korbaşıları ile birlikte mücadeleye devam etmiştir. 1923 yılında 
Fergana’ya dönüp hareketi devam ettirmek istemişse de dışarıdan yardım alamayan Şermet 
Beg imkânsızlıklardan dolayı çaresizlik içinde 1924 yılında Afganistan’a geri dönmüştür2. 

 

Fotoğraf 1. Korbaşılar hareketi Fergana başkumandanlarından Şer Muhammed Beg. 
İkinci Dünya savaşı döneminde Afganistan hükümeti tarafından hapsedilen Şermet Bek 

savaş bitince salıverilmiş ama bir müddet sonra Sovyetlerin yaptığı baskının da etkisiyle Afgan 
hükümeti ülkeyi terk etmesini istemiş. Pakistan’a ailesiyle birlikte geçen Bek kardeşler 1954 
yılında Türkiye’ye gelmiştir. Adana’ya yerleşen Şermet Bek hayatını burada sürdürmüş ve 1970 
yılı 10 Mart tarihinde vefat etmiştir. Kardeşi Nur Muhammed Bek de aynı şekilde Adana’da 

                                                                                                                                                                                     
liderleri arasında gösterilmesi Eisener’in iddiasını geçersiz kılmaktadır. Araştırmacının ülkesi Özbekistan’da 
yaşadığı Fergana vilayetinin Dehkonobod kışlağı 1918 yılının başında birçok farklı yerlerde bulunan Korbaşı 
üslerinden birinin bulunduğu Baçkır kışlağına komşu olup orada yaşayan halkın belleğindeki Kiçik ve Büyük Ergeş 
Korbaşılara dair anlatılar da Eisener’in fikrini geçersiz kılmaktadır. 
1 Enver Paşa 1921 yılında Doğu Buhara’da (şimdiki Tacikistan bölgesi) Korbaşı Hareketine katılınca korbaşılara 
mücahit demelerini önermiştir. Türkiye’deki Özbekler arasında her iki terim de kullanılmaktadır.  
2 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Ali Bademci, 2008 (1,2). 
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yaşamış ve 1984 yılı 10 Ocak tarihinde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Adana Asri mezarlıkta 
yan yana defnedilen bu iki büyük şahsın mezar taşlarında “Türkistan İstiklal Mücadelesi 
Başkumandanı Gazi Şer Mehmet Bek” ve “Türkistan İstiklal Mücadelesi Emirleşker Gazi Nur 
Mehmet Bek” yazmaktadır. Bugünlerde onların çocukları, torunları ve torunlarının torunları, 
Türkiye’ de Adana ve İstanbul’da, Almanya ve ABD’de yaşamaktalardır. 

 

Fotoğraf 2. Şermuhammed Bek ve kardeşi Nurmuhammed Bek Korbaşıların mezarı. 
Asri Mezarlığı, Adana, 10.03.2012. 

Adana Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde büyüklerden ve kendi 
aile büyüklerinden Türkistan’ın manevi ve tarihi değerleriyle, ata vatan olması bilinciyle, azat 
vatan arzusu, her ailede dil ve kültüre verilen önem ile yetişen gençler kendi kararları ile 
2000’li yılların başında Adana Genç Türkistanlılar Hareketini başlatıyor. Bunu tetikleyen 
bağımsızlık yıllarından sonra vatanla canlanan ilişkiler, gidip gelmeler, Adana’daki Türkistanlı 
gençlerin kendi aralarında toplanıp kaybolmaya yüz tutan ama dede ve babalar tarafından 
eskiden yapılan ve Orta Asya toplumlarında geleneksel sosyal kurum olan gap-geştek 
etkinliğini yeniden başlatmak. Adana’daki gençlerin amacı hem bu kurumu yaşatmak, hem 
büyüklerden duydukları bilgileri kitaplardan okuyarak Türkistan tarihi, kültürü, orada yetişen 
büyük şahısların hayatı ve önemini, bağımsız olan cumhuriyetlerden gelen güncel bilgilerle 
genişletmek ve birbirleriyle paylaşmaktı. 

Bu şekilde ortaya çıkan Adana Genç Türkistanlılar Hareketi Güzel Türkistan adında 
dergi yayınlamaya başlıyor. Altı sayı yayınladıktan sonra yazılar internet ortamında “Adana 
Genç Türkistanlılar” bülteninde yayınlanıyor. 2006 yılı 6 sayısında Şermet Bek hakkında bir 
makale yayınlanıyor ve ardından onun vefat ettiği 10 Mart gününü Şer Muhammed Bek ve 
Korbaşıları anma günü olarak ilan edilmesi Adana ve İstanbul Türkistanlılar derneklerine 
bildiriliyor. Bu durumu değerlendiren Adana dernek başkanı gençlerin girişimini destekliyor ve 
10 Mart Şer Mehmet Bek ve Korbaşıları Anma günü olarak kabul ediliyor ve ilk anma etkinliği 
2007 yılında tertip ediliyor. Adana Asri mezarlığında mezar başına gidilip dualar ediliyor ve 
dernek binasında bir toplantı düzenleniyor ve milli yemek olan Türkistan pilavı ikram ediliyor. 
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Bu tarihten sonra her sene 10 Mart veya daha fazla katılımı sağlamak şartıyla bu tarihe en 
yakın hafta sonu günlerde kutlana gelmektedir1.  

Korbaşılar günü ilk yıllarda dernek binasında, 2010 yılından sonra Seyhan Belediyesinin 
de katkılarıyla Seyhan Kültür merkezi Arif Nihat Asya salonunda yapılıyor. Anma etkinliği 
konferans, mezar ziyareti ve Aş ikramı olarak 3 bölümden oluşuyor.  Böyle geniş program 
hazırlıkları aylar öncesinden başlıyor. Konferans konuşmacılarının belirlenmesi, katılımcıları 
Asri mezarlığa ve derneğe getirip götürecek otobüsün belediyeden ayarlanması, programa 
diğer şehirlerden gelen misafirlerin ağırlanması ve kalacak yerlerinin ayarlanması, 
konferanstan önce yapılan ikramda nelerin ve kim tarafından yapılacağının belirlenmesi, aş 
yapımı ve ikramı için gereken malzemelerin tedariki, davetiye ve verilecek plaketlerin 
hazırlanması, program günü ve saatinin derneğin Facebook sayfasında ve diğer sosyal iletişim 
ağlarında duyurulması ve tüm bu işleri karşılayacak para giderlerinin hesaplanıp ayarlanması 
hazırlık sürecini teşkil etmektedir. 

Anma etkinliği bazen bir gün (10.03.2012’de olduğu gibi), bazen de 2 güne (2013 ve 
sonraki senelerde olduğu gibi) yayılıyor. Bir gün yapıldığı zaman ilk önce mezar başına ve daha 
sonra akşam saatlerinde kültür merkezindeki konferansa gidiliyor. İki günlük programda ise 
akşam yine kültür merkezinde konferans, ertesi sabah mezar başında anma ve öğlen dernek 
binasında Aş ikramı şeklinde düzenlenmektedir. Özbekistan büyükelçiliği ve İstanbul 
konsolosluğu, STK, valilik, belediye gibi çeşitli kurum temsilcileri, milletvekilleri ve diğer 
şehirlerdeki tüm Türkistanlılar programa davet edilen misafirler arasındadır.  

Korbaşıları Anma Programı 

Bu bölümde Korbaşıları Anma etkinliğinin akışı şu sırayla aktarılacak: tören, mezar 
başında anma ve Aş ikramı. Aşağıda aktarılacak bilgiler 2012 ve 2013 yılında yapılan Korbaşılar 
gününde katılımlı gözlem yöntemiyle elde edilmiştir. Bunun dışında program akışında 
katılımcılarla sohbet ederek ve fotoğraf çekerek elde edilen bilgiler de kullanılacaktır. 

 

Fotoğraf 3. Adana Türkistanlılar derneğinin düzenlediği Korbaşıları Anma Programı davetiyesi. 

                                                           
1 Kubilay Koyaş ile kişisel görüşme. İstanbul, 24. 05. 2016. 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

275 
 

Korbaşıları Anma töreni yukarıda da bahsedildiği gibi Adana Seyhan Kültür Merkezi Arif 
Nihat Asya salonunda gerçekleştirilmektedir. Katılımcı ve misafirler dernek yönetiminin 
ayarladığı servis veya özel araçlarla getirilmektedir. Adana dışından gelen konuşmacı ve 
davetliler genellikle kültür merkezine yakın otellerde ağırlandıkları için yürüyerek ya da özel 
araçlarla getirilmekteler. Dışarıdan gelen Türkistanlılar Adana’daki akrabalarının evinde de 
kalmaktalardır.  

Programı başlama saati genellikle akşam 18.30 olarak belirlenmekte ve akışı genellikle 
şunlardan ibaret: 

• İkram 

• Resim sergisi 

• Konferans 

Konferans başlamadan önce çadır/ yurt şeklinde yapı olan toplantı salonu önündeki 
fuayede geleneksel içecek olan kök çay’ın yanı sıra çay, kahve, diğer içecekler ve Özbek 
mutfağına has çeşitli börek, çörek ve pasta – samsa, katlama, boğırsak, patir, salla, zenze - gibi 
yiyecekler ikram edilmektedir. 

 

Fotoğraf 4. Konferans öncesi ikramlar. 

Salonda bu sırada CD’lerden Özbek, Kırgız, Kazak, Tacik dillerinde icra edilen şarkılar, 
“Türkistan” ve “Güzel Türkistan” marşları çalınır. Etkinliğe gelenlerden bazı büyükler, gençler 
ve çocuklar geleneksel Özbek kıyafetleri giymektedir. Bunlar hem erkekler, hem kadınların 
başlarına giydiği Döppi olarak adlandırılan takkelerdir. Döppi’ler in şekli ve üzerindeki işlemeler 
Özbekistan’ın farklı bölgelerinde yapıldıklarından dolayı birbirinden farklı olabilmekteler. 
Erkekler Ton veya Çapan olarak adlandırılan sade işlemesiz ya da altın ve gümüş iplerle 
işlenmiş kaftan giymektedir. Kadınların giydiği geleneksel kıyafetler arasında işlemeli uzun 
yelekler ve çok renk içeren desenli ipekten yapılma geleneksel atlas veya kendi deyimleriyle 
şayi, pamuktan yapılma adras kumaşlardan dikilen köylak/ köynak denen elbiseler 
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giymekteler. Bazı kadınlar tarafından bu kumaşlardan yapılma eşarp ve şal takılmakta, 
erkeklerse bellerine belbağ denen kuşak bağlamaktadır. 

Gelenler sunulan ikramları tadarken birbirleriyle sohbet etmekte, çoktan 
görüşmeyenler özlem gidermekte, kaynaşmakta ve bağları pekiştirmekte. Gelenler arasında 
yaşlı birileri varsa herkes yanlarına gelip selamlaşmakta, hal hatır sormakta ve kısa olsa da 
sohbet edilmekte. Bu da toplumda büyüklere duyulan saygıyı göstermektedir. Selamlaşma 
sırasında karşılıklı olarak hal hatır sorulurken her iki tarafın akraba ve yakınların isimleri ya da o 
kişiyle akrabalık bağını ifade eden akraba terimleri kullanarak onların da hatırı sorulmaktadır. 
Toplum dışından gelenlere yiyecek ve içecekler ikram edilirken, giysiler sergilenirken onlar 
hakkında kısa bilgi verilmektedir. Misafirler geleneksel renk renk elbise giyenlerle resim 
çektirmekte. Çapan ve Döppi’si olmayanların geleneksel kıyafetlerle resim çektirmek için 
olanlardan kısa süreliğine ödünç alıp giydiği görülmektedir. 

 

Fotoğraf 5. Korbaşları anma programındaki geleneksel atlas köylek ve döppi giyen 
kızlar. Adana, Seyhan Kültür Merkezi, 09.03. 2013.  

Resim sergisi konferanstan önce ikramla birlikte her sene yapılmaktadır. İkramın 
yapıldığı fuayede sergilenen resimler Türkiye’ye yerleşen Türkistanlıların geçmişine ışık tutan 
görsel malzemedir. Bu sergide Şer Muhammed Bek, Nur Muhammed Bek ve diğer Korbaşılara 
ait büyük portre yapılmış çeşitli resimler; Türkistanlıların ilk geldikleri 1950’lı yıllardaki toplu 
halde çekilmiş görüntüler; daha önce yapılmış etkinliklerden ve geleneksel kıyafet ve çeşitli 
Özbek milli çalgılarla folklor ekibi gösterilerinden bazı kareler; Özbekistan’ın Buhara, 
Semerkand, Hive ve Taşkent gibi kadim şehirlerde bulunan tarihi eserlerin resimlerini görmek 
mümkündür. Resimlere bakarken insanlar geçmiş büyüklerini, varsa resimdeki akrabalarını ya 
da toplumda faal olan kişileri, onlarla ilgili olan olayları ya da eskiden faaliyetlerin nasıl 
yapıldığını konuşmakta ve anmakta. Dernek yönetiminde olanlar toplum dışından olan 
misafirlere sergiyi gezdirirken resimlerle ilgili açıklama yapmakta ve bilgi vermekte. 
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Fotoğraf 6. Korbaşıları Anma Programında resim sergisini gezenler. Adana, 09. 03. 
2013.  

 

Fotoğraf 7. Korbaşıları Anma Programında fotoğraf çektirenler. Adana, 09. 03.2013.  

İkram ve sergi devam ederken tüm konuşmacıların ve resmi davetlilerin gelmesiyle 
birlikte gelenler toplantı salonuna geçmekte ve konferans programı başlamakta. Programın 
akışı genellikle şu şekilde geçmekte:  

• Açılış konuşması; 

• Saygı duruşu ve İstiklal Marşı; 

• Şer Muhammed Bek, diğer Korbaşılar ve tüm şehitler için dua ve Fatiha; 
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• Dernek başkanı konuşması; 

• “Güzel Türkistan” marşı eşliğinde barkovizyon gösterisi; 

• Şiir okuma; 

• Konuşmacıların sunumu; 

• Plaket takdimi, teşekkür ve kapanış konuşması; 

• Toplu resim çekimi 

Programın ilk ve son üç bölümündeki sıralama her zaman için geçerli olup ortadaki 
bölümlerde değişiklik yapılabilmektedir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı topluca okunduğu sırada 
herkes ayağa kalkıyor. Şehitlerin ruhuna okunacak duanın okunması için topluluktan biri 
sahneye davet ediliyor. Dernek başkanı konuşmasında Türkiye’deki Türkistanlılar (göç tarihleri 
ve yerleşim bilgileri), Türkistanlıların kurduğu dernekler (kuruluş tarihi, amacı ve faaliyetleri), 
Korbaşılar ve Korbaşı hareketi hakkında genel bilgiler vermektedir. Barkovizyon gösterisi, 
okunan şiirler, çalınan müzik, konuşmacıların sunumu günün konusu ve Türkistan tarihi ve 
Türk Dünyası ile ilgilidir.  

Korbaşıları Anma etkinliğinde toplumun geçmişini ve önemli şahsiyetlerini anlatan bu 
görsel ve sözel sunumlar geçmişi bugüne taşıyarak onun yeniden yorumlanmasına, 
tahayyüllerde canlandırılmasına, hafızalarda korunmasına, genç nesillere aktarılmasına hizmet 
etmektedir. Aynı zamanda geçmiş – bugün - gelecek veya dün – bugün - yarın arasında bağ 
kurarak toplumun belleğini canlı tutmaktadır. Giyilen geleneksel kıyafetler ve sunulan 
yiyecekler de Özbek kültürel kimliğinin varlığını ve devamını sağlamaktadır.  

Korbaşıları anma etkinliğinin bir bölümü olan mezar ziyareti Türkistan bağımsızlık 
mücadelesi başkumandanı Şer Muhammed Bek ve kumandan Nur Muhammed Beklerin 
defnedildiği Adana Asri mezarlığında yapılmaktadır. Mezar ziyaretine Türkistanlılar dışında 
dernek yönetimi tarafından davet edilen resmi kurum ve diğer STK temsilcileri de 
katılmaktadır. Mezar başında bir büyük tarafından yapılan kısa konuşmanın ardından cami 
hocası veya topluluktan biri tarafından dua ve Fatiha okunmaktadır. 

 

Fotoğraf 8. Korbaşıları mezar başında anma, Adana Asri mezarlığı. 10.03. 2010. 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

279 
 

 
Fotoğraf 9. Korbaşıları mezar başında anma. Adana Asri Mezarlığı. 10. 03. 2013. 

Mezar ziyareti ve dualar bitince gelenler hep birlikte Yüreğir mahallesinde yerleşen 
derneğe geçmektedir. Gelen herkese Özbek pilavı ikram edilir. Toplu halde yemek yiyip 
ölenlerin ruhuna bir kez daha dualar edildikten sonra Korbaşıları Anma etkinliği sona eriyor. 

 
Fotoğraf 10. Korbaşıları anma gününde hazırlanan Özbek pilavı kazanının etrafında 

fotoğraf çektirenler. Türkistanlılar derneği, Adana, 10.03.2013. 
 

Sonuç 

Korbaşıları Anma Programı içeriğinde barındırdığı birçok kültürel ve tarihsel unsur ile 
Özbek kültürel kimliğinin sürekliliğini sağlamada büyük önem arz etmektedir. Söz konusu 
etkinlik anlamı itibarı ile geçmişe işaret ederken her sene periyodik olarak geçmişin kolektif 
olarak hatırlanması işlevini görmektedir. Tören sırasında konuşmacıların sunumları ve 
sergilenen resimler aracılığı ile geçmiş bilgisi pekiştirilirken toplumsal bellek toplumun genç 
üyeleri tarafından içselleştirilerek kimliklerinin oluşumunu etkilemektedir. Ata vatan 
Türkistan’a yapılan vurgu Türkistanlı bilincini kuvvetlendirirken köken bilgilerinin genç nesillere 
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aşılanmasını ve aktarılmasını sağlamaktadır. Tören sırasında İstiklal marşının okunması ve 
duaların tüm şehitlere ve ölmüş atalara adanması Özbek toplumu üyelerinin kendilerini ortak 
Türk tarihi içinde, Türk üstkimliği altında ve Türk vatandaşı olarak konumlandırmalarını ve 
kimliklerini güvence altına almalarını sağlamaktadır. Bu sayede toplum üyeleri psiko – sosyal 
yönde büyük özgüven sergilemektelerdir.  

Program sürecinde çalınan Özbekçe şarkılar, büyüklerin daha çok Özbekçeyi 
kullanmaları günlük yaşam içinde de konuşulan Özbekçenin gençler tarafından da anlaşılıp 
konuşulmasına katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda Özbekistan’daki akrabalarla karşılıklı 
olarak gidip gelmeler veya onlarla sosyal medyadan yazışmalar bu süreci daha da aktif 
olmasını sağlamaktadır. Dilin kimliğin sürekliliğinde oynadığı rolü dikkate aldığımızda söz 
konusu sürecin önemi daha da belirginleşmektedir. 

Program sürecinde sunulan Özbek yemekleri, çalınan müzik ve geleneksel kıyafetler 
kimliğin sergilenmesinde ve aktarılmasında işlevsel olan diğer önemli kültürel unsurlardır. Söz 
konusu kültürel unsurlarla birlikte yukarıda dile getirdiğimiz etkenleri de dikkate aldığımızda 
10 Mart Şer Muhammed Bek ve Korbaşıları Anma programının Özbek kültürel kimliğinin 
sürekliliği ve aktarılmasında önemli yere sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca, Adana şehrinde 
düzenlenen Korbaşıları anma programının Türkiye dışında, hatta Özbekistan’da bile 
görülmemesi söz konusu etkinliğin biricikliğini ortaya koymaktadır. 
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1917-1991 DÖNEMİNDE ÖZBEK EDEBİYATINDA ÖZBEK-TÜRK İLİŞKİLERİNİN 

YANSIMASI 

İsajon SULTON* 

Özet 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Orta Asya, mühtelif güçlerin karşı karşıya geldiği çok 
önemli bölge haline gelmiştir. Rusya, Türkistan topraklarını ele geçirerek, 1. Petro’dan kalan, 
Hindistan’ı ele geçirmek arzusuna ulaşmayı istiyor.  

Rus sömürgecilerine karşı mücadelelerde Türkiye’nin rolu son derece önemli olmuştur. 
Türkiye, Ata Yurdu olan Türkistan topraklarına Rus sömürgecilerinin gelmesini hiç istemiyor 
ve, Enver Paşa başcılığında yüzlerce Türk aydınları ‘cedid mektepleri’ açmak ve Ruslara karşı 
mücadele vermek için Türkistan’a geliyorlar. 

Özgürlük mücadelesi açısından çok önemli o dönemin olayları belgelerle beraber, 
edebiyatta da yansımıştır. Cedid edebiyatu temsilcileri olan Abdulhamit Çolpan, Abdullah 
Kadiri, Münevver kari, Fitret, Batu gibi yazarların eserlerinde milletseverlik ve cedidlik şuuru o 
dönemin çetin sorunlarıyla beraber tam olarak yansımıştır.  

Özellikle Abdülhamit Çolpan’ın eserleri dikkat çekiyor. Türkistan birliği arzusuyla 
beraber, şiir tekniğinde de Türk şiir şekillerini kullanmıştır. 

Cedidlik hareketi 1939’da katliamla sona eriyor. 2. Dünya savaşından sonra, ta Stalin’in 
ölümüne kadar Türkiye ile ilişkiler son derece kötüleşmiştir. 

1954 den sonra Türkiye yeniden Sovyetler’in ilgisini çekmeye başlar. Sovyet hükümeti 
başkanlarının Türkiye’ye ve, Türkiye hükümet başkanlarının Sovyetler Birliğine ziyaretleri 
gerçekleşir. 

Sovyetler Birliği ve Türkiye arasındaki dostluğun vurgulanmasında eserlere de ihtiyaç 
duyulmuştur. Sovyet politikası Türk yazarlarıdan aşağıdaki şahsiyetleri seçmiştir: Reşat Nuri 
Güntekin, Nazim Hikmet, Aziz Nesin. 

Türk Cümhüriyetlerinin yazarları o isimlere hemen dikkat ederler. ‘İkili anlam’ 
yöntemini kullanarak, Türklere hitaben şiirler yazılıyor. (Örn.: Osman Azim, Miraziz Azam, 
Meşreb Babayev, İkram Atamurat vb. şiirleri). 

Reşat Nuri’nin ‘Çalıkuşu’ ve ‘Yeşil Gece’ romanları, Aziz Nesin’in öyküleri sevgiyle 
karşılanır ve defalarca yayınlanır. 

Araştırmamızda 1917-1991 dönemindeki Özbek-Türk ilişkilerinin edebiyatta yansıması 
örneklerle açıklanmıştır.  

                                                           
* Özbekistan Yazarlar Birliği 
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TARİHİ MENBALARDA TEMURİLER SHAJARASİGA OİD MALUMATLAR TAHLİLİ 

Dr. Khurshid FAYZIEV* 

Özet 

Маълумки, ўрта асрларда насл-насаб, авлоднинг келиб чиқиши каби масалалар 
ўта муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у нафақат ижтимоий, балки сиёсий ҳаётда ҳам ўзига хос 
ўрин эгаллаган. Хусусан, туркий қабила ва қавмларнинг келиб чиқиши, Марказий Осиёда 
ҳукмронлик қилган сулолалар шажараси ва уларнинг ўша давр ижтимоий-сиёсий 
жараёнларидаги ўрни ва роли тарихий манбаларида акс этган. Чунончи,  тарихида ўчмас 
из қолдирган Темурийлар сулоласи шажарасини ўрганиш, ўша давр ижтимоий-сиёсий 
ҳаётини тадқиқ этишда алоҳида аҳамият касб этади. Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, 
маълум бир сулола шажарасига бағишлаб ёзилган “насабнома”лар кам тузилган бўлиб, 
Темурийлар даври манбаларида ҳам бундай асарлар етарли эмас. Аксарият холларда 
насабга оид маълумотларни мазкур давр сиёсий тарихига бағишланган манбалардан ёки 
баъзи расмий хужжатларни чуқур ўрганиш натижасида бу ҳақдаги маълумотлар 
истеъфода этилади.  

Амир Темур авлодлари шажарасига оид маълумотлар “Муиз ал- ансаб” асарида 
баён этилади. Мазкур асарда Амир Темур ва унинг харами, фарзандлари, уларнинг 
оналари, ҳар бир ҳукмронлик қилган шаҳзоданинг умаролари ҳақидаги маълумотлар 
ўрин олган. Асарнинг илмий қиймати шундаки, унда бошқа манбаларда учрамайдиган 
темурий шаҳзодаларнинг номлари қайд этиб ўтилади.  

Темурийлар шажарасига оид маълумотлар ўша давр сиёсий тарихини ёритиб 
берувчи яна бир қатор манбаларда учрайди. Хусусан, Фасиҳ Аҳмад Хавофийнинг 
“Мужмали Фасихий”, Шарафуддин Али Яздийнинг “Зафарнома”, Абдураззоқ 
Самарқандийнинг “Матлаи саъдайн ва мажмаи  баҳрайн”, Мирхонднинг “Равзат ус 
сафо”, Заҳириддин Муҳаммад Бобур Мирзонинг “Бобурнома” ва бошқа тарихий 
асарларда мавжуд. 

Шунингдек, тарихчи Хондамирнинг берган маълумотига кўра Шоҳрух Мирзо 
таклифи билан тузилган “шажара” ҳам мавжуд бўлиб, унда Амир Темурнинг келиб 
чиқиши, унинг харами, фарзандлари ҳамда набираларининг исмлари келтирилган. 
Бироқ, бу “Шажара” бизнинг замонимизгача етиб келмаган.  

Мақолада мазкур манбалардаги ҳамда илмий адабиётлардаги маълумотларни 
қиёслаган ҳолда Амир Темурнинг тўрт ўғли ва икки қизи, (бошқа фарзандлари ҳақида 
ҳам баъзи маълумотлар мавжуд) улардан тарқаган авлод ҳақида маълумотлар 
берилади. 

                                                           
* Халқаро Амир Темур хайрия жамоат фонди раиси 
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OSMANLI DÜŞÜNCESİNİN TÜRKİSTAN KAYNAKLARI TİMUR DÖNEMİ ALİMLERİ VE 
ESERLERİ 

Dr. Hakan ÇOŞAR*  Dr. Cengiz ÇUHADAR** 

Giriş 

Siyâsî ve askerî bakımdan Ortaçağ’ın en güçlü devletlerinden birini kurmayı başaran 
Timur, ülkesini ilim ve kültür sahasında da geliştirmiş, Semerkand ve Keş gibi şehirlerde 
medreseler yaptırmıştır. Fethettiği ülkelerdeki tanınmış âlimleri Mâverâünnehir’de 
toplamıştır. Özellikle Sadeddin Taftâzânî, Seyyid Şerif Cürcânî ve Kadızade gibi âlimler 
sayesinde Maveraünnehir, dönemin önemli ilim ve kültür merkezi hâline gelmiştir. Bu gelişme,  
“Timurlu Rönesansı”nın doğmasına zemin hazırlamış ve İslâm dünyasındaki ilmî faaliyetlere 
yeni bir hamle sağlamıştır.  

 Timurlular Devleti, Osmanlı ilim geleneğinin teşekkülünde de etkili olmuştur. Bu etki, 
alanlarında söz sahibi bazı Türkistanlı âlimlerin Osmanlı ülkesine gelmeleriyle veya bu âlimlerin 
yazdığı eserlerinin Osmanlı medreselerinde ve ilim çevrelerinde kabul görmesiyle kendini 
göstermiştir. Timurluların ilmî zihniyeti, muhtevası ve eserleriyle birlikte Ali Kuşçu, Fethullah 
Şirvanî ve Mâverâünnehir’in diğer okul mensupları tarafından İstanbul’a aktarılmıştır. Râzî’nin 
geleneğini izleyen Teftazânî ve Cürcânî’nin eserleri, Osmanlı medrese eğitiminin temelini 
oluşturmuştur. Kadızâde ise Matematik ve Astronomi alanlarındaki çalışmaları ile Osmanlı ilim 
geleneği ve literatürünün teşekkülünde önemli katkılarda bulunmuştur. Bu ilim adamlarının 
eserleri üzerine yazılan onlarca şerh ve haşiye bu etkiyi göstermesi bakımından dikkat 
çekicidir. Yetiştirdikleri öğrencileri vasıtasıyla da Osmanlı ilim ve düşünce hayatının 
şekillenmesinde çok önemli roller oynamışlardır. Ali Kuşçu, Fethullah Şirvânî Fahreddin Acemî, 
Alâaddin Tûsî, Haydar Herevî gibi pek çok ilim adamı, Türkistan’dan Anadolu’ya gelerek 
Osmanlı medrese, ilim ve düşünce geleneğinin oluşmasında etkili olmuşlardır. Öncelikle 
Timurlular devletinin genel ilmi ve fikri durumunu ele alacağız. Daha sonra devraldığı ilim ve 
düşünce mirasını zikrederek Osmanlı düşüncesinin genel yapısını özetle ortaya koyacağız. 
Sonrasında Osmanlı düşüncesini derinden etkilemiş Timur dönemi ilim adamlarından Teftazânî 
ve Cürcânî üzerinde durarak Osmanlı medreselerinde temel ders kitapları olarak okutulan 
eserleri hakkında genel bir çerçeve çizmeye çalışacağız. Akabinde ise ifade ettiğimiz iki 
düşünürün eserleri ve öğrencileri ile etkilerini açıklayacağız. 

1.Timurlular: İlim ve Düşünce Hayatı  

Maveraünnehir ve Horasan bölgelerinde Timur (ö. 807/1405) tarafından kurulan 
Timurlular Devleti, XIV. yüzyılın sonundan(771/1370) XVI. yüzyılın başlarına değin**(913/1507) 
hüküm sürdü.  Hakimiyet sahası kurucusu Timur zamanında en geniş sınırlarına ulaştı. 
Timur’dan sonraki hükümdarlar zamanında sınırları giderek daraldı. 799/1396’da Horasan 
genel valiliğine getirilen Timur’un küçük oğlu Şahruh (ö. 850/1447), babasının ölümünden 
sonra ortaya çıkan karışıklıkları bir nebze giderdi ve 811/1409’da Semerkand’ı ele geçirdi. 
Herat’ta yaşayan ve başkent olarak bu şehri kullanan Şahruh, Maveraünnehir’den Kaşgar’a 
kadar olan bölgeyi oğlu Muğisuddin Uluğ Bey (796- 853/ 1394-1449) eliyle yönetti. Böylece 
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Timur’un başkenti Semerkand bir başkent olarak değil, bir merkez olarak varlığını sürdürdü. 
Babası Şahruh’un ölümünden sonra iki yıl daha hükümdarlık yapabilen Uluğ Bey ise oğlu 
Abdüllatif (ö. 854/1450) tarafından öldürüldü. Kısa süren karışıklıklardan sonra Ebu Said b. 
Muhammed b. Miranşah (ö. 873/1469) 855/1451’de Semerkand’ı ele geçirdi. Akkoyunlu 
Hasan Bey tarafından katledilmesinden sonra Ebu Said’in oğulları ve torunları tarafından 
yönetilen Semerkand başkentli Timurlu Devleti 906/1500-1501’de Özbek hanları ve beyleri 
tarafından ortadan kaldırıldı. Semerkand’daki siyasî, ilmî ve diğer kültürel birikim ise Hüseyin 
Baykara’nın (ö. 912/1506) 873/1469 tarihinde kurduğu ve ölümüne kadar otuz yedi yıl 
hükmettiği Herat başkentli Timur Devleti’ne aktarıldı. Hüseyin Baykara’nın ölümünden hemen 
sonra, 913/1507’de, Herat merkezli bu devlet de Özbek kökenli Şeybanîler tarafından ortadan 
kaldırılınca Timurlular devleti tarihten silinmiş oldu.  

Devletin tebası yayıldığı geniş coğrafyaya paralel olarak Türkler, Türkleşmiş Moğollar, 
İranlılar, Arap, Gürcü, Ermeni vs. gibi millerden oluşmuştu. Ancak devlet içinde etkili olan 
unsurlar askerî ve idarî yapıda Türkler ve Türkleşmiş, Müslüman olmuş Moğollar ile 
bürokraside İranî nüfus idi. Timur’a bağlılıklarını sunan toplumlar genellikle kendi idarecilerinin 
yönetiminde bırakılmıştı. Hanedanın kurucusunun Türkçe konuşan, İslam dinine inanan, ancak 
köken itibariyle Moğol bir kabileden geldiği belirtilmektedir. 

Timur ile Şahruh döneminde Maveraünnehir ile Horasan bölgelerinde ehl-i sünnet 
çizgisinin Hanefî ve Şafiî yorumu hakim olmakla birlikte pek çok bölgede Şiîlik, özellikle Oniki 
imamlık (İsnaaşeriye) ile İsmailîlik yaygındı. Öte yandan tarihî kaynakların da işaret ettikleri 
gibi, hem siyasî iktidar hem de halk arasında sünnîlik ile şiîlik arasında gidiş gelişlerin olduğu bir 
kararsızlık mevcuttu. Bu kararsız ortam yeni din ve mezhep yorumlarının yeşermesi için uygun 
bir zemin oluşturuyordu. Çünkü şehirleşme ve okuma yazma oranı düşük olan konar göçer 
topluluklarda zayıf dinî hassasiyetler nedeniyle bazı gulat tarikatların, ifrat batınî yorumların 
karşılık bulduğu açıktır. Nitekim bu tarihlerde Fazlullah Esterabadî’nin yahudî kabalist ile 
hermetik geleneklerden etkilenerek kurduğu hurufîlik dini de bu zemini kullanarak gelişmiştir. 
Fazlullah, Timur tarafından takibata alınmış, oğlu Miranşah tarafından da öldürülmüştür.  

Timur, fethettiği topraklardaki bütün yıkıcılığına karşın kendi ülkesinde, özellikle 
başkenti Semerkand ile Herat ve Buhara gibi önemli merkezlerde diğer medenî kurumlar 
yanında pek çok medrese inşa ettirdi. Timur’un hemen hemen her şehirde bir külliye yapması;  

kendisinden sonra gelen hükümdarlar ile mirzalar, hanımlar, vezirler, beyler ve ileri gelen 
diğer kişilerin de bu tavrını sürdürmesi neticesinde Semerkand, Herat ve Buhara üçgeninde 
yeni bir merkezî ilim çevresi yükselmeye başladı. Bu medreselerden, Semerkand Uluğ Bey 
medresesi yanında, Şahruh’un ehl-i sünnet inancını pekiştirmek ve yaymak için Herat’ta 
kurduğu ve pek çok ilmî tartışmanın yapıldığı medrese son derece önemlidir. Öte yandan 
Semerkand şehri yanında Uluğ Bey’in Buhara’da yaptırdığı sanat değeri çok yüksek medrese 
ise Orta-Asya medreselerinin mimarî özellikleri bakımından ana-örneği halini almıştır. 
Timurlular Devleti’nin 137 yıl hüküm sürdüğü coğrafyanın İslâm medeniyeti açısından yaşı 
yaklaşık yedi yüzyıldır. Dolayısıyla değişen siyasî hakimiyete karşın ortak taban her türlü 
medenî faaliyetini yürütmekte; ilmî sürekliklik devam etmektedir. Öte yandan Timur hızla 
fethettiği bölgelerdeki âlimleri zorla Semerkand’a getirmiştir. Mesud Teftazânî ile Seyyid Şerif 
ile birlikte İbnü’l-Cezerî, Siracuddin Muhammed Halebî ve İbn Arabşah bu isimlerden 
bazılarıdır. Bütün yıkıcılığına karşın âlimlere gösterdiği hürmet ve ihtimam bazı âlimlerin kendi 
istekleriyle de Timur’un etrafında toplandığını göstermektedir. Teftazânî ile Seyyid Şerif’in 
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münazaraları başta olmak üzere Timur’un meclisinde yapılan ilmî tartışmalar da ulema 
arasında meşhurdur. Hatta Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin bile Şiraz’da bu tür bir 
münazarada, İbnü’l-Cezerî’nin isteği üzerine, münazırlar arasında muhakemede bulunmuştur. 

Mevcut ortamın tarihî imkânları yanında Timur ve takipçilerinin özel gayretleriyle 
fethedilen topraklardan getirtilen ve ülke içerisinde açılan eğitim kurumlarında yetişen çok 
sayıdaki isim ile kurulan pek çok kütüphaneyle beraber Maveraünnehir ile Horasan bölgesi 
XIV. yüzyılın sonu ile XVI. yüzyılın başlarına kadar İslâm dünyasının en velud ilmî bölgesi haline 
gelmiştir.  Bunun sonucunda başta Merağa matematik astronomi okulunun, özellikle de 
Nasiruddin Tusî ile Kutbuddin  Şirazî’nin riyazî felsefî, İbn Sina’nın hikmet ve Fahruddin Razî’nin 
kelam mirasını tevarüs eden bu bölge uleması Seyyid Şerif ve Teftazânî arasındaki gerginlik 
noktasını yaşatarak Celaluddin Devvanî, Abdurrahman Camî, Ali Şir Nevaî, Ubeydullah Ahrar, 
gibi pek çok isim yetiştirmiştir. Timurlular hakkında bu genel çerçeveyi çizdikten sonra Osmanlı 
düşüncesine geçebiliriz.1 

2.Osmanlı Düşüncesinin Genel Çerçevesi 

Osmanlı’nın düşünce ve eğitim anlayışının ortaya konulabilmesi için, felsefî 
düşüncesinin anlaşılması, öncelikle de bu düşünce yapısının temellerinin ve genel 
karakteristiğinin analiz edilmesiyle mümkündür. Bu bağlamda gerek İbn Sina felsefesinin 
gerekse kelâm ve tasavvuf disiplinlerinin Gazalî (ö.1111) sonrası geçirmiş olduğu 
dönüşümlerin dikkate alınması gerekir. Dolayısıyla İslâm düşüncesindeki yeni ve farklı bir 
paradigmanın XIII. yüzyıldaki niteliğinin ve Osmanlı’ya ulaşmasının ne şekilde ve hangi 
kanallarla gerçekleştiğinin bilinmesi zorunluluğu söz konusudur. İslâm dünyasında düşünce 
alanındaki dinamizm XII. Yüzyıldan itibaren yapısal değişikliğe uğrayarak devam etmiştir. 
Gazalî, önce Makâsıdu’l-Felâsife (Filozofların Maksadları) adlı esrinde İslâm filozoflarının 
maksatlarını belirlemeye çalışmıştır. O daha sonra da Tehâfütü’l-Felâsife (Filozofların 
Tutarsızlığı) adlı eserinde de Farabî (ö.950) ve İbn Sina’nın şahsında Yunan felsefesiyle 
hesaplaşma amacıyla Meşşaî felsefeyi tenkit etmiştir. Gazalî’nin almış olduğu bu tavır 
sebebiyle Eş’ârî’lik giderek yaygınlaşma eğilimi göstermiştir. İslâm düşüncesinde, XII. ve XIII. 
yüzyıllardaki yapılanma ve oluşumlar, yerini, XV. ve XVI yüzyıllarda Osmanlı’da oldukça canlı bir 
düşünce hayatı ve buna paralel olarak tartışma ortamına bırakmıştır. Çünkü bu dönemde 
kelâm, ilk dönemlerdeki savunmacı karakterini gitgide kaybederek, yepyeni bir oluşum ortaya 
çıkmıştır. Kelâm alanına ilişkin eserlerde felsefeye ait problemler yer almakla birlikte, bu 
eserler bir anlamda ansiklopedik bir hüviyete bürünmüştür. Çünkü bunlar, çeşitli gruplara 
mensup düşünürlerin problemler hakkındaki görüşlerinin özet olarak bir araya getirildiği 
eserler olarak kaleme alınmışlardır. Sünnî İslâm düşüncesi alanında Fahreddin Râzî’nin, Şiî 
İslâm düşüncesi sahasında da Nasîruddin Tûsî’nin gerek İbn Sina’nın eserlerine yazmış 
oldukları şerhlerle ve gerekse kendi eserleriyle Meşşaî felsefeyi dinî bilimlerin hemen her 
alanına yaymaları sebebiyle Aristoteles felsefesinin belli konuları kelâm ilminin temel 
problemleri arasında yer almıştır. Dolayısıyla başta Râzî olmak üzere Kadı Beydavî (ö.1292), 
Adudiddin el-İci (ö.1355), Sa’deddin Teftazanî (ö.1350), Seyit Şerif Cürcânî (ö.1413),Celâleddin 
Devvanî (ö.1512) gibi bilginler felsefî terminoloji içinde yeni bir kelâm modeli geliştirmişlerdir. 
Gazzalî sonrası dönemde, oluşan bu yeni düşünce akımları, Osmanlı Devleti’nin kuruluş 

                                                           
1 Fazlıoğlu, İhsan, “Osmanlı Felsefe Biliminin Arkaplanı: Semerkand Matematik Astronomi Okulu”, DÎVÂN İlmî 
Araştırmalar Dergisi, sayı 14 (2003/1), s.1-66; Aka, İsmail, “Timurlular”, DİA, 2012, cilt: 41, s.177-180. Ayrıca 
Timurlular hakkında geniş bilgi için bkz. İsmail, Aka, Timur ve Devleti, Ankara:1991. 
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dönemlerine rastlamakta ve Devletin kuruluş döneminin fikrî yapısı üzerinde etkili olmaktadır. 
Bu anlayış zamanla, Ferîdüddin-i Attar (ö.1233), Sadi-i Şirazî (ö.1291), Mevlana Celâleddin-
iRumî (ö.1273), Yunus Emre (ö.1320?), Hacı Bektaş-ı Veli (ö.1337), HacıBayram Veli (ö.1430), 
Molla Cami (ö.1492) gibi düşünürler vasıtasıyla bir hayat felsefesi haline dönüştürülmüştür. 
Ayrıca Şehabeddin Sühreverdî(ö.1191), Muhyiddin İbnu’l-Arabî (ö.1240) ve Sadreddin Konevî 
(ö.1272)kanalıyla geliştirilmiş bulunan vahdet-i vücûdcu anlayış, Osmanlı Devleti’nin yönetim 
mekanizmalarından medreselerine kadar hemen her alanında hâkim bir konuma gelmiştir.  

Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna kadar olan devrede Maveraünnehir, Harezm ve 
Horasan ile Irak, Suriye, Mısır ve Hicaz bölgelerinde bilim ve felsefenin oldukça yüksek bir 
seviyede canlı ve yetkin bir niteliğe sahiptirler. Bu bölgelerde yetişen bilginler ise Anadolu’ya 
gelerek, kaleme aldıkları eserler ve eğitim öğretim etkinlikleriyle Anadolu’daki bilim ve 
düşüncenin gelişmesine katkı sağlamışlardır. Bunun neticesinde de Anadolu’da ilmî ve dinî 
hayat oldukça yüksek bir noktaya ulaşmıştır. Ayrıca XIII. ve XIV. yüz yıllarda ortaya çıkan 
birtakım siyasî problemlere rağmen, bilim ve düşünce alanındaki canlılık belli bir düzeyde 
devam etmiştir. 

İslam medeniyetinin doğal bir devamı olarak, Osmanlı entelektüel hayatında 
kendisinden önceki hemen bütün düşünce akımlarını ve bu fikir akımları arasında meydan 
gelen etkileşimlerden kaynaklanan yeni oluşumları görmek mümkündür. Bu oluşumlar İbn 
Sinacı meşşaî ilahiyat yanında, İşrakîlerin nur metafiziği, irfanî okulların, özellikle vahdet-i 
vücud anlayışının metafiziği ve Kelam ilminin Tanrı'nın varlığı ile birliğini konu alan aklî ilahiyatı 
yanında sem'î ilahiyatıdır. Her bir yaklaşımın kendine has yöntemlerle kendi kavramsal nesne 
alanını araştırması yanında, yine kendilerine ait olan teorik lisanlarının neden oldukları 
sorunları çözmeye çalışırlar. Ayrıca karşılıklı eleştirilerle hem birbirlerinin zayıf yanlarını 
göstererek teorik lisanlarının yeniden ele alınmasını sağlar hem de çıkmazları aşmak için daha 
üst terkiplere girişirler. Özellikle ortak bir varlık kavramına dayalı varlık metafiziği için, meşşaî 
mantık teknikleriyle, başta nahivciler olmak üzere dilbilimcilerin teknikleri arasında Selçuklu 
döneminde  vuku bulan uzlaşının Fahreddin Razi çizgisinde kazandığı ivme Osmanlı 
döneminde devam ettirilmiş, Molla Fenarî ile okulunun yarattığı ortamda, Seyyid Şerif 
Cürcânî'nin Şerhu'l-mevakıf fi ilmi'l-kelam adlı eseri çerçevesinde son döneme kadar 
sürmüştür. Ayrıca Meşşaî-kelamî çizginin varlık tasavvuru, nazarî irfan, özellikle vahdet-i vücud 
dilinde yeniden formüle edilir; Sadreddin Konevî'nin gerçekleştirdiği bu terkip Davud Kayserî 
ve Molla Fenarî üzerinde uzun bir süreçte devam eder.  

Osmanlı medreselerinde müfredat programlarına bakıldığında çerçevesi siyasî otorite 
tarafından belirlenen değişmez nitelikte bir müfredat programının olduğunu söylemek 
oldukça zordur. Bunun yerine tarihî süreç içerisinde ulema tarafından oluşturulan, ilim 
kamuoyu tarafından belirlenen, mevcut siyasî otoritelerin yönelimlerini de dikkate alarak 
itikadî, fıkhî ve meşrebî ayarlar yapılabilen gevşek bir müfredatın bulunduğu görülür. Medrese 
dersleri başlangıç (iktisar), orta (iktisad), ileri (istiksa) şeklinde üç ana bölüme ayrılır ve her bir 
bölüm de aşağı-orta-yukarı biçiminde üç alt-kısma taksim edilir ve her bir kısımda okutulan 
eserlerin adları verilir. Osmanlı dönemi medrese müfredat programları ile okunan ve okutulan 
eserlerin listelerine bakıldığında, lisanî ilimlerde Teftazânî, mantıkî kelamî ilimlerde Seyyid 
Şerif ve hendesî riyazî ve felsefî ilimlerde Kadızade’nin adının, büyük oranda, öne çıktığı 
söylenebilir. Osmanlı medrese müfredatında görülen bu çerçeve, büyük oranda ve bir 
yönüyle, Timurlular Devleti sahasında çizilmiş ve daha sonra Ali Kuşçu ile Fethullah Şirvanî 
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eliyle İstanbul’a aktarılmıştır. Düşünce alanındaki etkileşimleri ele aldığımız için Kadızade’yi 
dışarıda bırakarak Taftazâni ve Cürcâni’nin hayatı, eserleri hakkında bilgi vereceğiz.1 

3.Saduddin Mesud Teftazânî 

Meşhur kelam âlimi Adududdin İcî (ö. 756/1355) ile mantıkçı ve felsefeci  Kutbuddin 
Razî’nin (ö. 766/ 1364) talebesi olan, Saduddin Mesud Teftazânî (ö. 792/1390), bir çok sahada 
eser kaleme almasına karşın Osmanlı medreselerinde daha çok dilci, usülcü ve belli bir ölçüde 
de kelamcı olarak kabul görmüştür.  Etkisi daha çok eserleri vasıtasıyla yayılmıştır. Asıl adı 
Sa’duddin Mesut b. Ömer’dir. Horasanda Nasa yakınındaki büyük bir kasaba olan Taftazân da 
(712/1312) doğmuştur. Küçük yaşta ilim tahsili için Nasa’ya gitmiş. Zamanla birçok şehir 
gezmiş ve o zamanın tanınan hocalarından ders almıştır. Kısa zamanda ilmi ve fazileti ile 
meşhur olmuştur. İlk eseri olan “Şerhu’l Tasrif el-İzzi” yi daha 16 yaşında iken, Faryamud'da 
bulunduğu sırada yazmıştır. Herat, Gucduvan, Gülistan, Serahs, Semerkant ve Harizm'de 
bulunmuş ve gezdiği yerlerde çeşitli konularda birçok eser telif etmiştir. 

 Timur, Harezm’i aldığında yeğeninin isteği üzerine orada bulunan Taftazâni’nin 
Serahs’a gitmesine izin verilmişti. Daha sonraları Timur, Taftazâni’nin büyük bir âlim olduğunu 
öğrenince, Semerkant’a gelmesi için bir davetname gönderdi. Taftazâni Hicaz’a gitmek üzere 
olduğunu söyleyerek önce bu daveti red etti ise de, ikinci defa davet edilince bu sefer 
Timur’un davetini kabul ederek Semerkant’a gitti. Timur, Taftazâni’yi burada hoş karşıladı ve 
kendisine çok hürmetkâr davrandı. Şiraz bölgesi de Timur tarafından alınınca burada bulunan 
ve daha önceleri Timur tarafından tanınan Seyyid Şerif Cürcâni de Semerkand'a geldi. Şerif 
Cürcâni'nin Semerkand'a gelmesiyle birlikte ilmi müzakere ve tartışmalar da artmaya başladı. 
Bu tartışmalar âlimler arasında sözlü yapıldığı gibi eserlerine de yansıdı. Başlangıçta Serahs’ta 
ikamet ettiği bilinen Teftazânî, Timur’un davetiyle Semarkand’a gelerek yaşamına burada 
devam etti. Cürcânî ile Timur’un huzurunda yaptığı belirtilen ünlü münazarası da bu şehirde 
gerçekleşmiştir. Cürcânî’nin bu bilimsel tartışmada kendisini mağlup etmesi üzerine, Timur’un 
da kendisine “bilginiz aynı olsa da, nesebinden dolayı Cürcânî senden daha üstündür” 
demesinin, yenilginin üzüntüsünü artırdığını ve Teftazânî’nin bundan sonraki yaşamını 
olumsuz şekilde etkilediği rivayet edilmektedir. Ölümü hakkında kesin bir tarih bilinmemekle 
birlikte 791/1389’da41 veya 793/1390’da42 Semerkant’ta vefat etmiş fakat Serahs’a 
defnedilmiştir. 

 Nahiv, Sarf, Meani, Beyan, Fıkıh, Mantık  Kelam gibi ilim dallarında âlim hüviyetine 
sahiptir. Taftazâni yaşadığı çevrenin şartlarını iyi değerlendirmiş, yaşadığı asra damgasını 
vurmuş ve içinde bulunduğu toplumun problemlerinin çözümü için gayret göstermiştir. İslam 
fikir düşüncesine önemli katkılarda bulunmuş, kendisinden sonrakilerin faydalanacağı önemli 
eserler de geride bırakmıştır. Belirttiği görüşlerden hareketle Teftazânî’nin kesin olarak bağlı 
olduğu mezhebî bir çizgisinin olmadığı ifade edilmektedir. Eş’âriyye ulemâsı arasında sayılan 
ve bu ekolün itikadî ve kelâmî görüşlerini benimseyen Teftazânî, konuyla ilgili eserlerinin bir 
çok yerinde Mâtürîdiyye mezhebinin görüşlerini özellikle Eş’âriyye’den gelen eleştirilere karşı 
savunmuştur. Ancak onun fıkıh usûlüne dair yazdığı et-Telvîh ve bu alandaki diğer eserlerinden 
hareketle, Hanefî olduğu söylenebilir. Zîrâ bu eserlerin çoğu Hanefî fıkhı ile ilgilidir. İbn Arabi 
‘nin meşhur eseri Fususu’l-Hikem ’e reddiye yazacak kadar vahdet-i vücud’a karşı duran 

                                                           
1 Fazlıoğlu, İhsan, “Osmanlılar (İlim ve Kültür)”, DİA, cilt. 23. yıl: 2007, s.548-556; Karlığa, Bekir , “Osmanlı 
Düşüncesinin Oluşumu”, Osmanlı (Düşünce) içinde, cilt VII, Ankara: 1999, s. 28-37. 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

289 
 

Teftazânî ve çizgisi, irfanî tabiatlı Şahruh tarafından, mevcut durum gözönünde 
bulundurularak korundu ve devlet, şeriata daha bağlı olan Nakşibendîliği de bu nedenle diğer 
tasavvufî yaklaşımlara tercih etti. 

Taftazâni, Gazali (v.505/1111) ile başlayan kelam felsefe yakınlaşmasını daha ileri bir 
seviyeye götürerek İslam Akâidinin temel prensiplerini daha uygun bir konuma getirmiştir. 
Felsefenin temel sorunlarını dini akideler ile değerlendirmiş ve bu çerçevede sorulara cevap 
vermiştir. Bilhassa felsefi eserler Arapçaya çevrildikten sonra bu çevirilerin etkisiyle Kelam 
ilmine, felsefenin metafizik, fizik gibi kısımları dahil olmuş ve sonunda Kelam, felsefeden ayrıt 
edilemez bir hal almıştı. Bu sebeple sonraki dönem âlimleri eski kelamcılardan ziyade, 
filozoflara, ilk kelam kitaplarından ziyade felsefi eserlere dayanarak kelam yapmışlardır. Bu 
konudaki ehliyeti ise “ Şerhu’l Makâsıd ” ve “Şerhu’l Akâid ” adlı eserlerinde tamamıyla 
görülmektedir. Dolayısıyla Kelam ilminde müteahhirin dönemi felsefi kelamın en önemli 
temsilcilerinden biri konumuna gelmiştir. Ayrıca kelam âlimi olduğu kadar İslam filozofu da 
sayılır. Eserlerinde kendisinden önceki âlimlerin görüşlerinden yararlanmış, yeri geldikçe 
katılmadığı görüşleri de tenkide tabi tutmuştur. Kur’an ve sünnet başta olmak üzere akıl ve 
bilgi kaynaklarından yararlanmıştır. Eş’ari kelamcıları kelam ilminde zamanın ihtiyaçlarını 
karşılaya bilmek için yenilik yaparak geliştirmişlerdir. Bu sebeple Taftazâni gibi Eş’ari 
Kelamcılarının eserleri Hanefi ve Maturidilerin hakim oldukları bölgelerde bile okutulmuştur. 
Taftazâni ve Cürcâni ile İslam fikir ve ilim hayatının bir dönemi kapanmış, yeni bir dönem 
açılmıştır. Denebilir ki, medresenin ve medrese zihniyetinin hocalarının en önemlilerinden 
biriside Taftazâni’dir. Osmanlı olmamakla birlikte, tüm eserleri Osmanlı uleması arasında 
tanınıyor ve Osmanlı medreselerinde okutuluyordu. Taftazâni, Nesefi’nin Akâid adlı eseri 
üzerine en çok beğenilen ve okunan şerhi yazmıştır. Bu eser uzun zaman medreselerde 
okutulmuştur. Günümüzde de kelam ilmi araştırmacıları tarafından kaynak eser olarak 
müracaat edilen kitaplar arasında yer almaktadır. Ayrıca Taftazâni mezhep taassubundan uzak 
bir şekilde haklı bulduğu şeylere katılmıştır. Yeri geldiği zaman objektif bir biçimde tenkit 
etmiştir. Şerhu’l-Akâid buna güzel bir örnektir. Taftazâni kendi çevresindeki ve yaşadığı 
çağdaki fikir ve ilim anlayışına tamamıyla vakıftı. “Şerhu’l Makâsıd” adlı eserinde onun bu 
ehliyeti açık bir şekilde görülmektedir. 1 

Öğrencileri 

Teftazânî, geniş bilgisini yetiştirdiği talebelerine aktarmış ve onun talebelerinden bir 
çoğu dönemlerinin önde gelen düşünürleri arasında yer almışlardır. Teftazânî’nin talebelerinin 
en meşhurları arasında Hâşiye alâ Şerhi Metâlii’l-Envâr ve Rebîu’l-Cinân isimli eserlerin sahibi 
olan Hüsameddin Hasan b. Ali el-Ebîverdî (ö. 816/1413); Şerhu’l-Îzâh li-Kazvînî, Şerhu’l-
Mevâkıf li’l-Îcî, Şerhu’s-Sirâciyye, Hâşiye alâ Sa’diddîn ale’l-Keşşâf li’z-Zemahşerî adlı eserlerin 
sahibi olan, müfessir, mütekellim, fakih Burhânuddin Haydar b. Muhammed b. İbrâhim eş-
Şirâzî el-Herevî (ö. 854/1450); öğrencileri arasında sadece kendisine eserlerini okutmaya ve 
bunlar üzerinde düzeltmeler yapmaya izin verdiği Mevlâna Celâleddin Yusuf el-Evbehî (ö. 
792/1389) ile hem Teftazânî hem de Seyyid Şerif Cürcânî’den ders almış olan Alâuddin Ali b. 
Musa Koçhisarlı (841/1437) gibi isimler sayılabilir. Bunlardan başka kaynaklarda Teftazânî’nin,  
Alâüddin Ebu’l-Hasan Ali b. Muslihiddin Mûsâ b. İbrâhim er-Rûmî el-Hanefî (ö. 756/1413), 
Muhammed b. Atâullah b. Muhammed (767/1365), Mahmûd b. Fadlullah b. el-Mecd Ahmed 
eş-Şemsü’l-Kerîmî (ö. 861/1456), Meyrek es- Seyrânî (es-Seyrâmî) (ö. 823/1418), Muhammed 
                                                           
1 Özen, Şükrü, “Teftazânî”, DİA, cilt: 40,  2011, s. 299-303. 
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b. Hamza Şemsüddin  Ebû Abdullah el-Fenârî (ö. 854/1449),  Seyyid Ali Acemî (ö. 860/1455) 
gibi isimlere de  doğrudan veya dolayı şekilde hocalık yaptığı yönünde bilgilere rastlamaktayız. 

Eserleri  

Teftazânî, İslâmî bilimlerin hemen hemen tüm dallarında eser yazmış olan velut bir 
âlimdir. Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Usûlü, Mantık, Kelam, Tasavvuf, Arap dili ve Belâğatı ve gibi 
önemli ve çeşitli dallarda yazdığı eserler, halen bu alanların temel kaynakları arasında yer 
almaktadır.Yukarıda özetlenen çerçevede Teftazânî’nin Osmanlı medreselerinde okutulan 
eserlerine şunlardır:  

1. el-Makâsıd fî İlmi’l-Kelâm: Teftazânî bu eserini 784 (1383) senesinde Semarkand’da 
tamamlamıştır. Aynı esere kendisi şerh yazmış ve eseri Şerhu’l- Makâsıd şeklinde 
isimlendirmiştir. Eserin metninin müstakil bir baskısı yapılmamış, şerhiyle birlikte İstanbul 
(1277, 1305) ve Lahor’da (1981) basılmıştır. Eserin çeşitli kütüphanelerde birçok yazma 
nüshaları da mevcuttur. Bu nüshaların çoğu İstanbul’da Süleymâniye Kütüphanesi’ndedir. 
Eserin yukarıda zikredilen ve İstanbul’da basılmış olan iki baskısı daha yaygındır. Bu 
baskılardan biri, (birinci cilt 276, ikincisi de 228 sayfa olmak üzere) iki cilt halinde 1277 (1860) 
senesinde “Matbaa-i Âmire”’de; diğeri ise, (birinci cilt 376, ikinci cilt 311 sayfa olmak üzere) 
yine iki cilt halinde, 1305 (1887) tarihinde “Hacı Muharrem Matbaası”’nda basılmıştır. Eserin 
matbu metinlerine ve mevcut diğer nüshalarına dayanarak son ilmî neşri, Abdurrahman 
Umeyre tarafından gerçekleştirilmiştir. Kelâm ilminde önemli bir yeri bulunan bu eser 
Makâsıdü’l-Kelâm, Maksıdü’t-Tâlibîn, Şerhu Makâsıdı’t-Tâlibîn fî İlmi Usûli’d-Dîn gibi isimlerle 
de anılmaktadır. Eserde, VIII. (XIV.) yüzyıldan itibaren başlayan mütekaddimîn ve müteahhirîn 
döneminin kelâmî görüşleri ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Bölüm başlıkları 
“maksad”, iç sistemi de “fasıl”, “mebhas”, “kısım”ve “mesele” olarak düzenlenmiş olan eser, 
altı ana başlıktan oluşmaktadır. İlk dört bölümün tümü, beşinci bölüm ise büyük ölçüde felsefî 
ağırlıklıdır. Şöyle ki, ilk dört bölümde nazarî konulardan, beşinci bölümde ilahiyât 
meselelerinden, altıncı bölümde de, peygamberlik, kitaplar, melekler, ahret ahvâli gibi sem’î 
konulardan (sem’iyyât) söz edilmektedir. Bölümleri içerdiği konular açısından özet olarak şöyle 
tanıtabiliriz: 1. Mebâdi (prensipler); üç fasıldan oluşan bu bölümde kelâm ilminin tanımı, 
konusu ve amacı, bilginin ve nazarın (akıl yürütme) tanımları ve kısımları, tasavvurât ve 
tasdikât gibi konular işlenmektedir.2. Genel kavramlar; bu bölüm de üç fasıldan oluşmaktadır. 
Genel olarak varlık bahsinin ele alındığı bu bölümde vücûd-mâhiyet ilişkisi, vücûd mertebeleri, 
mâhiyetin tanımı ve ma’dûmun (yok) “şey” olup olmadığı gibi konular tartışılmaktadır. 3. 
Arazlar; beş fasıldan oluşan bu bölüm, varlıkların, kadîm-hâdis, cevher-araz şeklindeki 
tasnifinden ve arazların, nicelik, nitelik, mekân ve izâfet kategorileri ile ilişkisinden 
bahsetmektedir.4. Cevherler; cismin çeşitleri ve nefis, akıl, melek, cin ve şeytan gibi mücerred 
varlıkları konu alan bu bölüm iki fasıldan oluşmaktadır. 5. İlahiyyât; eserin üçte birinden 
fazlasını oluşturan bu bölüm yedi fasıldan ibarettir. Burada Allah’ın varlığı, sıfatları, rü’yetullah, 
irade, kul fiilleri, hüsun-kubuh meseleleri, hidâyet-delâlet, ecel, rızık gibi konulardan 
bahsedilmektedir. 6. Sem’iyyât; nübüvvet, mûcize, Hz. Muhammed’in peygamberliği, 
melekler, velî, sihir, meâd, âhiret ve imâmet gibi konuların tartışıldığı son bölüm dört fasıldan 
oluşmaktadır. Şerhu’l-Makâsıd ile ilgili olarak, Hüsamzâde Mustafa Efendi’nin, İlyas b. İbrahim 
es-Sinobî’nin, Hayâlî’nin, Hatipzâde Muhyiddin Efendi’nin ve Muhammed ed-Delcî’nin 
muhtelif çalışmaları vardır. Şerh ve tahkik döneminin kelâm kitaplarının hemen hemen 
hepsinde olduğu gibi Şerhu’l-Makâsıd’da da, ilâhiyât ve sem’iyât konularından daha çok, 
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nazarî, felsefî ve mantıkî konulara yer ayrılmıştır. Bu da, o dönemde yaşayan kelâmcıların 
felsefeye ne kadar çok ilgi duyduklarının açık bir göstergesidir. 

2. Şerhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye; Mâtürîdî kelâmcılardan olan Ebû Hafs Ömer b. 
Muhammed en-Nesefî’nin (ö. 537/1142) el-Akâid isimli eserininm Teftazânî tarafından 
yapılmış şerhidir. Teftazânî bu eseri 768 (1367) senesinde Harezm’de tamamlamıştır. İslâm 
dünyasında en çok yayılan ve rağbet gören eserlerden biridir. Her ne kadar eserde felsefî 
izahlara yer verilse de, felsefî görüşler içeren diğer akâid kitaplarıyla mukayese edildiğinde, 
müellifin emsallerine göre daha kolay anlaşılır bir üslup kullandığı görülmektedir. Bundan 
dolayı Şerhu’l-Akâid, İslâm dünyasının önemli medreselerinde ders kitabı olarak asırlarca 
okutulmuş ve bu sebeple eser, akâid ilminin ana kitaplarından biri sayılmıştır. Teftazânî, 
eserde genellikle Eş’ârîliği savunmuş, ancak bazı tartışmalı konularda Mâtürîdiyye’nin fikirlerini 
benimsemiştir. Eserin birinci bölümü, ön bilgilerden (dinî hükümler ve ilimler, kelâm ilminin 
doğuşu, eşyanın hakikati, kâinâtın ve maddenin mâhiyeti, burhân); ikinci bölümü, Allah’ın 
varlığından ve Allah’a imandan (Allah’ın selbî, sübûtî, ezelî, fiilî sıfatları, rü’yetullah, insan 
fiilleri, irâde, ecel, rızık); üçüncü bölümü, âhiret ahvâli ve âhirete imandan (âhirete iman, kabir 
hayatı, cennet, cehennem, kebîre, iman meseleleri); dördüncü bölüm, peygamberlik ve 
peygamberlere imandan (peygamberlere iman, mu’cize, meleklere iman, kitaplara 
iman,kerâmet); beşinci bölümü, hilâfet meselesinden; altıncı bölümü ise sahâbe, velî, kâhinlik, 
deccâl gibi konulardan bahsetmektedir. Eser birçok defa basılmıştır. 

3. Tehzîbu’l-Mantık ve’l-Kelâm; Eser, mantık ve kelâm ilminden bahseden iki kısımdan 
oluşmaktadır. 789’de (1387) Semerkand’da tamamlanmıştır. Tehzîbu’l-Kelâm ismiyle de anılan 
bu eserin ikinci kısmı kelâma dair olup, bu kısım, müellifin el-Makâsıd isimli eserinin özetinden 
ibarettir. Eserin bir diğer adı da Gâyetü Tehzîbi’l-Kelâm fî Tahrîri’l-Mantık şeklindedir. 
Teftazânî, felsefî ve nazarî konulara en çok bu eserinde yer vermiştir. Pek çok şerh ve hâşiye 
yazılmış olan bu eserin Kalküta  1243 (1827), 1328 (1910), 1333 (1914); Delhi 1264 (1847), 
1276 (1859), 1283(1866), 1286 (1869); Cavnpur 1278-9 (1861-2), 1291 (1874) tarihli muhtelif 
matbu nüshaları mevcuttur. Teftazânî’nin bu eserinin Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde, kendisi 
tarafından yapılmış bir şerh ve hâşiyesi yazma olarak bulunmaktadır.  

4.el-Mutavvel (uzun birinci şerh) ve el-Muhtasar  (kısa ikinci şerh): Siracuddin Ebu 
Yakub Yusuf b. Ebibekr es-Sekkakî (ö. 626/1228) tarafından kaleme alınan Miftahu’l-ulum adlı 
dil bilimleri eserinin  Celaluddin Muhammed b. Abdurrahman Kazvinî (ö. 739/1338)  tara-
fından beyan ve meanîyi içeren üçüncü kısmının Telhisu’l-miftah fi’l-meanî ve’l-beyan ismiyle 
yapılan ihtisarına Teftazânî tarafından yazılan iki önemli şerhtir. Teftazânî’nin bu şerhi ile, 
Kutbüddin eşŞirâzî ve Seyyid Şerîf Cürcânî’nin bu esere yaptığı şerhler, eserin itibar gören 
şerhlerindendir. Eser, 789’de (1387) Semerkand’da tamamlanmıştır. Yazmaları, Escurial, 
Leiden, Trinity College, Cambridge, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Süleymâniye, Nuruosmaniye, 
Koca Râgıp Paşa Kütüphanesi, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Köprülü Kütüphanesi, Millet 
kütüphanesi, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Selimiye Kütüphanesi (Edirne), Diyarbakır Umûmi 
Kütüphanesi, Vâhid Paşa İl Halk Kütüphanesi (Kütahya), Halil Hamit Paşa Kütüphanesinde 
bulunmaktadır. Üzerine bir çok hâşiye yazılmıştır 

Osmanlı medreselerinde revaçta olan ve Osmanlı âliminin dil anlayışını belirleyen bu iki 
eser yenileşme döneminde Abnünnafi İsmet tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Osmanlı 
medreselerinde iktisar rütbesinde Telhis’in, iktisad rütbesinde Muhtasar’ın, istiksa rütbesinde 
ise Mutavvel ’in okutulduğunu belirtilmektedir 
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5. Şerhu’r-Risâleti’ş-Şemsiyye (Şerhu’ş-Şemsiyye fî’l-Kavâidi’l-Mantîkiyye): Nasîruddin 
et-Tûsî’nin (ö. 672/1273) öğrencisi Ömer b. Ali el-Kazvînî el- Kâtibî’nin (ö. 693/1293) yazdığı ve 
hocasına ithaf ettiği Şemsiyye isimli eserin, Teftazânî tarafından 753 (1352) senesinde 
Horasan’da yazılmış olan şerhidir. Teftazânî’nin hocası Kutbüddin er-Râzî’nin de şerh yazdığı 
bu eser, ilmî çevrelerde çok meşhurdur. Şerhu’ş-Şemsiyye ismiyle de anılan mezkûr eserin, 752 
(1351), 757 (1356), 762 (1361) veya 772 (1370 veya 1371)tarihlerinde yazıldığına dair çeşitli 
bilgiler vardır. Pek çok matbu ve yazmaya sahiptir1 

4.Seyyid Şerif Cürcânî 

Seyyid Şerif Cürcânî olarak tanınan Ali b. Muhammed, 24 Saban 740 (24 Subat 1340) 
tarihinde İslâm kültür ve medeniyetinin egemen olduğu, naklî ve aklî ilimlerde sayısız ilim 
admının yetişip kemale erdiği büyük bir vilayet olan Esterâbâd’ın (Cürcân’ın eski adı olup pek 
çok âlim oraya nisbet edilmektedir) en önemli sehirlerinden biri Cürcân’da dünyaya gelmiştir. 
Aslen Cürcânlı olması dolayısıyla Cürcânî nisbesi ile ün salmış ve bu kullanımı ile yaygınlık 
kazanmıştır. Araştırmacılarının tahminine göre, Hz. Peygamberin soyuna dayandığı için, O’na 
Seyyid ve Şerîf isimleri verilmiştir. Cürcânî’ye yakın dönemin tabakat yazarları, onun ölüm 
tarihini 816/1413 olarak vermekte ve bu tarih üzerinde ittifak etmektedirler. 

İlköğrenimini memleketinde yaptı. Kutbüddin er-Râzî et-Tahtâni’nin mantığa dair 
Şerhu'ş-Şemsiyye ve Şerhu'1-Metâli adlı eserlerini bizzat kendisinden okumak için 
muhtemelen 1362 yılından önce Herat'a gitti. Bir müddet sonra yaşlılığı sebebiyle öğretim 
faaliyetini sürdüremeyen hocası kendisine Mısırda ikamet etmekte olan tanınmış mantık âlimi 
ve talebesi Mübarek Şah'ın yanına gidip ondan okumasını tavsiye etti. Mısır yolculuğu 
sırasında Anadolu'da şöhretini duyduğu Cemâleddin Aksarâyi'nin talebesi olmak arzusuyla 
onun memleketine giderken yolda Aksarâyî'nin Şerhu'l-İzâh'ını inceleme fırsatı buldu. Eseri 
başarısız görerek Aksarâyi’den istifade edemeyeceği kanaatine vardıysa da görüştüğü bazı 
kimselerden, onun öğretimde teliften daha başarılı olduğunu öğrenince yoluna devam etti. 
Ancak Aksaray'a vardığında hocanın vefat ettiğini öğrendi. Bu sırada tanıştığı Aksarâyî'nin 
talebesi Molla Fenârî ile birlikte Mısır'a gitti. Yaklaşık on yıl kaldığı Mısır'da Şeyh Bedreddin 
Simâvî, şair Ahmedî, Hekim Hacı Paşa gibi arkadaşlarıyla birlikte aklî ilimleri Mübarek Şah’tan, 
naklî ilimleri de Ekmeleddin Bâberti’den okudu. Bu arada Kutbüddin er-Râzi’nin Şerhu 
Metaliu'l-Envâr’ına bir haşiye yazdı. Tahsilini tamamladıktan sonra Bursa'ya uğrayarak ülkesine 
döndü. Şîraz'da Sadeddin Taftâzânî onu ülkenin hükümdarı Şah Şücâ'a takdim etti ve oradaki 
Dârüşşifâ Medresesi müderrisliğine tayin edildi. On yıl kaldığı bu medresede öğretim 
faaliyetleri yanında telif çalışmalarını da sürdürerek İran'da özellikle aklî ilimlerde büyük bir 
şöhret kazandı. Timur'un Şîraz'ı zaptetmesi üzerine kendisi istemediği halde Semerkand’a 
götürüldü (789/1387). Timur sadece Cürcânî’yi degil, Taftâzânî gibi pek çok âlimi de, 
Semerkand’a götürmüştür. Daha önce de geçtiği üzere O, bir taraftan, İran, Irak, Suriye ve 
Anadolu gibi bazı İslâm beldelerine askeri harekat düzenlemiş, gittiği yerleri yağmalayıp talan 
etmiş, şehirleri yakıp yıkmış, bir taraftan da, bilim adamları ve zanaatçıları Semerkand 
bölgesine gelmeye zorlamış ve getirdiği bu âlimler arasında çeşitli sahalarda bilimsel 
tartışmalar düzenlemiş, böylece bölgenin ilmî atmosferine yeni bir hava katarak destek 
olmalarını istemiştir. Bu münazaraların çoğu Cürcânî ile Taftâzânî arasında yapılmıştır. Bu 

                                                           
1 Özen, Şükrü, “Teftazânî”, DİA, cilt: 40,  2011, s. 302-309; Teftazânî öğrencileri ve hayatı hakkında geniş bilgi için 
ayrıca bkz. Ahmet, Bardak, Sa'duddîn Teftâzânî'nin kozmoloji anlayışı (Dakîku'l-Kelâm), Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van:2016. 
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münazaralarda galip gelenler sultan tarafından da mükâfatlandırılıyordu. Dolayısıyla ilmî 
tartışmalarda üstün gelenler hem sultan nezdinde, hem de halk arasında itibar sahibi 
oluyordu. Burada on sekiz yıl müddetle baş müderrislik yaptı ve bu süre içinde pek çok eser 
telif etti. Semerkant'ta tanıştığı Hâce Alâeddin Attâr vasıtasıyla tasavvufa karşı ilgi duyarak 
Nakşibendiyye tarikatına girdi. Timur'un Ölümünden (807/1405) sonra kargaşanın hâkim 
olduğu Semerkant'tan ayrılarak Şîraz'a döndü ve ömrünün geri kalan kısmını burada ilmî 
faaliyetlerle geçirdi. 6 Rebîülâhir 816 Çarşamba günü Şîraz'da vefat etti. 

Seyyid Serîf Cürcânî,  İslâm düsünce tarihinde hicrî dokuzuncu, miladî on besinci 
yüzyılın basında yaşamış önemli bir mütefekkir ve ilim adamı olarak derin bir iz bırakmıştır. 
Klasik döneme ait tabakat ve biyografi nitelikli temel kaynaklara başvurulduğunda, onun, 
hayatını ilimle uğraşmak ve Sünnî kelâm anlayışına hizmet etmekle geçirdiği görülmektedir. 
Küçüklükten itibaren İslâm ülkelerinin çeşitli ilim ve medeniyet merkezlerine seyahatler 
düzenlemiş ve hayâtının tamamını bilgi elde etmek uğruna adamıştır. Onun İran’nın, Mısır’ın, 
Afganista’ın ve Maveraunnehir’in çesitli ilim merkezlerinde değişik hocalardan kelâm, felsefe, 
mantık, belagat, hadîs ve tefsîr gibi sahalarda tahsil gördüğü bilinmektedir. Döneminin en 
değerli bilim adamlarından ders görmüş ve onların teveccühüne talebelik yaptığı dönemlerde 
mazhar olmuştur. Şiraz’da bulunduğu ve ikamet ettiği yıllarda bir medresede hocalık yapmış 
ve çeşitli yerlerden gelen ilim taliplerine farklı bilimsel alanlarda dersler vermiş;  bunun yanı 
sıra kelâm, felsefe, mantık, hadîs ve tefsîr gibi hem naklî hem de aklî ilimler alanında irili ufaklı 
değerli ve bilgi yüklü şerhler, haşiyeler ve risaleler kaleme almıştır. Cürcânî Semerkand’ta 
bulunduğu dönemde çeşitli disiplinlerde muhtelif değerli ve zengin içerikli eserler meydana 
getirmiştir. En kıymetli eserlerinden biri de hiç kuskusuz kelâm ilmine dair Adududdîn el-Îcî’nin 
kaleme aldığı Mevâkıf adlı kitabına yazdığı Şerhu’l-Mevâkıf isimli şerhidir. Ayrıca orada 
bulunduğu yıllar içerisinde çeşitli müstakil kitap, şerh, haşiye, talik ve risale telif etmiş ve 
meydana getirdiği söz konusun eserlerle günümüze kadar okuna gelen önemli bir şahsiyet 
olmuştur. Zira O’nun kaleme aldığı eserler döneminden itibaren Osmanlının sonuna kadar 
medreselerde okutulan kıymetli birer kitap ve kaynak olarak değerlendirile gelmiştir. Cürcânî, 
Eşarî kelâm geleneğinin yetiştirdiği Ebû Bekir el-Bâkıllanî,  bn Fûrek, Ebû  İshâk el- İsferâyînî, 
Abdulkâhir el-Bagdâdî ve Imâmu’l-Harameyn el-Cüveynî gibi gerek mutekaddimîn kelâm 
âlimlerinin sistemlerinin gerekse Ebû Hâmid el-Gazâlî, Muhammed es-Şehristânî, Fahruddîn 
er-Râzî, Seyfuddîn el-Âmidî, Kâdı el-Beydâvî ve Adududdîn el-Îcî gibi müteahhirîn kelâmcıların 
sistemlerini takip etmiştir. Umumiyetle onlarla görüş birliği içerisinde olan Cürcânî bazı 
hususlarda takip ettiği kelâmî perspektife ters ve zıt görünen yerlerde onları tenkit etmekten 
geri durmamıştır.  Cürcânî, yaşadığı döneme kendi damgasını vuran ve sonraki yüzyıllarda bir 
otorite olarak etkisini devam ettiren çok yönlü birkaç âlimden biridir. Başlıca ilgi alanı kelâm, 
Arap dili ve edebiyatı olmakla beraber felsefe, mantık, astronomi, matematik, mezhepler 
tarihi, fıkıh, hadis, tefsir, tasavvuf gibi dinî ve aklî ilimlerin hemen hepsine dair telif, şerh ve 
haşiye türünde eserler vermiş, bundan dolayı "allâme" unvanını almaya hak kazanmıştır. 
Kendisi ulemâ arasında büyük bir itimat kazanarak otorite sayılmış görüşleri medreselerin İlmî 
ve fikrî hayatında asırlarca süren tesirler meydana getirmiştir. Anadolu, İran, Türkistan ve 
Hindistan'da yetişen âlimlerden bir kısmının icazetnamesinin ilmî silsile itibariyle Cürcânî'ye, 
bir kısmının Taftâzânî’ye bağlı olması bu hususu teyit eder mahiyettedir. Aynca Cürcânî’den 
itibaren İslâm âlimlerinin uzun süre "Cürcânî ekolü" veya "Taftâzânî ekolü"ne bağlı gösterilmek 
suretiyle iki gruba ayrılmıştır.  
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Kendine has bir üslup geliştirmek suretiyle, müteahhirîn dönemi düşünce geleneğinin 
mütekâmil ilmî birikme sahip olmuş, aklî ve naklî ilimlerin pek çoğunda ciddi kitap ve risaleler 
telif etmiştir.1 

Ögrencileri: Naklî ve aklî ilimleri tahsil etmede döneminin en çok başvurulan 
hocalarında ders alan Cürcânî,  hem kelâm, felsefe ve mantık, hem de dil ve belagat gibi pek 
çok sahada bilgi yüklü kişiliği ve İslâmî ilimleri ele alıp irdelenmesinde ölçülü davranması ile 
temayüz etmiş;  bunun sunucunda bilgi birikimini paylaşıp aktaracağı kişilere de önderlik 
etmiştir. Nitekim kendi oğlu ve el-Gurra fi’l-mantık adlı kitabın sahibi Nuruddîn Muhammed b. 
Alî el-Cürcânî, Hâşiye alâ Şerhi’l-Mevâkıf eseri ile şöhret bulmuş Musa Pasa b. Muhammed 
Kadızade er-Rûmî (ö. 833/1430), Şerhu’l-Mevâkıf’ın bir kısmına yazdığı haşiyesi ile tanınan 
Fethullâh es-Şirvânî (ö. 857/1453), yine Şerhu’l-Mevâkıf üzerine yazdığı haşiyesi ile tanınan 
İranlı kelâmcı ve mantıkçı es- Seyyid Alî el-Acemî (ö. 860/1455) bunlardan bazılarıdır. 

Cürcânî’nin Osmanlı Medreselerinde Görev Almış Olan Talebeleri: Uzun yıllar süren 
müderrislik hayatı boyunca Cürcânî’nin çok sayıda ilim adamı yetiştirdiğini ifade etmek abartı 
olmayacaktır. Doğrudan ilgisi olması bakımından Osmanlı medreselerinde müderrislik yapmış 
olanların tanıtılmasında yarar görmekteyiz. 

Mûsâ Paşa b. Muhammed Kadızâde Rumî (öl. 833/1430): Bursa kadısının torunu olduğu 
için Kadızâde lakâbını alan Mûsâ Paşa ilk tahsilini Bursa’da tamamladıktan sonra 763/1362 
yılında ilim öğrenmek amacıyla Horasan ve Türkistan bölgesine gitmeye karar verir. Taftâzânî 
ve Cürcânî gibi büyük âlimlerin Semerkand’da bulunduğunu öğrenen Kadızâde Semerkand’a 
giderek Cürcânî’den aklî ilimlere dair dersler almıştır. Onun aklî ilimlere aşırı derecede bağlı 
olması yüzünden Cürcânî ile aralarında bazı fikir ayrılıklarının ortaya çıktığı belirtilmektedir. 
Matematik ve astronomi alanında büyük bir otorite olduğu kabul edilen Kadızâde, Timur’un 
torunlarından Semerkand Emiri Uluğ Bey’e hocalık yapmıştır. Uluğ Bey zamanında 
Semerkand’da rasathane müdürü Gıyâseddin Cemşid’in vefâtı üzerine rasathane 
müdürlüğüne getirilmiş, ayrıca Semerkand Medresesi baş müderrisliği görevi de yapmıştır. 
Osmanlı ilim adamlarının Cürcânî’ye bağlanan halkasının büyük ölçüde Kadızâde ile 
tamamlandığı görülmektedir. Tedrîsât alanındaki hizmetleri yanında kaleme aldığı eserleriyle 
de çağının ilim dünyasına büyük katkılar sağlamıştır. Cürcânî’nin Şerhu’l-Mevâkıf adlı eserine 
yazdığı hâşiye (Hâşiye alâ Şerh-i-Mevâkıf) en önemli eseridir. Bu eserinde hocasıyla olan fikir 
ayrılıklarını ve kendi görüşlerini ifade etmiştir. Muhammed b. Muhammed el-Çağmînî 
(öl.618/1221)’nin telif ettiği el-Mulahhas adlı eserine yazdığı şerh ve Semerkandî 
(öl.600/1203)’nin Eşkâlü’t-Te’sîs adlı hendeseye dair eserine yazdığı şerh de Kadızâde’nin 
diğer eserlerindendir. 

Fethullah Şirvânî (öl. 857/1453): Aklî ilimler alanında Semerkând’da Cürcânî’den dersler 
alan Fethullah Şirvânî, Kadızâde’den de matematik alanında dersler alarak eğitimini 
tamamlamıştır. Daha sonra Anadolu’ya gelerek Kastamonu’ya yerleşmiş ve burada tedrîsât 
faâliyetlerini sürdürmüştür. Fatih’in saltanatının ilk yıllarına kadar Kastamonu medreselerinde 
müderrislik görevini sürdüren ve ilim adamları yetiştiren âlimin 1453 yılında vefat ettiği 
belirtilmektedir. Şerh’ul-Mevkâkıf’ın baş tarafına yazdığı hâşiye ile Kadızâde’nin Şerh’ul 
Çağmînî adlı eserine yazdığı hâşiye bilinen eserleridir. 

                                                           
1Övezmuhammet, Abdullayev, Seyyid Serîf Cürcânî’de Tanrı-Âlem Tasavvuru, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitü, Bursa: 2005, s. 14-19; Gümüş,  Sadrettin, “Cürcânî”, DİA, 1993, cilt 8, s.134-135. 
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Seyyid Ali el-Acemî (öl.860/1455): Semerkând’da Cürcânî’den ve başka âlimlerden 
dersler alan Seyyid Ali el-Acemî aslen İranlıdır. Tahsilini tamamladıktan sonra Osmanlı 
sultanlarının ilim adamlarına büyük değer verdiklerini duymuş ve Anadolu’ya gelmiştir. Bir 
süre Kastamonu’da kaldıktan sonra Sultan II Murat ile görüşerek Bursa’daki Yıldırım Han 
Medresesi’ne müderris tayin edilmiştir. Fatih devrine kadar bu medresede kalmış, Fatih’in 
huzurunda devrin âlimleriyle yaptığı münâzarada üstünlüğünü kabul ettirerek Sultanın 
ihsanına mazhar olduğu ifade edilmektedir. Cürcânî’nin Şerhu’l-Mevâkıf, Hâşiye ale’l-Metâli ve 
Hâşiye alâ Şerhi’ş-Şemsiyye adlı eserlerine hâşiyeler yazmıştır.  

Fahreddin el-Acemî (öl.865/1460): İranlı bir âlim olan Fahreddin tahsilini memleketinde 
Cürcânî ve Taftâzâni gibi âlimlerden dersler alarak tamamladıktan sonra Osmanlı ülkesine 
gelerek devrin âlimi Molla Fenârî (öl. 834/1431)’nin yardımcısı olmuştur. Çeşitli Osmanlı 
medreselerinde müderrislik yaptıktan sonra Sultan II Murad devrinde Şeyhülislam olmuştur. 
Dini ilimlerde ve özellikle hadis sahasında otorite olan âlîm, aklî ilimlerdeki üstünlüğü ile de 
Fatih’in iltifatını kazanmıştır. O dönemde halk arasında yaygın bir etkisi bulunan ve Sultan 
Fatih’i de etkileyen Hurûfîliğe karşı büyük bir mücadele vermiştir. 1 

Seyyid Şerif Cürcânî, gerek yetiştirdiği ilim adamları ve gerekse kaleme aldığı eserlerle 
de Osmanlı medreselerinde asırlar boyu etkisini sürdürmüştür.  

Eserleri 

Aklî, naklî, teorik ve pratik bilim dallarında Cürcânî’ye nispet edilen yüzden fazla şerh, 
risale ve kitap bulunmaktadır. Onların büyük bir kısmı günümüze kadar ulaşmış olmakla 
beraber, bir bölümü halen yazma halindedir. Yazma eserlerin önemli bölümü Süleymaniye ve 
diğer ülkelerin kütüphanelerinde çeşitli bölümlerde kayıtlıdır. Burada Osmanlı düşüncesinde 
ve medreselerinde etkili olmuş önemli eserleri hakkında bilgi vereceğiz. 

1.Şerhu’l-Mevâkıf: Şerhu’l-Mevâkıf İslâm dünyasının çeşitli bölgelerindeki 
medreselerde ders kitabı ve el kitabı olarak uzun süre okutulup tedris edilmiştir. Cürcânî’nin 
Şerhu'l-Mevâkıf kitabının altıda biri salt felsefî konulardan teşekkül etmektedir. Eser “mevkıf 
(durak)” diye isimlendirilen 6 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci mevkıfta mukaddimeler yani 
nazar ve ilim konuları, ikinci mevkıfta umur-i ammeye (genel konular) giren vâcib, imkan ve 
mevcûd gibi sırf mücerret konular, üçüncü mevkıfta arazlar ve nihayet dördüncü mevkıfta 
cevherler ele alınmaktadır. Besinci mevkıf ilahîyat ve altıncı mevkıf ise nübüvvet bahislerinden 
oluşmaktadır. Şerhu’l-Mevâkıf,  içerdiği felsefî ve kelâmî konular bakımından müteahhirîn 
kelâm dönemi kitaplarından, özellikle de memzuc eserlerin telif edilmeye başlandığı döneme 
göre, daha olgun ve derin bilgiler ihtiva etmektedir. Bunlara ilave olarak, müellifin mezkur 
eseri kendisini önceleyen kelâm âlimlerinin eserlerinden, sistem, tertip, konuların sıralanışı, 
işleniş tarzındaki istikrar ve yöntem bakımından daha üstün ve yeterlidir. Ayrıca, gerek 
bahislerin tasnif edilmesi, gerekse diğer görüş sahiplerinin fikirlerini telif, takrir, tahlîl, tenkit ve 
tevil etme bakımından daha yeterli, daha yetkin ve en önemlisi başlangıçta vaat ettiklerini 
gerçekleştirme hususunda tutarlı olma özelliğini haizdir. Bunun yanı sıra, ileri sürülen fikirlerin 
belli bir sonuca ulaştırılması ve iddia edilen tezin savunulmasında belirli kriterlerin 
uygulanmasına itina gösterilmesi, ayrıca belirtilmesi gereken önemli bir husustur. Şerhu’l-

                                                           
1 Abdullayev, s. 19-27. 
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Mevâkıf’ta tartışılan ve işlenen konular, kendi arasında bir bütünlük içerisinde yürütülmekte 
ve konular arasında belirgin bir ilintisizlik ve kopukluğa rastlanmamaktadır.  

Şerhu'l-Mevâkıf hususunda belirtilmesi gereken bir konu da, üzerine yazılmış çok 
sayıda haşiyenin bulunmasıdır. Bu haşiyelerden en önemlileri su kişilere aittir: Hasan Çelebi b. 
Muhammed Şah el-Fenârî (ö. 886/1481), Abdukhakîm es-Siyalkûtî el-Lahorî (ö. 1060/1650) ve 
Mesud eş-Şirvânî. Bu haşiyelerden Hasan Çelebi b. Muhammed Sah el-Fenârî’ye ait olan, 
haşiyeler içinde en iyi yazılanlar arasında yer almaktadır. Ayrıca Mevla İsmail Kara Kemal ve 
Sinânuddîn Yusuf’a (Acem Sinan et-Tebrîzî) ait haşiyeler de bulunmaktadır.Taliklere gelince, 
özellikle şu kişiler belirtilmelidir: Mevla Mustafa b. Yusuf Hoca Zade (ö. 898/1492) (Talikını 
Sultan Bayezid Han’ın isteği üzerine Bursa’da müftülük görevini yerine getirdiği dönemde 
yazmıştır), Mevla Lutfullah b. Hasan et-Tokâtî (ö. 900/1494) (Şerhu’l-Mevâkıf’ın baş kısımlarına 
talik yazmıstır.), Mevla Muslihuddîn Muhammed b. Salahuddîn el- Lârî (ö. 979/1521). 

2.et-Tarîfât (Teârîfu’l-ulûm, Tarîfâtu’l-Ulûm ve Tahdîdâtu’r-Rusûm, Hudûdu’l-Eşyâ): 
Kelâm, felsefe, mantık, tefsir, fıkıh, hadîs, belagat, Arap dili ve tasavvuf gibi bilim dalları ile ilgili 
yazılmış tanımlar kitabıdır. Pek çok defa basılmış olan bu eser başvuru kaynağıdır. İlk defa 
1228/1813 senesinde Ahmet Kaim Efendi matbaasında, 1252/1839, 1253/1837, 1265/1848 
tarihlerinde İstanbul’da (Asitane) basılmıştır. 

3.Hâsiye alâ Metâlii'l-Enzâr: Tavâliu’l-Envâr, kelâmcı ve tefsirci yönü ile temayüz eden, 
13.yüzyılın en büyük âlimlerinden biri Abdullah b. Ömer el-Kâdî el-Beydâvî’nin (ö. 685/1286) 
en kıymetli eserlerinden biri olup, Ebu’s-Senâ Semsuddîn Mahmûd b. Abdirrahmân el- 
İsfehânî’nin (ö. 749/1348) mezkur esere yazdığı Metâliu’l-Enzâr adlı şerhin haşiyesidir. 
Haşiyenin içerdiği bilgiler, Şerhu’l-Mevâkıf’takinin benzeri olmakla beraber bazı kelâmî 
görüşlere getirilen yorum ve ifade farklılığı açısından, değeri küçümsenmeyecek bir kelâm 
eseridir. Günümüze kadar ulaşmış olmakla beraber, herhangi bir tenkitli nesri yapılmamıştır. 
Yazma nüshaları Süleymaniye kütüphanesinin çeşitli bölümlerinde kayıtlıdır. 

4.Hâsiye alâ Şerhi't-Tecrîd: Kelâm ve felsefe alanında telif ve düşünceleri ile ün salmış 
olan Nasîruddîn Muhammed b. Muhammed et-Tûsî’nin (ö. 672/1273), Tecrîdu’l-Kelâm adlı 
eserine, kelâm âlimi Şemsuddîn Muhammed b. Abdirrahmân’ın (ö. 746/1345) Tesyîdu’l-Kavâid 
fî Şerhi Tecrîdi’l-Akâid adıyla yazdığı şerh üzerine kaleme aldığı çok değerli bir haşiyedir. Kelâm 
ilminin bütün konularını detaylı olarak ele almaktadır. Şerhu’l-Mevâkıf üzerine haşiye yazan 
Hasan Çelebi ve Siyalkûtî gibi kelâmcılar mezkur haşiyeye sıkça atıfta bulunarak kelâm ilminin 
belli baslı meselelerini incelemesi açısından önemini belirtmişlerdir. Cürcânî’nin  mezkur 
haşiyesine, ayrıca Hâşiye-i Tecrîd de denilmektedir. Osmanlı eğitim sisteminde özellikle bu 
eserin temel kitap olarak okutulduğu ve esere izafeten “Haşiye-i Tecrid Medreseleri”  şeklinde 
isimlendirilen eğitim kurumları da bulunmaktadır. 

 5.Hâşiye alâ Şerhi’l-Hikmeti'l-Ayn: Necmuddîn Ebu’l-Hasen Alî b. Muhammed el-Kâtibî 
el-Kazvînî’nin (ö. 675/1276) Hikmetu’l-Ayn olarak bilinen eserine Muhammed b. Mubarek Şâh 
Mîrek el-Buhârî’nin yazmış olduğu şerh üzerine Cürcânî’nin yaptığı bir haşiyedir. Felsefe ile 
ilgili bir eser olup, zamanımıza kadar ulaşmış ve ilk defa Kazan tipografisinde litografi usulü ile 
yayımlanmıştır.  

6.Hâsiye alâ Şerhi’l-Hidâyeti'l-Hikme li Mîrek: Hidâyetu’l-Hikme eseri felsefeye dair 
olup Esîruddîn Mufaddal b. Ömer el- Ebherî’ye (ö. 600/1203) aittir. Muhammed b. Mubarek 
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Şah Mirek el-Buhari bu eser üzerine bir şerh yazmış, Cürcânî de ona bir haşiye kaleme almıştır. 
Hâlihazırda kütüphanelerde yazmaları bulunmakla birlikte, henüz basılmamıştır. 

7.Hâsiye alâ Şerhi’l-Hidâyeti'l-hikme: Ebherî’nin Hidâyetu’l-Hikme adlı aynı felsefe 
kitabına Mîr Huseyin b. Muînuddîn el-Meybudî’nin  yazdığı şerh üzerine Cürcânî’nin yazdığı 
haşiyedir. Süleymaniye’de yazması bulunan bu eser de henüz yayımlanmamıştır. 

 8.Hâsiye alâ Şerhi Metâlii'l-Envâr: Metâliu’l-Envâr olarak bilinen Mahmud b. Ebî Bekir 
el-Urmevî’ye (ö. 682/1283) ait mantık kitabına Kutbuddîn Muhammed er-Râzî et-Tahtânî’nin 
(ö. 766/1365) Levâmiu’l-esrâr adı altında yazdığı şerhe haşiyedir. Süleymaniye’de yazmaları da 
bulunan bu eser,  İstanbul’da 1276/1859 senesinde basılmıştır. 

9.Hâşiye alâ Şerhi's-Şemsiyye:  Şemsiyye olarak bilinen Kâtibî el-Kazvînî’nin (ö. 
675/1276) mantığa dair yazdığı kitaba Kutbuddîn er-Râzî’nin Şerhu’s-Şemsiyye adı ile meydana 
getirdiği şerhin haşiyesidir. Zamanımıza kadar ulaşmış olup İstanbul’da Şeyh Yahya 
matbaasında 1289/1880 yılında ve Leknev’de basılmıştır. 

Cürcâni’den Osmanlı ilim dünyasında etkili olan diğer bir hususta Taftazâni ile 
aralararındaki vaki olan ilmi münazaralardır. Taftazâni daha ziyade fıkhı ve şeriatın zahiri 
yönünü savunan bir ilim adamı olarak, Cürcâni ise tasavvufi ve işraki meşrebiyle tanınmıştır. 
Osmanlı düşüncesinde de bu anlamda Taftazâni ve Cürcâni taraftarları oluşmuştur. Yaşadığı 
devirde İslam dünyasında özellikle akli ilimlerde en önemli şahsiyetlerinden olan Cürcâni XV. 
Asırdan itibaren medreselerde verilen icazet silsilesinin en mühim halkasıdır. Anadolu’da Kadı 
Siraceddin Urmevi (öl.1283) ile oluşan icazet zinciri Cürcâni vasıtasıyla Fahreddin Razi’ye 
ulaşmaktadır. Eserleri ve öğrencileri aracılığıyla oluşturduğu ilmî çerçeve ve paradigma, 
Osmanlı Ülkesi ile Turan ve İran’da beş yüzyıl varlığını sürdürmüştür.1 
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1 Abdullayev, s. 33-64; Gümüş, 136 
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TÜRKİYE VE ÖZBEKİSTAN TÜRKÇELERİNDE KULLANILAN DİNÎ TERİMLER 

Öğr. Gör. Nevzat ŞENSİZOĞLU* 

Giriş 

Türk tarihinin en mühim hadiselerinin cereyan ettiği coğrafyalardan birisi hiç şüphesiz 
Türkistan’dır. Türk dünyası geniş bir coğrafyada yaşayan, geniş imkânları olan, dil, din, kültür 
ve gönül birliğiyle birbirine bağlı zengin bir coğrafyadır.1 Bu coğrafyada tarih boyu büyük Türk 
devletleri egemen olmuş, dinî, ilmî, mimarî çok sayıda eserlerle bölge, Türk yurdu yapılmıştır. 
Bunda XIV. yüzyılın ikinci yarısında temelleri atılan ve bir sonraki yüzyıl boyunca Türkistan’ı 
yöneten Timurlu Devleti’nin büyük bir payı vardır. Günümüzde Maveraünnehir Bölgesi’ni içine 
alan sahayı yöneten Özbekistan Cumhuriyeti, bahsi geçen coğrafyanın tarihî, sosyal ve kültürel 
bütün mirasına sahip çıkmış bulunmaktadır. Bu mirasın içinde elbette ki Türk Dili önemli bir 
yer tutmaktadır. Binlerce yıllık geçmişi sayesinde Türk Dili, Asya’nın büyük bir kesiminde ve 
özellikle de Maveraünnehir, Harezm, Afganistan, İran, Azerbaycan, Anadolu, Kırım ve Balkan 
coğrafyalarında en etkin dillerden biri olarak temsil edilmiştir. Bu çerçevede Türkçe’nin kesif 
olarak kullanıldığı en dikkate değer coğrafya, kuşkusuz ki Anadolu topraklarıdır. Öyle ki, 
Kâşgarlı Mahmud’un bin yıl önce kaleme aldığı eşsiz yapıt Divânu Lugâti’t-Türk’te geçen 
binlerce kelime ya aynen ya da küçük telâffuz değişiklikleriyle Anadolu’da karşımıza 
çıkmaktadır. Esasen bu durum, Özbekistan coğrafyası ve diğer çoğu Türk beldesi için de 
geçerlidir. 

Özbek Türkçesi de Karahanlı ve Harezm edebî dillerinin devamı olarak Timurlular 
idaresi altında gelişip, XV. yüzyıl başından 1920’ye kadar kullanılan Çağatay Türkçesinin 
günümüzdeki temsilcisidir.2 Uygurca ile birlikte Türk yazı dillerinin Güney-doğu grubunda yer 
alır.3 XI. yüzyıldan 1920’lerin sonuna kadar Müslüman olan Türk dünyasının ortak alfabesi 
olarak Arap alfabesi kullanılmıştır. 1920’lerin sonunda ise Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet 
yönetimi altındaki Türk Cumhuriyetleri Latin alfabesine geçmişlerdir.4 Özbek Türkçesi için 
1940 yılından sonra Kiril alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Bugün Özbekistan’da Kiril alfabesi 
kullanılmakla birlikte 1993’te çıkarılan kanunla Latin alfabesine geçiş kabul edilmiş olup, geçiş 
aşaması başlamıştır.5  

İşte bu çalışmada, aralarında tarihî, sosyal, kültürel, dinî derin bağlar bulunan 
Özbekistan ve Türkiye topraklarında konuşulan Türkçede kullanılan İslâmî terimler 
incelenmiş6; birbirinden binlerce kilometre uzaklıktaki bu iki Müslüman Türk coğrafyasında 

                                                           
* Öğr.Gör.; Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
1 Mustafa Çetin, “Özbek Türkçesiyle Türkiye Türkçesi Arasında Biçimsel Eş Değerler ve Türkiye Türkçesinin   
  Akraba Topluluklara Öğretimi”, Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 2014-1, (Ocak-Haziran), s. 173. 
2 Feridun Tekin, “Özbek Türkçesinin Latin Alfabesi Esasındaki İmlası Üzerine”, Turkısh Studies, Volume 3/6 Fall 

2008, s. 589. 
3 Rıdvan Öztürk, “Özbek Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, ed. Ahmet B. Ercilasun, Akçağ Yayınları, Ankara 2007, 

s. 293. 
4 Tekin, “Özbek Türkçesinin Latin Alfabesi Esasındaki İmlası Üzerine”, Turkısh Studies, Volume 3/6 Fall 2008, s. 

589. 
5 Öztürk, “Özbek Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, s. 293. 
6 Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki benzer terim karşılaştırmaları farklı sosyal bilimler alanında da 
yapılmıştır. Bkz. Feridun Tekin, “Ortak Dil Bağlamında Terim Birliği Açısından Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi 
Coğrafya Terimleri Üzerine Bir Karşılaştırma”, Diyalegtolog, Kış 2015, sayı:11, ss. 65-74. 
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telâffuz edilen dilin, aslında aynı kökten beslendiğini, dinî yaşayış ve düşüncenin de aynı tarihî 
seyir içinde geliştiğini gösteren delillerden olarak örnek kelime ve tabirler ele alınmıştır. Bu 
karşılaştırmada Prof. Dr. Ahmet B.  ERCİLASUN’un komisyon başkanlığını yaptığı ve Kültür 
Bakanlığının yayınladığı “Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü-I”1  adlı eserden 
yararlanılmıştır. Konunun genişliğine binaen bu örnekler belli sayıda sınırlandırılmıştır. Türkiye 
Türkçesi ve Özbekistan Türkçesinde kullanılan İslâmî terimlerin tablosu oluşturulurken, bazı 
Özbekçe İslâmî terimlerin telâffuzları da parantez içerisinde belirtilmiştir.  

TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖZBEKİSTAN TÜRKÇESİ 

Abdest tӓhàrӓt (tahorat)   

Ahlâk ӓԧlàk , ürf-àdӓt 

Ahiret àԧirӓt (ohirat) 

alın yazısı taḳdir 

Âlim àlim 

Allah Allàh (Alloh) 

Allah’a ısmarladık Ңudàga tàpshirdik , Allàhga àmànat bo՛ling 

Allahsız Ңudàsiz , ӓteist 

âmin àmin (omin) 

arife ӓrӓfӓ 

azap ӓzàb (azob) , cӓfà (jafo) 

âzat àzàd (ozod)  

Azrâil Ӓzràil (Azroil) 

baş örtüsü ro՛màl (römol) 

bedduâ lӓ’nӓt , ḳarğaş 

bereket mo՛llik (möllik) , bӓrӓkӓt 

besmele Bismillà (bismillo) 

beynamaz Benӓmàz (benamoz) 

bismillah bismillà(h) 

câmi mӓscid , mӓscidi càme 

cehennem cӓhӓnnӓm (jahannam) 

cenâbet yuvuḳsizlik , tӓhàrӓtsizlik  

cenâze ölik , murdӓ , cӓsӓd 

cennet cӓnnӓt (jannat) 

cihat cihàd , ğazàvàt 

cin cin 

cünüp tӓhàrӓtsiz , yuvuḳsiz 

                                                           
1 Ahmet B. Ercilasun, Berdak Yusuf  vd., Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü-I, Kültür Bakanlığı Yayınları,    
  Kaynak Eserler/54, Ankara 1991. 
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dergâh dӓrveşԧànӓ 

derviş dӓrviş 

din din 

dindar dindàr 

diyânet din işlӓri 

duâ duà (duo) 

ecel ӓcӓl 

elhamdülillâh ӓlhӓmdulillà(h) 

estağfurullah ӓrzimӓydi 

evliyâ ӓvliyà 

ezan ӓzàn 

farz (dînî) fӓrz 

fâtiha fàtihӓ 

fetvâ fӓtvà 

fıkıh fiḳh 

fıtrat tӓbiӓt , ԧulḳ-ӓtvàr 

fıtrî tӓbiiy , tuğmӓ  

fîsebîlillâh Allàh uchun 

ganîmet o՛lcӓ , o՛lja(ölca) 

gazâ ğazàt , ğazàvàt , cihàd 

gıybet ğıybӓt 

günah günàh 

günahkâr günàhkàr 

hac hӓc 

hacı hàci (hoci) 

hadîs hӓdis 

hâfız ḳàri  

Hak (Tanrı) Ңudà , Àllàh , Hak , Tangri 

halîfe ԧalifӓ 

halk ԧalḳ 

haram hӓràm (harom) 

hâşâ ԧudà saklӓsin  

hatim ԧatm 

hayır (iyilik) ԧayr , yaԧşilik 

hazret hӓzrӓt 

helâl hӓlàl  
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helâlleşmek kelişmàḳ , ràzilashmàg (rozilaşmog) 

hibe ehsàn , ԧayr-ehsàn 

hikmet hikmӓt , dànişmӓndlik 

hilâfet ԧalifӓlik , ԧilàfӓt (hilofat) 

hicrî hicriy 

hilkat yӓrӓtiliş , ԧilkat 

Hudâ Ңudà 

hûri hür 

hutbe ԧutbӓ 

ibâdet ibàdӓt (ibodat) 

iblis iblis 

iftar iftàr (iftor) 

ihsan ehsàn 

ilâh ilàh (iloh) 

ilâhî ilàhiy 

ilâhî (müzik)  ilàhiy koşık , diniy ӓşülӓ 

ilâhiyat ilàhiyàt (ilohiyot) 

ilmihâl ilmihàl , diniy yòlyöriklӓr(kurallar) to՛plӓmi  

imam imàm (imom) 

îman imàn 

inşallah inşààllà(h) , ԧudà ԧàhlӓsӓ1  

İslâm İslàm (İslom) 

İslâmiyet İslàmiyӓt (İslomiyat) 

kader taḳdir , ḳısmӓt 

kazâ (namaz için) ḳazà (diniy) 

kerâmet kӓràmӓt 

kıyâmet ḳiyàmӓt 

Kur’an Ḳur’àn 

küfür (dinden çıkış) küfr 

kutsal kutluğ , mukaddӓs 

lütuf lütf , iltifàt , mӓrhӓmӓt   

maazallah ԧudà saḳlӓsin 

mâbet ibàdӓtԧànӓ 

                                                           
1 ԧàhlӓsӓ : Özbekçede “istemek” anlamına gelmektedir. Kastamonu ve bazı yörelerimizde düğünlerde kullanılan 
“Hak” tabirinin, “kız istemek” manasında Özbekçede de karşımıza çıkan “haklamak (istemek)” fiiliyle ilgili olduğu  
düşünülmektedir. 
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mâbut tengri , ԧudà , ma՛bud 

mahlûk maԧluḳ 

mahrem mӓhrӓm 

mahremiyet mӓhrӓmiyӓt 

mahşer mӓhşӓr 

mâlik màlik , egӓ , sàhib (sohib) 

mâşallah köz tegmӓsin   

mekruh mӓkrüh 

melek mӓlӓk , fӓriştӓ  

merhamet mehr - şafḳat 

mescit mӓscid 

meshetmek ḳo՛l bilӓn silӓmàk , mash gilmàg (gilmog) 

Mevlâ Ңudà , Allàh 

mevlit mӓvlüd 

mezhep mӓzhӓb 

mihrap mehràb 

minâre minàrӓ 

minber minbӓr 

mîraç me՛ràc 

mübah günàh bo՛lmӓgӓn , mubàh (muboh) 

muhâcir muhàcir 

mukadder ḳismӓt , taḳdir , yàzilmiş (yozilmiş)   

mukaddes muḳaddӓs 

musallâ (taşı) ölik ḳo՛yilӓdigӓn tàş (càmedӓ) 

muska tumàr 

mutasavvıf so՛fiy 

mübârek mubàrӓk 

müftü müfti 

mükellef (yükümlü) mӓcbur 

mü’min mo՛min , dindàr 

münâfık munàfık , ikkiyüzlӓmӓçi  

mürit murid 

mürşit murşid 

Müslüman müsülmàn 

namaz nӓmàz (namoz) 

nasîhat nӓsihӓt 
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nasip nӓsib 

nefis (nefs)  nӓfs , insanning özligi , màhiyӓti 

nikâh nikàh 

nîmet ne’mӓt , nàz-ne’mӓt 

nisap nisàb 

niyaz niyàz , Allàga yàlvàriş 

niyet niyӓt 

nur nur 

oruç ro՛zӓ 

peygamber pӓyğambӓr 

Rab Rӓb(b) 

rahmetli rӓhmӓtli 

rahle tӓglik 

ramazan rӓmӓzàn 

râzı ràzi  

rekât rӓkӓӓt 

rızık rızk 

rızâ ràzilik , rizà (rizo) 

ruh ruh 

sabretmek sӓbr etmàk , çidӓmàk 

sadaka sӓdӓḳa 

sahur sӓhӓrgi àvkat (rӓmӓzàndӓ) 

seccâde càynӓmàz (joynamoz) 

secde sӓcdӓ 

selâmünaleyküm ӓssӓlàmu ӓlӓykum 

sevap sӓvàb (savob) 

sırat siràt 

sûre surӓ 

sünnet sünnӓt 

efâat şӓfelik , şàfàӓt (şofoat) 

şehit şӓhid 

şer şӓr , yàmànlik , yàvuzlik  

şeriat şӓriӓt 

şeyhülislâm şӓyԧulislàm 

şeytan şӓytàn (şayton) 
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1 Köpԧudàlik: Çok Tanrılık. 

şeytânî şӓytàniy 

şirk şirk , köpԧudàlik 1 (köp: çok) 

şükran tӓşӓkkür , minnӓtdàrçilik , şukràn 

şükretmek şükr etmàḳ  

şükür şükür 

tahâret tӓhàrӓt 

takdir (kader) taḳdir 

taksirat günàh(lӓr) 

Tanrı Tӓngri 

tasavvuf tӓsӓvvuf 

tarîkat tӓriḳat 

tekbir tӓkbir 

tekke ԧànӓkàh 

tespih tӓsbeh 

tevekkül tӓvӓkkӓl 

teyemmüm tupràk bilӓn tӓhàrӓt kıliş , tӓyӓmmüm 

tövbe tӓvbӓ 

türbe mabӓrӓ 

ümmet ümmӓt 

vaaz vӓ’z 

vâiz vàiz 

vâcip vàcib 

vallâhi vӓllàhi 

vefat vӓfàt 

velî vӓli , ӓvliyà 

yaradan yӓrӓtuvçi , yӓrӓtgӓn , Ңudà 

yaratmak yӓrӓtmàḳ 

yazgı (kader)  taḳdir 

yemin ànt , ḳasӓm 

zan guman , şubhӓ 

zekât zӓkàt 

zikir zikr 

zikretmek zikr tuşmàḳ , zikr ḳılmàḳ , eslӓmàḳ 

zinâ zinà 
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Sonuç 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Türkiye Türkçesi ile Özbekistan Türkçesinde kullanılan 
İslâmî terimlerin birbirine çok yakın hatta benzer olduğu görülmektedir. Sınırlı sayıda İslâmî 
terimlerden yola çıkılarak ulaşılan bu sonucun, sayının artırılması durumunda dahi bir 
değişikliğe sebebiyet vermeyeceği düşüncesi, tarafımdan hâsıl olmuştur.  Bu yakınlığın ve 
benzerliğin sebeplerine baktığımızda her iki Türkçede de İslâmî terimler açısından Arapça ve 
Farsçanın; bununla birlikte aynı zamanda İslâm öncesi ve sonrasındaki öz Türkçe’nin çok 
önemli bir etkisinin olduğunu görmekteyiz. Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle birlikte 
Arapça ve Farsçanın etkisi de Türkçemizde kendini göstermeye başlamış ve günümüze kadar 
gelen bu etki gerek Türkiye Türkçesinde gerekse Özbekistan Türkçesinde varlığını 
sürdürmüştür. Ortak dinî inanış ve değerlerimiz dilde de yerini korumuş ve İslâmî terimler 
bakımından bir benzerliğin oluşmasına zemin hazırlamıştır. İşte bu cihetle, Türkiye 
Türkçesinde kullanılan İslâmî bir terimin, Özbekistan Türkçesinde de telâffuzunda ve 
yazılışında çok küçük farklılıklar olmasına rağmen hem okunuş hem de anlam bakımından bir 
benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Gayet iyi bilinmelidir ki, Türkiye de bile konuşulan 
Türkçede şehirden şehire küçük telâffuz farklılıkları görülmekte; fakat bu durum, konuşulan 
Türkçenin anlaşılmasını olumsuz etkilememektedir.   

Buradan hareketle; Türkiye Türkçesi ile Özbekistan Türkçesindeki İslâmî terimler 
karşılaştırıldığında her iki Türkçede de kullanılan İslâmî terimlerin anlaşılır olması aşağıdaki 
sonuçları doğurmuştur. 

 1. Türkiye Türkçesinde kullanılan Arapça İslâmî terimlerin, Özbekistan Türkçesinde 
kullanılan Arapça İslâmî terimler ile benzerliğinden dolayı hem yazılış hem de okunuş 
bakımından anlaşılır olması.  

          2. Türkiye Türkçesinde kullanılan Farsça İslâmî terimlerin, Özbekistan Türkçesinde 
kullanılan Farsça İslâmî terimler ile benzerliğinden dolayı hem yazılış hem de okunuş 
bakımından anlaşılır olması.  

 3. Türkiye Türkçesinde kullanılan Farsça İslâmî terimlerin, Özbekistan Türkçesinde 
kullanılan Farsça başka İslâmî terimler ile karşılık bulmasından dolayı anlaşılır olması. 

 4. Türkiye Türkçesinde kullanılan Arapça İslâmî terimlerin, Özbekistan Türkçesinde 
kullanılan Arapça başka İslâmî terimler ile karşılık bulmasından dolayı anlaşılır olması. 

 5. Türkiye Türkçesinde kullanılan Arapça İslâmî terimlerin, Özbekistan Türkçesinde 
kullanılan Farsça İslâmî terimler ile karşılık bulmasından dolayı anlaşılır olması. 

 6. Türkiye Türkçesinde kullanılan Farsça İslâmî terimlerin, Özbekistan Türkçesinde 
kullanılan Arapça İslâmî terimler ile karşılık bulmasından dolayı anlaşılır olması. 

 7. Türkiye Türkçesinde kullanılan Arapça ve Farsça İslâmî terimlerin, Özbekistan 
Türkçesinde kullanılan öz Türkçe İslâmî terimler ile karşılık bulmasından dolayı anlaşılır olması. 

 8. Türkiye Türkçesinde kullanılan öz Türkçe İslâmî terimlerin, Özbekistan Türkçesinde 
kullanılan Arapça veya Farsça İslâmî terimler ile karşılık bulmasından dolayı anlaşılır olması. 
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 9. Türkiye Türkçesinde kullanılan öz Türkçe İslâmî terimlerin, Özbekistan Türkçesinde 
kullanılan öz Türkçe İslâmî terimler ile benzerliğinden dolayı hem yazılış hem de okunuş 
bakımından anlaşılır olması.  

 Kısaca ifade etmek gerekirse; Türkiye Türkçesi ile Özbekistan Türkçesinde kullanılan 
İslâmî terimlerin birbirine olan yakınlığı, benzerliği ve anlaşılır oluşundaki temel unsur, her iki 
Türkçede de İslâmî terimler açısından Arapça ve Farsçanın; bununla birlikte aynı zamanda 
İslâm öncesi ve sonrasındaki öz Türkçenin burada çok önemli bir yere ve etkiye sahip 
oluşudur. 

Kaynakça 
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XV-XVI YÜZYILDA KÜLTÜREL YÖNLERİYLE OSMANLI-TİMURLU MÜNASEBETLERİ 

Gulzoda MAKHMUDJONOVA* 

Giriş 

XV-XVI. yüzyıl Osmanlı-Timurlu Münasebetleri hakkında bir değerlendirme yaparken 
öncelikle dönemin siyasi ortamı, ilim-irfan ehli tarafından yapılan bilimsel araştırmalar, 
mimari, kitap sanatlarında günümüze kadar gelen değerli sanat eserlerini inceleyerek 
öğrenmek mümkündür. Timurlu ve Osmanlı devleti batıyı doğuya bağlayan iki büyük göçebe 
devleti tarihi de aynı geleneğe dayanır.  Timurlu-Osmanlı devletleri arasında yüzyıllar boyunca 
devam eden ilişkiler iki ülkenin karşılıklı gelişmesinde birbirine destekte bulunmuştur. Bu konu 
hakkında araştırmalarda bulunan G. Necipoğlu, ‘İki büyük Türk devleti arasındaki benzerlikleri 
komşu devletler ile yapıldığı savaşlarda da görmek mümkündür. Savaş zamanında tüccarların 
ilişkileri devam etmiş,  aynı zamanda hükümdarlarına hem maddi hem de manevi olarak 
destekte bulunmuşlardır.  Bir grup zanaatkârlar ise savaş hazırlıkları için savaş alanlarına akın 
etmiştir’1 der.  

Musa Şamil Yüksel, Timurlu sarayına İspanyol elçisi olarak gelen Ruy Gonzales de 
Clavijo yazdığı seyahatnamesinde şu fikirlerini getirir. ‘Timur’un Semerkand’ı dünyanın en asil 
ve en mükemmel şehri yapmak için ticareti devamlı teşvik ettiğini ve fethettiği yerlerdeki en iyi 
ve en faydalı kişiler ile en usta sanatkârları başkentine getirdiğini” ifade eder. Timur, 1379 
yılında Harezm’den getirtilen Saâdeddin Mesud et-Taftâzânî (ö.1390), 1387 yılında Şiraz’dan 
getirilen Seyyid Şerif el-Curcanî (ö.1413), 1393 yılında Bağdat’tan getirilen Meragalı Abdulkadir 
(ö.1435) ve 1401 yılında Suriye’den Siracuddin Muhammed b. Ömer-i Halebî ve Kadı 
Şemseddin-i Nablusî, İbn Arabşah (ö.1450) getirilmiştir2.  

Ayrıca “Suriye’deki bütün dokuma, ipek, cam, porselen, ok ve zırh ustalarını, 
Anadolu’dan ise tüfekçileri, kuyumcular, mimarlar ve diğer sanatlardaki hüner sahiplerini 
Semerkand’a getirmiştir. Bu kimseler dünyanın en usta sanatkârlarıdır. Birçok milletten 
toplanan bu insanların sayısı 150.000 kişiyi aştığından her türlü meslek Semerkand’da bir 
araya gelmiş bulunuyordu” demek suretiyle Timur’un uygulamış olduğu Zorunlu Beyin 
Göç’ünün boyutlarının anlamamıza yardımcı olduğunu açıklar3. Timurlu ve Osmanlı arasında 
gerçekleşen Ankara Savaşı (1402) sonrasında Anadolu’dan getirilen Şemseddin Muhammed 
el-Cezerî (ö.1429) (ve oğlu Muhammed Asgar b. Muhammed el-Cezerî) ile Seyyid 
Muhammed-i Buharî gibi dönemin meşhur âlim ve sanatkârlarının isimleri gelir. Hayrunnisa 
Alan, ‘Timur sonrası Anadolu’dan gelen bir grup din adamları Timurlu hâkimiyetinin gelişen ve 
güçlenen ilim-irfan merkezi olarak görmektedirler. Anadolu’da tanınmış Alaaddin Ali-i 
Koçhisarî, Ömer Vecihüddin ibn Abdülmuhsin-i Erzincanî, İlyas-i Rumî, Muhyiddin Mehmed, 
Abdullah-i İlahî, Alaaddin Ali-i Fenarî, Abdülvâsi b. Hayreddin Hızır ve Pirî Mehmed gibi âlimler 

                                                           
* Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Doktora Öğrencisi 
1 Necipoğlu, G. Architekture, Geremonial  and Power: The Topkapı Palace in the Fifteenth and Sixteenth 
Centuries, New York, 1991,s.252. 
2 Yüksel, M. Ş. Ortaçağlarda Beyin Göçü ve Etkileri: Timurlular Örneği, OTAM, 41 /Bahar 2017, s.288 
3 Yüksel, M. Ş. Ortaçağlarda Beyin Göçü ve Etkileri: Timurlular Örneği, OTAM, 41 /Bahar 2017,s.283-302, Clavijo, 
R. C. Anadolu ve Orta Asya ve Timur, (çev. Ömer Rıza Doğrul), İstanbul 1993,s.176-177.   
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Timurlu hâkimiyeti altında yeni bir çalışma ortamına sahip olmuşlardır’1. Uluğ Bey zamanında 
Semarkand şehri matematik ve astronomi ilminin merkezi haline gelmiştir. Aydın Sayılı, ‘1412 
yılında Semarkand astronomi okuluna kendi isteğiyle katılan Bursalı Kadızade-i Rumî ve bir 
müddet sonra onun yolunu devam ettiren Kâşânlı Cemşid-i Kâşî’dir. Bu iki âlimin katkılarıyla 
Semarkand’da benzeri olmayan matematik ve astronomi ilmi gelişmiş, yeni nesil âlimler 
yetişmesine destekte bulunmuşlardır’-der2. Timurlu hükümdarından Şahruh’un  (1405-1447) 
oğlu Uluğ Bey’in (1409-1449) 1449 yılında beklenmediği vefatından sonra Semarkand’da ilim 
adamları arasında umutsuzlukla dolu kargaşalı günler başladı. Bu kargaşalar içerisinde kalan 
bir grup ilim adamları kendileri için uygun bir hami izleyerek Timurlu topraklarından 
uzaklaştılar. Ihsan Fazlıoğlu bu göç hakkında şunları söyler, ‘Uluğ Bey zamanında Semarkand 
Matematik-Astronomi Okulu’nda üretilen bilgiler sonradan İslam coğrafyasının birçok 
bölgesine yayılır, Osmanlı Felsefe-bilim dünyasının arka planının oluşturmasına destekte 
bulunan Ali Kuşçu ile başlar ve Fethullah-i Şirvânî ve Abdulalî-i Bircendî’lerle devam eder’3.  Ali 
Kuşçu (1403-1474)Türk Astronomi tarihinin en bilinen isimlerinden biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Astronomi dışında matematik ve filoloji alanında da bilimsel çok sayıda çalışmaya 
imza atmış bir bilim insanıdır. İstanbul’da Fen bilimlerine çok fazla katkı sağlamıştır. Ali Kuşçu, 
Bursalı Kadızâde Rumî, Gıyâseddin Cemşîd ve Muînuddîn Kâşî’den matematik ve astronomi 
dersi almıştır. Kirman’da eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey’e yardımcı ve rasathanesine 
müdür olmuştur.  Tebriz’de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan kendisine büyük saygı 
göstermiştir ve Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde yardımını istemiştir. Ali Kuşçu, Uzun 
Hasan’ın (1423-1478 )sözcülüğünü yaptıktan sonra Fatih Sultan Mehmed’in (1453- 1481) 
davetiyle İstanbul’a gelmiştir. Osmanlı – Akkoyunlu sınırında Fatih Sultan Mehmed’in emriyle 
büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya medresesinde astronomi ve matematik 
alanında dersler vermiştir. Ali Kuşçu ile birlikte İstanbul’a gelen 200’e yakın bilgin kişiye bilgi ve 
becerilerine uygun çeşitli görevler vermiştir. Ali Kuşçu’nun farklı alanlarda çok sayıda eserini 
bırakmıştır. Eserlerinden Risâletü’l-Fethiyye. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’a karşı elde 
ettiği Otlukbeli zaferi münasebetiyle Fâtih’e ithaf edilmiş olan astronomi ile ilgili Arapça bir 
eserdir. Türkçe tercümeleri de vardır. Süleymaniye (Ayasofya, nr. 2733/1 müellif hattı; 
Dârülmesnevi, nr. 340; Pertev Paşa, nr. 633/22; Hâlet Efendi, nr. 538; Lala İsmâil Paşa, nr. 
292/1) ve Nuruosmaniye (nr. 2950/3) kütüphanelerinde birçok nüshası mevcuttur. Risâletü’l-
Muhammediyye. Ali Kuşçu’nun Arapça olarak kaleme alıp Fâtih’e ithaf ettiği hesap ilmi ile ilgili 
bu eseri bir mukaddime ve beş makaleden ibarettir. Eserdeki makale sayısı, Farsça Risâle fi’l-
hisâb’dan fazladır. Bu iki risâlenin birbirinin tercümesi olup olmadığı konusu da tartışmalıdır 
(bk. İA, I, 23; Ünver, s. 41-42). Risâlenin Süleymaniye Kütüphanesi’nde biri müellif hattı olmak 
üzere (Ayasofya, nr. 2733) çeşitli yazma nüshaları vardır (Lâleli, nr. 2715/2; Pertev Paşa, nr. 
623/23; Kılıç Ali Paşa, nr. 683/4)4. 

                                                           
1 Alan, Hayrunnisa Osmanlı Devletinin Timurlular İle İlişkileri, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1/1 
2003,s.13-16 
2 Sayılı, A. Uluğ Bey ve Semerkand’deki ilim Faaliyeti Hakkında Giyasüddin-i Kâşî’nin Mektubu, Ankara, 1960,s.77-
82. 
3 Fazlıoğlu, İ. Derin Yapı, İstanbul, 2015,s.202.  
4 Aydüz, S. 3 Sultanın alımı, 3 şehrin ilim bekçisi. Derin Tarih, 2012, Kasım sayısı, s.42-47  
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Ali Kuşçu, ‘Risâle der İlm-i Hisâb’ adlı eserinin Arapça düzenlemesini, Fatih’in ismine 
nispetle ‘el-Muhammediyye’ adını vererek Şubat 1474’te Fatih Sultan Mehmed’e sunduktan 
sonra onun elini öperken tasvir edilmiştir. 

Timurlu hâkimiyeti içerisinde sıkıntılı günler yaşayan saygın bir grup olan âlimler 
Osmanlı topraklarına göç etmeye başlar. Osmanlı topraklarına göç eden ilim adamlarını 
hakkında araştırmalarda bulunan Hayrunnisa Alan birkaç âlim hakkında bilgi vermektedir. 
Bunlar Semerkandli Seyyid Ali-i Acemî ve Alaaddin Ali-i Semerkandî,  Heratlı Haydar-i Herevî, 
Bistamlı Alaaddin Ali Musannifek, Tuslu Alaaddin Ali-i Tusî’ler’-dir1. ‘Osmanlı sarayında 
kendilerine yeni bir çalışma ortamı sağlayan dönem Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan 
Mehmed’in yeni başkent ilan ettiği İstanbul’un Timurlu hâkimiyetinin ilim ve irfan merkezi 
olarak bilinen Semarkand ve Herat’a benzemesini desteklemesiyle açıklanabilir2.  

Prof. Dr. Serpil Bağcı,  ‘Ankara Savaşı sonrası XV. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı 
devleti kendi içerisinde Timurlular gibi bilim ve sanat merkezlerinin bulundurdular. Usta 
sanatçılar tüm sanat dallarında ürettikleri sanat numuneleri ile yüksek neticeleri sergilediler. 
Gelibolulu Mustafa Ali, ‘Timurlu-Osmanlı münasebetlerin çok derin olduğunu, iki devlet 

                                                           
1 Alan, Hayrunnisa Osmanlı Devletinin Timurlular İle İlişkileri, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1/1 2003, 
s.16-18. 
2 Yüksel, M. Ş. Ortaçağlarda Beyin Göçü ve Etkileri: Timurlular Örneği, OTAM, 41 /Bahar 2017,s.283-302. 
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arasında gelişmiş sanat dallarında bu etkileşimin devamlılığını sağlayan sanatçı alışverişinden 
kaynaklandığını söyler’1.  

Kitap Sanatı  

XV. yüzyılda Orta Asya’da önemli yer tutmuş Semarkand, Timur hayatı devamında 
dünyanın her yerinden gelen bilim insanları, sanatçı ve zanaatkârları bir araya getiren merkez 
olarak bilinmektedir. Onun vefatı sonrası ise oğlu Şahruh döneminde tüm sanatçılar Herat’a 
taşınır, hükümdar tarafından rağbet görür ve dönemin sanatçılara hamilik yapan önemli 
merkezlerden biri olarak benimsenir. XV. yüzyılın birinci çeyreğinden itibaren Şahruh, oğulları 
Uluğ Bey, Baysungur Mırza (öl.1433), İbrahim Sultan (öl.1435) ve Muhammed Cuki (1402-
1444) zamanında Herat, Şiraz ve Samarkand şehirlerinde dünyaca ünlü ilim adamları ve 
sanatçılara çalışma imkânı sağlayan merkez vazifesini görmüştür.  Bu konu üzerine İsmail Aka 
şöyle der ‘Şahruh ve oğlu Baysungur Mirza döneminde hat, resim ve süsleme sanatı 
ustalarının Semarkand’dan Herat’a taşınması neticesinde 1420 yılında Herat’ta ‘Baysungur 
Akademisi’ni açılmasına ve benzeri olmayan sanat eserlerini yaratılmasına sebep olmuştur’2.    

Şahruh ve Baysungur Mirza döneminde Herat, İskender Sultan (öl.1414) ve İbrahim 
Sultan zamanında Şiraz’da üretilen kitaplar özgünlüğüyle dikkat çekmiş ve yükselmeye 
başlamıştır. XVI. yüzyıl Timurlu dönemi Herat ve Şiraz okulları tarafından XV. yüzyıl birinci ve 
ikinci çeyreğinde üretilen kitap sanatı numuneleri Osmanlı ve Sefevi kitap sanatının 
gelişmesinde temel kaynak olarak görmek mümkündür. Osmanlı resim sanatı üslubunun 
gelişmesinde Semarkand, Herat ve Tebriz’den gelen bir grup sanatçıların etkisi görülmektedir.  
XV. yüzyılda Timurlu sarayında gelişmiş zanaatlardan çinicilik ve kumaş dokuma sanatı Osmanlı 
sarayında da önem kazanmış ve üretimine devam etmiştir 3.  XV. yüzyılın sonlarına doğru 
Timurlu hâkimiyetinin zayıflaması sonucunda Herat’ta yaşayan sanatçı ve bilim adamlarının bir 
grubu Sefevi hükümdarı Şah Tahmasp’ın (1514-1576) teklifine göre Tebriz sarayına gelerek 
yeni hamileri desteği altında çalışmaya başladılar. Son Herat hükümdarlarından Hüseyin 
Baykara (1468-1506) hamiliğinde çalışan dönemin meşhur ressamı Kemaleddin 
Behzat’tır(1450-1535). Timurlu hâkimiyetinde yüksek mevkilere getirilen usta sanatçılar, bilim 
insanları hâkimiyetin sarsıldığı zamanlarda Osmanlı sarayına sığınarak kendilerine yeni hamiler 
bulmaya başladılar. Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmed (1453- 1481) döneminde 
Timurlu sarayından çıkmış fars kökenli usta hattat ve ressamların Tebriz’den İstanbul’a gelerek 
açtıkları sanat okullarında ürettikleri kitap sanatı numunelerinde görebiliriz4. Osmanlı 
Hükümdarlarının Timurlu hükümdarlarına değerini gösteren eserlerden biri Meâlî tarafından 
hazırlanan “Hünkârnâme”dir. Fatih Sultan Mehmed için 1474’de yazılan eserde Timurlu 
Şahrûh ve oğlu Baysungur hakkında sevgi dolu anlatılar içermektedir. Şahruh ile bağlantılı 
metinde II.Murad, Şahruh’un hizmetinde bulunması için ordusundan seçtiği kırk güzide 
askerini, değerli hediyeler ile Herat’a gönderdiği söylenmektedir. Elçilik heyetini Şahruh gelen 
heyeti çok iyi karşılamış, onlar için Herat’ta şenlikler hazırlatmıştır. Ayrıca eserde Baysungur’un 

                                                           
1 Bağcı, S., Cağman,F., Tanındı, Z., Renda, G., Osmanlı Resim Sanatı, İstanbul, 2006., Bağcı, S.  Kitap Sanatları ve 
Mustafa Âlî (Mustafa Âlî and the arts of the book),” Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri, 28-29 
Nisan 2011, Ed. İ. Hakkı Aksoyak, Ankara, 2014, s.25-40.   
 
2 Aka, İ, Mirza Şahruh ve Zamanı (1405-1447), Ankara, TTK, 1994, s.213 
3 Grube, E. ‘Herat, Tebriz, İstanbul: The Development of a Pictorial style’, Paintings from İslamic lands (Ed. R. 
Pinder-Wilson), Oxford, 1969, s. 86-88, 107. 
4 Babinger, F. Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı, (çev. Döst Körpe), İstanbul, 2003, s.395. 
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ölümü dolayısıyla yazılan bir şiirde, duyulan üzüntü anlatılmış ve onun hattatlık ve nakkaşlık 
gibi hünerlerinden övgüyle bahsedilmiştir1. 

Çini Sanatı  

Timurlu çini sanatı, XIV. yüzyılın sonlarında Suriye ve Mısır gibi bölgelerin seramik 
geleneklerinden farklılaşmasını sağlayacak bir özellik göstermezken, 1402’den itibaren batıdan 
Semerkand’a sanatçıların gidişiyle bambaşka bir kimliğe bürünmüş, bu gelişmeyi gerek 
Clavijo’nun anlatımları, gerekse Semerkand’da yapılan kazılarda bulunan seramik örnekleri 
doğrulamaktadır. Timur dönemi çini sanatı 1402’de Ankara’nın Çubuk vahasında gerçekleşmiş 
savaş sonrasında Osmanlı başkenti olan Bursa şehrinden Semarkand’da dönüşünde kendisiyle 
beraberinde birkaç sanatçıyı yanında götürür. Timur döneminde Bursa’dan Semerkand’a 
götürülerek orada sanat eğitimi alan Nakkaş İlyas Ali’dir (öl. 1501). Sanatçı o dönemin çini 
sanatının başyapıtı niteliğindeki Şâh-ı Zinde’de Tebriz ve Şam’dan gelen zanaatkârlarla birlikte 
çalışmış, ayrıca o sıralarda yapım faaliyetleri sürmekte olan Tuman Aka ve Bibi Hanım 
Türbeleri ile Uluğ Bey’in Çini Hanesinde çalışmış olması da muhtemel görünmüştür2. Nakkaş 
Ali, Uluğ Bey döneminde tekrar Bursa’ya dönerek (1419), burada Yeşil Cami (1419-1424), 
Türbe ve Medrese ’de çalışan “Tebrizli ustalar” grubuna liderlik etmiş ve Şâh-ı Zinde 
çinilerinde yaygın olarak görülen renkli sır (cuerda seca) tekniğini Semerkand’dan Bursa’ya 
getirmiştir. Karşımıza çıkan Semerkand çinilerinin bazılarında rastlanan kurşun kullanımı, 
‘Robert Mason’a göre, İznik seramiklerinin sır tabakalarında görülen kurşun kullanımı için 
muhtemel bir kaynak olabilir’-der3. Sanatçının aynı zamanda, Suriye kökenli mavi-beyaz 
seramikler ve bunların mimarî sürüm olan altıgen çinilere de âşinâ olduğu düşünülür. Timurlu 
mimari süsleme sanatı bu dönemden başlar kendine özgün gelişmesine yol açar4.  Timur’un 
Semerkand’a getirmiş olduğu sanatkârlar ve zanaat sahipleri tarafından Emir Firuzşah 
Medresesi, Emir İdigu Medresesi, Mirza Muhammed Sultan Medresesi, Bibi Hanim Medresesi 
ve Kutbeddin Sadr Medresesi inşa edilmiştir5. 

Timurlu şehirlerinde mimarinin önemli bir boyutu mimarî süslemedir. Maveraünnehir 
ile Horasan’da ahşabın ve inşaat malzemesi olarak taşın az bulunması, Timurlu sanatında 
önemli yeri bulunan mimarî süslemede özellikle çini kaplamalara yoğun olarak yer verilmesi 
sonucunu doğurmuştur6. Yapıların içlerinde ve dışlarında, geniş alanları kaplayacak şekilde ya 
da bazı mimarî detayları vurgulamak üzere, yoğun olarak çini ve sırlı tuğla kullanılmıştır; böyle 
bir uygulama, kule-mezarlar dışında, önceki dönemlerde pek sık görülmez. Çininin dışında, son 
derece pahalı bir teknik olan çini mozaik kaplama da bu dönemde önem kazanmıştır7. Timurlu 

                                                           
1 Togan, Z.V. “Baysungur”, İ.A, MEB, C.II, İstanbul 1970, s.536. 
2 Golombek, L.‘The Paysage as Funerary Imageny in the Timurid Period’, Muqarnas, S. 10, 1993, s.250. 
3 Golombek,L., Mason, R., Bailey, G. ‘Persian Potters in the  Ottoman World: New Data from the  Timurid 
Ceramıis Project of the  Royal Ontario Museum ’, 9. Miietlerarası Türk Sanatları Kongresi Bildirileri, Cilt 2, Ankara, 
1995, s.183. 
4 Golombek,L., Mason, R., Bailey, G. ‘Persian Potters in the  Ottoman World: New Data from the  Timurid 
Ceramıis Project of the  Royal Ontario Museum ’, 9. Miietlerarası Türk Sanatları Kongresi Bildirileri, Cilt 2, Ankara, 
1995, s.182-183. 
Valihocayev, B. Uluğ Bey Devri Medreseleri, (çev. Kashımjan Eeshenkulova) İstanbul, 2003.    
s.9-16.  
6 Lentz, T.W.-Lowry, G.D. Preicely Vision, Persian Art and Culture in the Fifteenth Century, Los Angelos, 1989, 
s.213. 
7Golombek, L. “Discourses of an Imaginary Arts Council in Fifteenth-Century Iran”, Timurid Art and Culture: Iran 
and Central Asia in the Fifteenth Century (ed. Lisa Golombek-Maria Subtelny), Leiden, 1992, s.6.    
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mimarisinin başlıca özelliklerinden biri olan çini mozaik süsleme, tuğla süslemeyle birlikte, XV. 
yüzyıl mimarî süslemesinin en belirgin özelliğidir.  

Edebiyat 

XV-XVI. yüzyıllarda Osmanlı-Timurlu ilişkileri hem siyasal, hem de kültürel alanda 
gelişmeye devam etmiştir. Bu dönemde iki büyük devletin başkenti olan İstanbul ve Herat, 
sanat ve edebiyat açısından tarihinin en parlak dönemini yaşamaktaydı. Aynı zamanda İslam 
ve Türk âleminde öncülük etmekte ve merkez olarak bilinmekteydi. XV. yüzyılın sonunda İslam 
ve Fars edebiyatının en gözde şairi olan Molla Cami’dir (1414-1492). Herat’ta Hüseyin Baykara 
döneminde sanat ve edebiyatın hamisi olan, dönem saray veziri Ali Şîr Nevâî’dir (1441-1501).  
Bu dönemde Herat Türk ve İslam devletleri arasında tam anlamıyla bir sanat ve edebiyat şehri 
haline gelmiştir.    II. Bayezid’in (1447-1512) şahsında Osmanlılara duyulan sempatinin en açık 
örneği, Molla Cami’nin II.Bayezid için hem kaside yazması, hem de ‘Silsiletü’z-Zeheb’ adlı 
eserini onun adına kaleme almasıdır. Buna karşılık II.Bayezid da her yıl beş bin akçe Molla 
Câmî’ye ve beş bin akçe de Buhara’daki Nakşibendi tarikatının başı olan şeyhe gönderiyor 
olmasıdır1.  

Timurlu döneminde Arap alfabesinin yanı sıra Uygur alfabesi de kullanılmıştır. Bundan 
etkilenerek, Sultan II. Murat’ın (1404-1451) Edirne’deki sarayında Uygurca fermanlar 
yazabilen kâtipler bulundurduğu ve hatta bu dönemde şehzadelere de Uygurca öğretildiği 
bilinmektedir; daha sonra da bazı Osmanlı fermanları Çağatayca düzenlenmiş ve hem Arap 
hem Uygur alfabelerinde yazılmıştır2  

Sonuç 

Timurlu ve Osmanlı devletleri arasında gelişen, bir biriden etkilenerek devam eden 
kültür alışverişi yüz yıllara dayanır. Geçen yüzyıllar boyunca bu ilişki farklı hâkimiyeti altında 
kendine özgün gelişmeye, güzel sanat numuneleri vermeye devam etti. Timurlu mimarisi, 
kitap sanatı, zanaatkârlığını örnek alan Osmanlı sanatçıları kendilerini farklı sanat dallarında 
göstermeye devam ettiler. Savaşlar sonucunda devletlerarasında sanatçı değişimi neticesinde 
farklı kültürlerin bir biriyle sentezlemesine sebep olmuştur. Onun en önemli örneği 
Semarkand’daki Bibi Hanım Camisi ve Bursa’dakı Yeşil Cami olarak bilinmektedir.   XIV. yüzyıl 
Şiraz, Tebriz ve Bağdat’ta gelişen minyatür sanatına dayanan Timurlu minyatür resim üslubu, 
sonraki yüzyıllar boyunca, sadece Safevi sanatını değil, aynı zamanda Hint, Osmanlı ve hatta 
Mısır’daki Memlûk sanatını da derinden etkiledi.  Kültürel gelişme açısından bakıldığında, 
Timurlu döneminde atılan en önemli adımlardan biri, bu “kitabhane”lerin kurulmasıdır. Bu ise 
Osmanlı sarayında II. Beyazid tarafından teşkil edilmiş kütüphaneler için ilham vermiş 
olmalıdır.  

                                                           
1 Çetindağ, Y. Siyası açıdan Timurlu-Osmanlı ilişkileri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:4, Sayı:24, Mart 
2016, s.20 
2 Alpay-Tekin, G. “Othmanli: Literature”, The Encyclopaedia of Islam, C.8, Leiden, 1995, 211. 
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SEMERKAND, BIBI HANIM CAMİİ (1399-1404) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMERKAND, BIBI HANIM CAMİİ Taç kapının mukarnas kavsarası 
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SEMARKAND, ŞAH-I-ZİNDE (Yaşayan Kral) IX-XIV ve XIX. yüzyıla ait mezarlar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semerkand, Şah-ı-Zinde, Tuman Aka Camii (Xv. Yüzyıl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarkand, Şah-I-Zinde   Tuman Aka Camii      Bursa, Yeşil Camii Duvar Çinileri 
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İstanbul, Çinili Köşk (1472)                    İstanbul, Çinili Köşk Sünnet Odesi Girişi 
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NEVAİ KÜLLİYATININ TAŞKENT VE İSTANBUL NÜSHALARININ MUKAYESESİ 

Oysara MADALİYEVA* 

Özet 

Ali Şir Nevai (1441-1501) eserlerinin beş yüzyıl boyunca çeşitli şekil ve boyutda kitabet 

edilmesi her dönem okurlarının manevi dünyasını, estetik zevkini yansıtır.   

Nevai Külliyatının Topkapı kütüphanesinin Revan Vakfında korunmakta olan nüshası 

(№ 808)  901/1496-97 yilinda  - yazar hayattayken istinsah edilmıştır.  

Külliyatın Süleymaniye kütüphanesinde yine bir nüshası (№ 4056) bulunmaktadır, fakat 

istinsah tarihi belli değildir. Nüshada I. Sultan Mahmud’un (1730-1754) mührünün bulunması 

külliyatın sözkonusu Sultan’ın hükmranlığı döneminden önce tasnif edildiği anlamına gelir. 

Külliyatın İstanbul nüshası 26 eserden oluşmaktadır. İstanbul nüshaları Münacat ile 

başlar, dini ve felsefi eserler, Hamse, Hazāyın ül-ma‘ānī, tarihi eserler, menakıpler, edebiyat 

bilimleri ve dilbilimlerine ait eserler ve Münşe’āt ile biter. Agah Sırrı Levend’in (1897-1978) 

yazdığına göre her iki Külliyat’ın içeriği aynıdır. Fakat divandaki şiirler ve Mecalis ün-nefais 

içerisindeki şairlerin sayısı farklıdır. Her iki Külliyatta eserlerin sıralanması hemen hemen 

aynıdır. Nevai’yin Hazāyın ül-ma‘ānī’ye yazdığı önsöz, Farsça eserleri, bunların yanı sıra 

Mahbub ul-kulub eseri her iki nüshaya eklenmemiştir. 

Özbekistan Bilimler Akademisi Şarkşınaslık enstitüsünde Külliyatın 1824-1830’lu 

yıllarında Abdurahman Kaşgarlı’nın derlediği ve kopyaladığı nüshası bulunmakta (H.S. 316). O 

Nevai’nin 18 eserini içermektedir.   

Külliyatın Taşkent nüshası sadece içeriği ile değil, sıralanması ile de İstanbul 

nüshalarından ayırım taşır. Elyazı Bedayi ül-bidaye’ye yazılan önsöz ile başlar, Hazāyınü-l-

ma‘ānī’nin divanları ile devam eder. Külliyatın divanlar ile başlaması 19.yüzyıl edebi ortamında 

şiirin değeri yüksek olduğunu gösterir. İlginç tarafı, sözkonusu nüshada Hamse destanları 

sırayla gelmez, Nevai’yin bir kaç küçük hacımlı eserleri destanları bir birinden ayırır. Böyle bir 

bakış, muhtemelen Külliyat musannifinin Hamse destanlarını tek bir toplam olarak değil, birer 

serbest  eser olarak değerlendirdiği anlamına gelir. 

Nevai Külliyatının Taşkent ve İstanbul nüshaları şairin icadı mahsulunun tedrici 
gelişmesini incelemede çok önemlidir.  

                                                           
* Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Ebu Reyhan Biruni adlı Şarkşınaslık Enstitüsü araştırma görevlisi 
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SHE’RİY TO’PLAM: PADIŞAHLARA SEMBOLIK NASIHAT VERME VASITALARI (ÖZBEK 
MÜMTAZ EDEBIYATI MISALINDE) 

Prof. Dr. Aftandil ERKİNOV* 

Özbek klasik edebiyatı diye adlanan türk edebiyatı 14. yüzyılda ortaya çıkıp 20. yüzyıla 
kadar süregelen mezkur edebiyat eserleri Türk dünyasında iyice bilinmektedir. Bilindiği gibi 
Çiğatay edebiyatı esasan padişahlar saraylarında gelişmişti1. Bu nedenle Çiğatay edebiyatı 
padişahlar ve soyluların çevresiyle bağlıydı. Bu edebiyatın basit halkla bağlantısı azdı. 
Hükümdarlar ve soyluların olduğu yerde onları öven ve aynı zamanda nasihat veren edebiyat 
ta güçlü olur. Hükümdarlar ve soyluların olduğu yerde büyük servet toplanır, iktidar gelişir. 
Zenginlik ve iktidar nefse bağlı olup insanı yanlış yola saptırabilir. Böyle durumlarda iktidar 
sahiplerine örneğin padişahlara nasihat veren eserler ortaya çıkar. Ama bu eserlerde tüm 
cümleler de açık söylenmez. Çünkü padişahlar genellikle kendileri ve kendi faaliyetlerine 
nisbeten söylenen esaslı fikir veya eleştirmeyi kabul etmeyi istemezler. Bu nedenle sembolik 
vasıtalara yönelmek zorunda kalırız. 

Biz padişahlara nasihat etmek tarzında yazılan çok etik/ahlaki eserleri biliyoruz. Ama 
bunun gibi yazılan sanatsal eserlerde etik paragraflara çok az özen gösterilir. Örneğin, 
Abdurrahman Camiy’e (1414-1492) ait olan “Salmon ve Absol” destanı Akkoyunlu hükümdar 
Sultan Yakub’a (1478–1490) atifen yazılmış olup, padişaha nasihat tarzında yazılan sanatsal bir 
eserdir2. Alişiir Nevai (1441-1501)3 yazdığı “Hamsa”sındaki destanlarda Timurlulara (örneğin 
Husayn Baykara’ya, şehzadelere) nasihat etmiştir4. Sanatsal edebiyatta görülen, padişahlar ve 
şehzadelere nasihat tarzındaki bunun gibi örneklere de özen gösterilmelidir.    

 Çiğatay edebiyatında padişahlara nasihat eden edibler ve literatür eserler, çeşitli 
küçük hikayeler mevcut. Bu hikayelerde yazar farklı konular vasıtasıyla hükümdara nasihat 
eder, onun kendi nefsinin kölesi olmaması için örnek hikayeler verir. Örneğin, filozof 
(Fahreddin) Razi ve padişah hakkındaki hikaye mevcut5. Hikayede denilirki günlerin birisinde 
filozof Razi ve padişah hamamda buluşmuşlar. Onlar hep birbirleriyle münakaşa ediyorlardı. 

                                                           
* The Center for Research of Uzbekistan’s Cultural Wealth  Located overseas under the Cabinet of  Ministers of 
the Republic of Uzbekistan 
1 Timurlu kültürel ortamı hakkında: Szuppe  M. Entre Timourides, Uzbeks et Safavides: questions d’histoire 
politique et sociale de Hérat dans la première moitié du XVIe siècle. Paris, 1992; Bernardini M. «Aspects 
littéaires et idéologique des relations entre aristocratie et architecture à l’epoque timouride». Timurid Art 
and Culture. Iran and Central Asia in the fifteenth century. L.Golombek, M.Subtelny (eds.) Leiden, 1992. P.36-
43; Ҳайитметов А. Темурийлар даври ўзбек адабиёти. Тошкент: Фан, 1996; Hayrunnisa Alan. Bozkirdan 
Cennet Bahcesine Timurlular (1360-1506). Ankara: Otuken, 2007; Subtelny M. Timurids in Transition: Turko-
Persian Politics and Acculturation in Medieval Iran.  Leiden-Boston: Brill, 2007; ‘Alī Shīr Navā’ī. Dīvān of the Aq 
qoyunlu Admirers (1471). A.Erkinov (ed.). Tokyo: ILCAA, 2015; Binbas I.E. Intellectual Networks in Timurid 
Iran: Sharaf al-Dīn ‘Alī Yazdī and the Islamicate Republic of Letters. Cambridge: Cambridge University Press, 
2016. 
2 Chad L. Politics, Poetry, and Sufism in Medieval Iran: New Perspectives on Jāmī’s Salāmān va Absāl. Leiden-
Boston: Brill, 2014. 
3 Subtelny  Maria,1993, «Mīr ‘Alī Shir Nawa’ī ». EI2, VII. P.90-93; Алишер Навоий. Қомусий луғат. 2 
жилдлик. Тошкет: Шарқ, 2016.  
4 Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. Тошкент: Фан, 1987-2003; Алишер Навоий. 
Тўла асарлар тўплами. Ўн жилдлик. Тошкент: Ғафур Ғулом НМИУ, 2011. 
5 Алишер Навоий. Хамса. Нашрга тайёрловчи П.Шамсиев. Тошкент: Фан, 1960. С.97-98. 
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Razi bilim adamı olduğu için bu tartışmalarda hep kazanıyordu. Padişah hamamda da kendi 
zenginliği ve iktidarıyla Razi’den üstün olduğunu göstermek istedi. Ama Razi padişaha demiş: 
“Sen ve ben şimdi hamamdayız. İkimizde giyimsiziz. İkimizden hangi biri daha zengindir?” 
Padişah “Ben” diye yanıtlamış. Razi: “Senin tüm servetin hamamın dışarısında kaldı, benim 
servetim ise ilmim kendimle birlikte kafamdadır” demiş. Burada hamam öbürdünya sembolu, 
bilim adamı aklın sembolu, padişah nefsin remzidir. 

Çiğatay edebiyatının en büyük vekili Alişiir Nevai idi. O Timurlu Huseyn Baykara 
sarayında vazir olarak görev yapan, genel olarak, Timurlular sarayına yakın olan insanlardan 
birisiydi. Huseyn Baykara ile yakın arkadaşlardı. Ama buna rağmen o bile Huseyn Baykara’ya 
kendi eleştirelerini açık söyleyemiyordu. Nevai’nin beş destandan oluşan “Hamsa” eseri var. 
“Hamsa”nın beşinci destanı “Seddi İskanderi” (“İskander Seddi”) İskander Zulkarnayn’a 
adanmış. “Seddi İskanderi” kitabında İskander’in tahta çıktıktan sonra kendi arzu-isteklerine, 
nefsine kul olup tüm dünyayı elde etmeyi istemiş. Zalim güçlere karşı duvar inşa ettirmiş. 
Karada var olan tüm ülkeleri zabtedip karanın padişahı olmuş. Denize seyahat etmeye çıkmış, 
denizaltı gemisiyle su altıya gitmiş. İskander dünya’nın sulu kısmının da hükümdarı olmuş, yani 
dünyanın kara ve su kısmının padişahı olmuş. Ama ölümünden önce bir şeyi anlamış. Bu kadar 
büyük bir padişah olsa da öbürdünyaya kendiyle hiç bir şey götüremeyecekmiş. Bundan dolayı 
İskandar kendi yakın insanlarına şöyle hitap etmiş: “Ölümümden sonra tabutumnu mezarlığa 
götürürken bir elimi tabutun dışarısında bırakın ta ki insanlar İskander gibi bir padişah bile bu 
dünyadan öbür dünyaya hiç bir şey götüremeyediğini görsünler”1. İskander’in tabutun 
dışarısında bırakılan boş eli dünyanın geçici olduğu semboludur. 

Nevai’nin “Sab’ayı seyyar” destanının sonunda av tasviri var. O remzi-sembolik anlama 
sahip olup bu anlam Huseyn Baykara ya da tüm padişahlara yönelmiş. Alişer Nevai’nin “Sab’ayı 
seyyar” destanının içeriğinden haberiniz vardır. Ona göre Bahram diyen bir padişah var. O 
Dilaram’a aşıktır. Günlerin birisinde Bahram ve Dilaram’ın araları açıldı. Bahram öfke ile 
Dilaram’ı çölde bırakıp gider. Sonra ise Dilaram’ı kaybeder. Dilaram’ın aşkında zor günleri 
baştan geçirir. Bahram’ı avutmak için yedi kasır kururlar. Bahram bu kasırlarda haftanın yedi 
gününü geçirir. Her gün kasırların birisinde gün geçirip çekici şeylere verilir. Bahram devlet 
işlerinden, reiyetin kısmeti meselelerinden uzaklaşır. Kendi manfaatından başka bir şeyi 
önemsemeyen Bahram’ın eli altındaki halkın hayatı kötüleşir. Saraydakiler Bahram’ın kontrolu 
azaldığını farkettiklerinden sonra ülke halkına azap verirler. 

Eserin sonunda Bahram Dilaram’ı bulacak. Ama yine çekici şeylere verilmeye devam 
eder. Sab’ayi seyyar destanının sonunda Bahram’ın organizasyon yaptığı büyük bir av tasviri 
var. Bu av sembolik anlama sahiptir. Avın süresinde Bahram ve onun avcıları çok sayıdaki 
geyikleri öldürecekler. Av büyük bir yaylakta yapılmaktaydı. Bu yaylak öldürülen hayvanların 
kanlarıyla dolmuştu. 

Nevai bu yaylağın yerinde önce bataklık olduğunu söyler. Bataklık kurup onun yerinde 
yaylak ortaya çıkmıştı. Hayvanlardan akan kan toprağa sinip toprak altında bataklıktan kalan 
rutubetle karışır. Bu an ise sağanak yağış olup rutubetin gücü artar. Sonuç olarak bataklık 
yeniden eski haline gelip yaylağın üstündeki her kes bataklığa çöker. Bahram’ın kendisi de 
helak olur. Av tasvirindeki sembolik anlam budur: geyikler – halk, geyiklerin kanı – halkın kanı, 
yağmur – halkın gözyaşısı, bataklık – padişah devletinin geçici olduğu, ebedi olmadığına bir 

                                                           
1 Алишер Навоий. Хамса. Нашрга тайёрловчи П.Шамсиев. Тошкент: Фан, 1960. С.827-831. 
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işarettir. Yaylak yernde bir zamanlar bataklık vardı. Bu padişah, iktidarın geçici olduğuna işaret. 
Kendi devleti ve halkını önemsemeyen Bahram, yani padişah ülkeyi harap eder. Geçici temel 
üzerine kurulan bir devlet – yaylak vardı. Ama halkın kanı bataklığı yeniden eski haline getirdi. 
Sonuç olarak hem geyik (halk) hem hükümdarın kendisi helak olur. Böylece “Sab’ayı 
seyyar”daki padişahın kendi halkına karşı yaptığı zülüm onun kendisini de helak eder.       

Av tasvirindeki bir noktaya dikkat etmek gerek. Bataklığa çökmekte olan geyik ve aslan 
çökmemek için çok çaba harcadılar ama ikise de can verir. Bu örnekteki aslan iktidarın 
sembolu, geyik – halk. Devlet helak olduktan sonra aslan ve geyik yani padişah ve onun halkı 
birbirlerini kurtarmayı isteseler bile faydasızdır, beraber helak olurlar, demek 
kastedilmektedir. 

Destanın sonunda Nevai rüya görür ve bu rüyada Bahram gelip Nevai’ya kendisinin 
Husayn Baykara’ya benzediğini söyler. Böylece av tasvirinden amaç Huseyn Baykara’ya - 
padisha ima etmek, nasihat etmek idi. Altta Nevai’nin “Sab’ayı seyyar” destanında Bahrom 
tarafından düzenlenen av sahnesi gösterilen paragrafın orijinal ve mensur beyanda 
göstereceğiz.  

 Alişiir Nevai   

“Sab’ayı seyyar”   

(eser metni, 35-bölümden) 

Alişiir Nevai   

“Sab’ayı seyyar”  

(mensur beyan, 35-bölümden) 

 Баҳром Гўрнинг ов азмиға чарга 
солғони ва   ажал хайли овининг 
чаргасиға қолғани ва сайд азмиға 
гўр суммининг тезрафторлиғи ва 
ўзининг гўр домиға гирифторлиғи 
ва салтанатининг анжоми ва тарих 
ва фасонасининг итмоми ва 
ихтитоми1 

Bahrom Gur’un avlamaya gitmek için hazırlık 
yapması ve eceli gelen canlıların onun kuşatması 
altında kalması ve av zamanında Gur ayağının 
hızlı hareketlenmesi ve Bahrom’ın mezara girişi 
ve onun kurduğu saltanatın sona erişi ve tarihi ve 
Bahrom efsanesinin sonu ve mahiyeti2 

1.  Шоҳ чун шаҳрни мақом этти,  

Яна оҳанги руду жом этти. 

Şah çeşmeden şehre döndüğünde yine içki ve 
müzik seslerine daldı  

 

2.  Заъф кетти мизожидин билкул,  

Баски гул атри бирла ичти мул. 

Sabah-akşam gül koklamak ve şerap içmek 
sonucunda mizaçından dermansızlık ve 
mecalsizlik tamamen kayboldu 

                                                           
1 Алишер Навоий. Сабъаи сайёр (насрий баёни билан). Нашрга тайёрловчи С.Ҳасанов. Тошкент: Ғ.Ғулом 
номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991. C. 321-327. 
2 Алишер Навоий. Сабъаи сайёр (насрий баёни билан). Нашрга тайёрловчи С.Ҳасанов. Тошкент: Ғ.Ғулом 
номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991. C.522-526. 
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3.  Ўзи бирла муқаррар этти муни  

Ки, ўтар ҳафтанинг чу етти куни. 

Bu olaylara sonuna yaklaşan haftanın yedinci 
gününde kendisi şahit oldu 

4.  Ул ети қаср аро хиром этгай,  

Ҳар куни бирда майли жом этгай. 

O yedi sarayın her birinde bir gün sırasıyla şerap 
içerek, hayatın keyfini çıkarırdı  

5.  Моҳвашлар била қилиб май нўш,  

Тутқай ўз маҳваши била оғуш. 

Bahrom orada can alıcı güzeller ile şerap içer ama 
sadece kendi güzeli ile kucaklaşıyordu  

 

6.  Бўлса гулчеҳралар анга маҳбуб,  

Лек маҳбубин англағай марғуб. 

Gül yüzlü kızlar ona sevimli görünseler bile, kendi 
sevgilisi ona daha sevimliydi  

7.  Бўлғай ул қаср ранги малбусот, 
Балки кўрмакта борча маҳсусот, 

Sadece elbiseler değil tüm göze görünen eşyalar 
sarayın renkiyle aynıydı  

8.  Неча йил буйла комлар сурди, 

Ҳой-ҳуйин фалакка еткурди. 

O kaç senedir böyle zevk eğlence içinde acılı 
seslerini göğe kadar duyuyurken,  

9.  Оқибат ҳе дегунча чархи даний, 
Тийра гўр айлади анинг ватани. 

Sonunda alçak hayat onu “ha” diyene kadar 
hemen kara mezara soktu 

10.  Қилма Баҳромдин муни ҳайрат, Анга 
худ чарх берди оз фурсат. 

Bahrom’ın hayatına şaşarak bakmayınız çünkü 
hayat ona sınırlı ömür vermişti de ondan  

11.  Киши юз қарн подшоҳ ўлса, Тахтгиру 
жаҳон паноҳ ўлса. 

İşte insan yüz asır hükümdarlık yapıp, taht taç ve 
dünya sahibi olsa bile  

12.  Етти кўк гунбазида ороми.  

Човуши бўлса чарх Баҳроми. 

Yedi felek kubbesine sahip olup, hayat Bahrom’ını 
(güneşini) kendisine hizmetçi yapsa bile  

13.  Ҳам керак оқибат видоъ этмак, 
Барчанинг таркини қилиб кетмак. 

Sonunda o herkesle vedalaşması, her şeyden 
ayrılıp gitmelidir de ondan 

14.  Шоҳ Баҳромнинг бутуб коми, 
Мундоқ ўлди ишининг анжоми 

Şah Bahrom amacına ulaştığı zaman, en sonunda 
onun işi beklenmediği bir tarzda sonuna erdi 
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15.  Ким, ичар эрди етти қасрда май,  

Ҳар бирига мурури пайдарпай. 

O yedi sarayın her birinde sırasıyla hergün 
durmadan devamlı şerap içer,  

16.  Қайси манзил ароки бўлса муқим, 
Сарви гулчеҳр эрди ёру надим, 

Sarayların hepsinde cüssesi ve yüzü güzel kızlar 
onunla birlikte idi  

17.  Чанг бирла тарабфизо дағи ул, Нағма 
бирла ғазалсаро дағи ул. 

Santur çalarak ortamı kaynatan da nağme ile 
birlikte gazal okuyan da o idi.  

18.  Бўлса девори баст аро дилгир,  

Азм этар эрди қилғали нахчир. 

Bahrom evin içinde oturmadan sıkıldığı zaman 
avlanmaya gitmeye hazırlanırdı.  

19.  Анда ҳам ёнида эди маҳваш,  

Чекиб от узра нағмайи дилкаш. 

Ozaman da güzeli ondan ayrılmaz at üzerinde bile 
sevimli şarkılarını söylemeyi durdurmazdı.  

20.  Нағмапардоз ул эрди, соқи ҳам, 
Боқийи умру умри боқий ҳам. 

Şarkı söyleyen de, şerap döken de o, ömürü 
uzatan da sonsuz ömür de işte o gülruh idi. 

21.  Юзидин мажлисиға оройиш,  

Унидин хотириға осойиш. 

O güzel yüzüyle ziyafet ortamını süsler sevimli 
hoş sesiyle insan kalbine hüzür verirdi. 

 

22.  Онсизин эрмас эрди бир соат,  

Хоҳ айш айласун вагар тоат. 

Şah ister zevk eğlence zamanında olsun ister 
ibadet zamanında hiçbir zaman ondan ayrı 
kalmazdı.  

23.  Бир кун ов солмиш эрди беҳад кенг, 
Давраси чарх даври бирлан тенг. 

Birgün şah çok geniş bir alanda ava başladı. Bu 
avın alanı gökyüzünden bile genişti.  

24.  Сайд ул овда ўйлаким анжум, 
Борчасиға фирор рахнаси гум. 

Orada avlanacak hayvanlar sanki gökteki yıldızlar 
gibi çoktu ve tüm yollar kapatılmış olduğu için 
onların hiçbiri için kurtuluş yeri yoktu. 

25.  Анда отлиққа ҳад йўқ эрди падид, 
Сайдға ҳам адад йўқ эрди падид. 

Orada atla koşan avcılar daha fazla olduğu gibi 
avlanacak hayvanlar da çoktu 

26.  Бир фалаквор марғзор эрди,  

Тўла отлиғ била шикор эрди. 

Orada gök gibi geniş bir otlak vardı ve orası at 
binen avcılar ve avlanacak hayvanlarla dolu idi.  
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27.  Отлиғи чаргалар тузуб неча саф, 
Қўшулуб бир-бирига икки тараф. 

At binen avcılar hayvanları ortaya sıkıştırıp birkaç 
sıra oluşturarak, karşı-karşıya hareket ederek, 

28.  Чун қўмарғалға етти ул чарга,  

Халқ беркиттилар аёқ ерга. 

Tüm avlanacak hayvanları etrafını sarıp 
bulundukları yerlerde hemen durdular ve 
hayvanlara ok atmaya başladılar. 

29.  Сайдға ҳаддин ошти эл жаври,  

Уч йиғоч эрди чарганинг даври. 

Avcılar hayvanlara çok eziyet verdiler. 
Kuşatmanın genişliği üç ağaç idi. 

30.  Лек ўн беш саф эрди тў-бартў, 
Сайддин чарга ўртасида ғулув. 

Ama avcılar tüm alanlarda onbeşer olarak sıraya 
dizilmişlerdi, kuşatmanın ortasında canavarlar 
hangi tarafa kaçmalarını şaşırarak gürültü 
çıkarıyorlardı.  

31.  Заҳм ила сайд баски зор ўлди, 
Марғзор ўйла лолазор ўлди. 

Hayvanların çoğu oklara hedef olarak, yerde 
yatıyorlar, otlak da onların kanlarıyla lale 
bahçesine dönüşmüştü.  

32.  Балки қон бўлди селлар ҳарён, 
Айлади сел майллар ҳарён. 

Belki de heryer kan sağanağıyla batmış, kan 
sağanağı da heryere akıyordu. 

33.  Сайдким, ерга оқти қони анинг,  

Чиқти қон сели бирла жони анинг. 

Toprağa kanı dökülen hayvanın kan sağanağıyla 
birlikte canı da vücudundan çıkıyordu.  

34.  Шоҳ Баҳром Гўри беозарм,  

Ўзни гўр ўлтурурға айлаб гарм. 

Acımasız şah Bahrom Gur ise kulan (gor) 
avlamadan başka her şeyi unutmuştu.  

35.  Чаргада мингча қодир андозе,  

Борчанинг сайд урарға парвози. 

Kuşatmada sadece o değil onunla birlikte binden 
fazla okçu nişancı olup, onların hepsi hayvanları 
avlamak için kuş gibi uçarak at koşturuyorlardı. 

36.  Сайддинким келур чиқариб тил  

Ҳар бирисига юз рамида қатил. 

Zavallı canavarlar atılan oklardan ölmek 
tehlikesiyle dillerini çıkararak her tarafa koşuyor, 

37.  Чарга аҳли отиб ёғиндек ўқ, 

Ҳар тараф қўйса юз, қутулмоқ йўқ. 

Nişancılar da her taraftan ok atarak, hayvanların 
kaçmasına izin vermiyorlardı. 
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38.  Ўлубон неча юз туман жонлиқ,  

Ҳар киши неча сайд ила қонлиқ. 

O anda birkaç bin hayvan bulunuyordu ve her 
avcı birkaç hayvanı kana boğdu. 

39.  Қон тўкардаки, йўқ харос элга,  

Бўлубон лолагун либос элга. 

Onlar kan dökmeden hiç yorulmaz, hep kan 
sıçradığından dolayı onların elbiseleri lale gibi 
kırmızı olmuştu. 

40.  Қондин ул ерда гулистон бутти,  

Гўйиёким ул элни қон тутти. 

Sanki orası kandan oluşan bir çiçek bahçesi gibi 
olmuştu, o insanları kan tutmuş gibi oldu. 

41.  Марғзорики ов эди анда,  

Қон йўли нов-нов эди анда. 

Otlak tamamaıyla av yerine dönmüş, kan bol-bol 
her tarafa akıyordu. 

 

42.  Гўйиё уйла ер экандур бу 

Ким, бор эрмиш тубида балчиғу сув. 

Aslında orası su ve çamurdan oluşan bataklık 
olup, 

43.  Юзини гард таҳ-батаҳ тутмиш,  

Анда ёмғур ёғиб гияҳ бутмиш. 

Onun yüzü kat-kat tozlanmış ve onun üzerine 
yağmur yağdığından dolayı  ot ve bitkiler 
büyümüştür.  

44.  Чун гияҳ бутмиш уйлаким беша,  

Тубини маҳкам айламиш реша. 

Sanki orman gibi ot ve ağaçlar büyümüş, onun 
altını kökler kuşatmış olduğu için ağaç kökleri  

45.  Бир қориға яқин заҳомат анга,  

Реша бандидин истиқомат анга. 

Yaklaşık bir gaz kalınlıkta sulak toprakta, köklerle 
birlikte duruyordu.  

46.  Эмдиким қондин оқти ҳар ён сайл, 
Сел ўз марказиға айлади майл. 

Şimdi, kandan her tarafa ark-ark su akarken, yerin 
altına da kan akmaya başladı.  

47.  Сингиб ул навъ нам қуйи кетти  

Ки, бу нам сув намиға ҳам етти. 

İşte bu ıslaklık yerin alt kısmına sinip, suyun nemli 
kısmına kadar ulaştı.  

48.  Балчиғ ул навъ бўлди ов элига  

Ки, етар эрди кимсанинг белига. 

Sonuçta avcılar bellerine kadar çamura battılar. 
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49.  Бодполарға ботмоқ ўлди иш,  

Балчиғ устида ётмоқ ўлди иш. 

Sadece kendileri değil, atları da bataklıkka 
batarak, çamura yattılar. 

50.  Бўйла ҳолатда меҳр чекти ниқоб, 
Парда ёпти қуёш юзига саҳоб. 

Şuan güneş kendi yüzüne maske takarak ve 
bulutlardan oluşan perdeyi kapattığından dolayı, 

51.  Булут эл узра қатра бор ўлди,  

Нуҳ тўфони ошкор ўлди. 

Gök insanlar üzerine yağmur yağdırarak, sanki 
Nuh tufanı yeniden başlanmış gibi oldu.  

52.  Куйидин суву юқоридин нам, 
Юқоридин наму қуйидин ҳам. 

Alttan su yukarıdan rutubetli hava kaplıyor; 
yukarıdan su alttan rutubet kaplıyordu.  

53.  Орада бўлғон ўлса туфроқ руст 
Асраған бўлса ажриғ они дуруст. 

 

Bazı yerlerdeki toprağı ayrık otu hala sert bir 
şekilde tutuyor ise de,  

54.  Чун юзин юз туман черик ёпқай, 
Сайд кенича ҳар бири чопқай. 

Onun yüzünü yüz bin ordu basarak, onların hepsi 
yine hayvanların artından koşuyorlardı. 

55.  Ажаб эрмас бўлуб тахалхул анга, Етса 
ҳар соридин тазалзул анга. 

Alan bataklık olduğundan dolayı, bir-birinden ayrı 
kalarak yer çok sert titrerdi.  

56.  Хоссаким қондин оқибон юз ариғ, 
Ҳар ариғ қилса ер юзин балчиғ. 

Sonuçta, yüz ark kan akarak her bir ark yer 
yüzünü çamura çevirdi.  

57.  От аёғи ани халоб этса,  

Юқоридин ёғин дағи етса. 

Atların ayakları oraları bataklığa çevirirken, 
gökten yağmur da yağıyordu.  

58.  Не ёғинким этиб фалакка ҳаё,  

Тўкса олам эли уза дарё. 

Yağdığı zaman o kadar yağdı ki, yağmuru dünya 
halkı üzerine nehir gibi akıttı.  

59.  Умридин эл не айб кўз юммоқ?  

Қайда тебранмак, анда-ўқ чўммоқ? 

Gök ondan mahcup olsa, insan nerede kımıldarsa 
orası çökerse, böyle zamanda halk kendi hayatına 
gözlerini kapatırsa suç değildir.  

60.  Ушбулар борча бор эди мавжуд,  

Бўлди бир дамда ов эли нобуд. 

Sonunda, bu dediklerimizin hepsi bir araya gelip, 
hemen av yapan insanların tümünü yer yutarak, 
telef ediverdi. 
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61.  Чарга даврики халқдин тўлди,  

Ер юки оғир эрди хам бўлди. 

Kuşatma alanı halkla doldu, yerin yükü 
ağırlaştığından dolayı yer de battı. 

62.  Ўйла юмрулди ерга юз минг хайл,  

Қилдилар бир йўли су қаъриға майл. 

Yer o kadar aşınmıştı ki, yüz bin insan su altına 
girip gözden kaybolmuştu.  

63.  Давра бирлаки, чўмдилар мутлақ,  

Бўлди ул ов ҳисориға хандақ. 

Onlar kendi güçleriyle yaptıkları av dağının 
çevresindeki kuyuda battılar.  

64.  Сувки хандақ қироғидин тошти,  

Не қироғким, ҳисоридин ошти. 

Ama su kuyu kenarından bile taşarak, sadece 
çevreni değil av dağını da işgal etti.  

65.  Кўрган ул давра ичра мундоғ ҳол,  

Ерни андоғки, сув уза ғарбол, 

O çevredeki böyle durumu gören insan yeri su 
üzerindeki eleğe benzetebilirdi.  

66.  Жондин ул сув била илик юдилар,  

Шоҳ, балким бори чирик юдилар. 

İşte bu farklı durumu görerken, bir şah değil tüm 
ordudakiler o suyla canlarından oldular, 
yaşamaktan ümitlerini kestiler. 

67.  Топмас эрди чўмуб итардин амон,  

Сайд афган ҳамону сайд ҳамон. 

Bu tufandan avlanan avcılar da hayvanlar da 
kurtulamadan batıyorlardı.  

68.  Сайд учун барчаға хиром ўлди,    

Сайдгаҳ худ аларға дом ўлди. 

Ava tuzak koyacağım diye gelen insanlar için av 
alanı sanki kendisi için bir tuzağa dönüşmüştü.  

69.  Шер ила жайран ул мақом ичра,  

Туштилар чун бу навъ дом ичра. 

Orada aslan ile ceylan birlikte aynı tuzağa 
düştüler.  

70.  Юз туман шеру жайран ўлди чу ғарқ,  

Шеру жайран аро ўларда не фарқ? 

Yüz bin aslanla ceylan battıktan sonra, aslan ve 
ceylan ortasındaki ölümde ne farklılık kaldı?  

71.  Билдилар ошкору пинҳоний,  

Йўқ эканни қутулмоқ имкони. 

Herkes aşikar ve gizlice kurtulmak şanslarının 
olmadığını farkına vardılar.  
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72.  Саъй ила бир-бирин тутуштилар, 
Муғтанам англабон қучуштилар. 

Böyle sonuca geldıkten sonra herkes şimdiki 
durumu değerini bilerek bir-birlerine sarıldılar. 

73.  Бор эди ул қучушмоқ андоқ руст  

Ким, бир ўлдилар ики ҳамдам чуст. 

Onlar öyle sarıldılar sanki iki arkadaş bir vücut 
olmuşlardı. 

74.  Буйла ваҳдат чу ошкор ўлди,  

Бир-бирига иков шикор ўлди. 

Burada öyle birlik oluştu sanki ikisi bir-birinin 
avına dönüşmüştü. 

75.  Кўрди шаҳким, сипоҳи даштнавард, 
Ботти андоқки, йўқ алардин гард. 

 

Şah kendisine ait olan, bozkır gezen asker ve 
hizmetçilerinin tümünü batarak tozları bile 
kaybolduğunu gözleriyle görüyordu. 

76.  Ул сариким, азимат этти сипоҳ,  

Ҳам ўшул ён азимат айлади шоҳ. 

Ordusu nereye gittiyse kendisi de o ölüm tarafına 
gitti.  

77.  Мўрдек тушти ул сипоҳ аро шўр, 
Кирдилар ерга борча ўйлаки мўр. 

 

Onun askerleri arasına karınca gibi rahatsız eden 
bir huzursuzluk girdi, onların tümü sanki 
karıncalar gibi toprağın altına girdiler.  

78.  Кирди гар мўрдек сипоҳи дажам, 
Кирмайин қолмади Сулаймон ҳам. 

 

Karınca gibi toprak altına girenler sadece şaşıran 
avcılar değildi, Süleyman peygamber gibi insan da 
toprak altına girmeden kurtulmamıştır. 

79.  Гўрдур борча олам аҳлиға қисм,  

Анга Баҳроми Гўр эди худ исм. 

Mezara girmek tüm dünya halkının kaderi olduğu 
gibi has ismiyle Bahrom Gür olan insan da meazra 
girdi.  

80.  Аждаҳоедурур бу даҳри даний,  

Элни ютмоқ чекиб шиору фани.  

Bu alçak dünya bir ejderhadır, onun sloganı da, 
huyu da halkı yutmaktır.  

81.  Токи ютмоқ шиорини тутти, 

Юта олғонча халқни ютти. 

Yutmayı başladıktan sonra yutabileceği kadar tüm 
halkı yuttu. 

82.  Лек қонуни эрди ютмоғининг,  O insanları yuturken kendi huyuna göre bir veya 
on insan yutar, ondan geçerse yüz veya bin insanı 
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Биру ё ўн, йўқ эрса юз ё минг. 

 

yutuyordu. 

83.  Андин элга басе тааб тушти,  

Лек Баҳром иши ажаб тушти. 

Burada Bahram faciası okadar ilginç oldu ki, 
halkın başına çok fena belalar geldi. 

84.  Ки, ани онча иззу жоҳ била,  

Даҳр аро сиғмаған сипоҳ била. 

Bahrom’ın makamı ve servetleriyle, dünyaya 
sığmayan askerleriyle  

85.  Бермайин бир дам ичра ҳеч амон.  

Уйла чеккай бу аждаҳайи дамон 

 

Biran olsun asayış sağlamadan, adi ejderha 
yeryüzü  

tümünü kendine çekerek yutuverdi. 

86.  Ки, биров топмайин хабар андин,  

Даҳр аро қолмағай асар андин… 

Bu olayları kimse duymadı, dünyada onun izi de 
adı da kalmadı… 

 

Özbek dilinden çevirmen - İkbal Usmanov 
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FUAD KÖPRÜLÜ’NÜN "ƏLİŞİR NƏVAİ" RİSALƏSİ VƏ ƏSƏRİN ELMİ-NƏZƏRİ 
ƏHƏMİYYƏTİ 

Prof. Dr. Almaz Ulvi BİNNATOVA* 

Özet 

Türk dünyası elmi fikrinin görkəmli simalarından biri professor Fuad Köprülü “Əlişir 
Nəvai” risaləsini özünün də bir qeydində bildirdiyi kimi, “bu kiçik və sadə risaləni 1941-ci il 
fevralın 9-da Türkiyədə Nəvai ilə bağlı keçiriləcək tədbirlərlə əlaqədar” yazıb nəşr etdirmişdir.  

“Əlişir Nəvai” risaləsini niyə yenidən tədqiqata cəlb etmək istədik?  sualının ilk cavabı, Əli 
Şir Nəvainin ədəbi şəxsiyyətinə və irsinə ehtiramdan, türk ədəbi dilinin, elmi dilinin  bü növrəsi 
tarixinə müraciətdən irəli gəldi. XX əsr türk elmi fikrinin nəhənglərindən olan Mehmed Fuad 
Köprülünün Nəvai haqqında düşüncələrinin dəyəri də əsas meyarlarımızdan oldu.  

1926-cı ildə I Bakı Türkoloji Qurultayında Ə.Nəvai ədəbi şəxsiyyətinə və irsinə verilən 
yüksək dəyər, Türkiyəyə dönən F.Köprülü bu istiqamətdə yeni tədqiqatlara, yeni təqdimatlara 
ehtiyac olduğunu gördü və Türkiyə elmi fikrində “Əli Şir Nəvai” adlı elmi, ədəbi yeniliklərin 
ortaya qoyulmasına stimul oldu. Nəvai haqqında yazılmış bu qısa mətni “Əlişir Nəvai” risaləsi o 
dövr Türkiyə elmi üçün yenilik idi: ondan sonra Ə.Nəvai haqqında dolğun, geniş tədqiqatlar 
yazıldı, bu gün də yazılır. Əsərləri Türkiyə türkcəsində nəşr edildi, bu gün də nəşr olunur.  

F.Köprülünün yazdığı kimi, “Nəvainin əsərləri, yalnız öz şəxsiyyətini öyrənmək üçün deyil, 
yaşadığı dövrün ümumi mənzərəsini anlamaq üçün də birinci dərəcəli sənədlərdir”. İnanırıq ki, 
məşhur Türk tarixçisi, ədəbiyyatşünası, professoru Fuad Köprülünün bu kiçik əsəri 
tədqiqatçıların diqqətini cəlb edəcəkdir. 

                                                           
* AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu “Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi əlaqələr”şöbəsinin 
müdiri 
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QO’LYOZMA KİTOBLARNİ TA’MİRLASHDA O’ZBEK-TURK HAMKORLİGİNİNG 
İSTİQBOLLARİ 

Islomjon RAHİMOV* 

Жорий йилда Туркия ҳамкорлик ва мувофиқлаштириш агентлигининг 
Ўзбекистондаги ваколатхонаси ТИКА ҳомийлигида Ўзбекистон Республикаси Фанлар 
академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтининг Реставрация 
лабораториясида “Қўлёзмаларни муқовалаш ва абру санъати” мавзуида ўқув курси 
ташкил этилди. Мазкур курсда ноёб қўлёзмаларнинг қадимги мусулмон китобат санъати 
услублари асосида таъмирлаш, ғарб ва замонавий таъмирлаш йўналишларидан фарқли 
жиҳатлари курс иштирокчиларига тушунтирилди. Мусулмон услубида қўлёзмаларни 
муқовалашдаги афзалликлар, ўзига хос жиҳатлари мутахассисларда катта таъссурот 
қолдирди. Унинг амалий машғулотлари курс иштирокчилари томонидан Институтнинг 
реставрация лабораториясида амалга оширилди. 

Шунингдек, Ўзбекистонда қайта тикланаётган абру-баҳор санъати йўналиши курс 
иштирокчиларида катта қизиқиш уйғотди. Мазкур курс натижасида соҳага алоқадор 
бўлган муассаса ходимлари ва Олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган талабалар 
ўртасида ҳамкорлик йўлга қўйилди. Иқтидорли талабалар институт жамоаси сафига 
қўшилди. 

Ўзбек-Турк китобат санъати йўналишида кўплаб ўхшашлик жиҳатлари халқлар 
орасидаги қадимий қардошликдан далолат беради. Мазкур муносабатларнинг 
ривожлантириш йўлида ноёб манбаларни таъмирлаш йўналиши ҳам муҳим аҳамият 
касб этади. Қадимий китобат санъатини Ўзбекистонда қайта тиклаш, таъмирлаш 
йўналишларида Туркиядаги олий ўқув юртлари ва махсус қўлёзма фондларида ташкил 
этилган реставрация лабораторияларида тажриба ошириш мақсадга мувофиқ. 

                                                           
* Ўзбекистон Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти 
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TURKİYA KİTOB XAZİNALARİDA SAQLANAYOTGAN TEMURİYLAR DAVRİ 
MUQOVALARİ 

Doç. Dr. Matluba Boyhurozovna RAHMANKULOVA* 

Шарқ халқларининг илм-фан ва маънавий маданият соҳасида яратиб қолдирган 
буюк мероси, асосан, қўлёзма китоблар ҳолида етиб келган. Араб ёзувида китобат 
қилинган араб, форс ва туркий тиллардаги маданий мерос туфайли Шарқ халқлари 
аждодлар томонидан яратилган маънавий хазинадан баҳраманд бўлган ва жаҳон 
маданияти тараққиётига ўз ҳиссасини қўша олганлар. Барча мусулмонлар учун ягона 
бўлган араб ёзуви бадиий санъат ва безаклар ифодаси учун ҳам универсал аҳамиятга эга 
ҳисобланган. Албатта, унинг бундай мавқеи мусулмонлар эътиқоди, Қуръони карим 
ушбу ёзув воситасида ифодаланганлиги билан боғлиқ. Шарқ халқлари Ислом дини 
қоидаларидан келиб чиқиб, китобни безатишда, асосан, воқеабанд тасвирлардан эмас, 
ўсимликсимон, эпиграфик нақшлардан, геометрик шакллардан иборат безаклардан 
фойдаланиб келишган. Амир Темур ва Темурийлар даври китобат санъатида геометрик 
шаклдаги нақшлар иккинчи даражали саналиб, мураккаб шаклдаги, бир-бирига 
чирмашган нақшли ёзув, воқеабанд тасвир асосий безаклардан саналади. XV асрдан 
бошлаб яратилган қўлёзмалар юксак савияси, хат тури хусусиятлари, бадиий безак 
зийнатлари, унинг қимматини белгиловчи асосий безаклардан – миниатюра, нақшлар ва 
гўзал ҳуснихатнинг мавжуд бўлганлиги билан китобат санъатида алоҳида ажралиб 
туради. Бадиий қўлёзма китобат санъатининг ривожланиши, ўз навбатида, 
мутахассисларни моддий рағбатлантириш билан бирга, уларни иш жараёнида зарур 
бўлган қимматбаҳо ашёлар билан таъминлаш имкониятининг мавжуд бўлишини ҳам 
талаб этарди. Бадиий қўлёзмани яратувчилар – турли соҳа усталаридан иборат бир гуруҳ 
сарой кутубхоналардаги устахоналарга жалб этилган ҳолда фаолият юритган бўлса, 
китобат жараёнида иштирок этувчи усталарнинг бошқа бир гуруҳлари алоҳида 
бирлашиб, зиёлилар ва оддий аҳолидан иборат китобхонлар учун шахсий тартибда 
ишлашган. Дастлабки даврларда китобларнинг катта қисмини ташкил этган диний 
мазмундаги асарларнинг қўлёзма нусхалари асосан хаттот меҳнати натижасида 
яратилган, Темурийлар даврида бадиий қўлёзмаларни яратишда турли мутахассислар – 
қоғозрез, хаттот, лаввоҳ, музаҳҳиб, мусаввир, саҳҳофларнинг маҳорат ва қунт билан 
ишлаши талаб этилган. Бундан ташқари, ҳунармандчиликнинг бошқа соҳаларида меҳнат 
қилган олтин қазувчилар, локловчи пардозчилар, чармдан нафис безак кесувчилар, 
қоғоз, лок тайёрловчилар ва бошқа усталар ҳам китобат жараёнига ўз ҳиссаларини 
қўшишган. Уларнинг китоб яратишга қаратилган жамоавий фаолияти маданий марказлар 
орасидаги ижодий тажриба алмашинувларга ҳамда анча олдин қўлланилган 
анъаналарга асосланган ҳолда амалга оширилган. Улар ижодий меҳнатида ўзаро 
изчиллик ва мутаносибликнинг мавжудлиги қўлёзма китоб услубидаги ягоналик, 
яхлитлик, техник жиҳатдан мукаммалликни таъминлаган.  

Бадиий қўлёзмаларнинг қимматини белгилайдиган асосий жиҳатлардан бири 
уларнинг ташқи ҳимоя воситаси  – муқовалар ҳисобланади. Темурийлар даврида 
яратилган муқовалар барча давр ва халқлар санъати орасида техник-бадиий 
хусусиятлари билан ажралиб туришидан ташқари, Шарқ халқларига хос умумий 

                                                           
* Ўзбекистон Миллий университети Тарих факультети тадқиқотчиси 
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сифатларни ҳам ифодалайди. Ташқи ҳимоя воситаси ҳисобланган муқовалар қўлёзмани 
безатишда бадиий восита сифатида китобнинг қимматини белгилайдиган асосий 
жиҳатлардан бири бўлган. Араблар билан Шарқ мамлакатларига кириб келган китоб 
муқоваларини безатишдаги шакллар ўзида айрим маҳаллий таъсирларни акс эттирса-да, 
XV асргача ушбу кўринишни деярли сақлаб қолади. Нафақат Ўрта Осиё 
муқовасозлигининг, балки Шарқ халқлари китобат санъатининг кейинги ривожланиш 
тарихи Темурийлар даврига бориб тақалади. Темурийлар даврида муқова безакларида 
янги услубларнинг пайдо бўлиши бутун Шарқ муқовасозлигининг кейинги ривожига ўз 
таъсирини кўрсатди. Бунда XIV–XV асрларда Самарқанд ва Ҳиротда ижод этган усталар 
ҳамда китобат санъатининг ривожланишига кенг имкониятлар яратган ҳукмдорлар 
муҳим роль ўйнади. Темурий ҳукмдорлар турли ўлкалардан таклиф қилинган китобат 
санъати усталарини ўз саройларида ташкил этилган кутубхоналарга жамлаганлар ва улар 
маҳаллий усталар билан биргаликда фаолият олиб боришган. Муқовасозларнинг 
устахоналари бозорларда ҳам жойлашган. Саҳҳофлар дўкони китоб ва санъат 
ихлосмандлари тўпланадиган жой вазифасини ҳам ўтаган. Зайниддин Восифий бу ҳақда 
қуйидагиларни ёзади: “Бир куни Самарқанднинг Атторлар бозорида бир тўда шоиру 
фозиллар билан Муллозода Мужаллид дўконида ўлдирган эдик. Жилдланган китоб 
варақлари сингари бир-биримизга иноқлик, шерозаси билан боғланиб, бадеҳа ва 
мушоира суҳбатин ўртага қўйиб, самимий ва ҳушдил суҳбат майдонида мутойиба 
байроғин баланд қилиб ўтирган эдик. Ногоҳ бозорнинг бир тарафида ғулғула ва тўполон 
овози келди”1. 

Темурийлар даврида яратилган юксак маданият фақат қўшни бўлиб қолмасдан, 
узоқ вақт давомида ягона бошқарувга эга бўлган Эрон, Ўрта Осиё, Кавказда яшаган турли 
халқлар ва маданий бирликларнинг мураккаб ҳамда кўп асрлик маҳсули ҳисобланади. 
Амир Темур томонидан таклиф қилинган усталар фаолияти Шоҳрух мирзонинг 42 йиллик 
ҳукмронлиги даврида ва ҳомийлиги остида Ҳиротда Шарқ муқовасозлигини юқори 
даражада ривожлантиради.  

Шоҳрух мирзо Ҳиротда 50-51 йил давомида истиқомат қилади. Самарқанд 
давлат пойтахти бўлса-да, унинг ҳукмронлиги даврида Ҳирот ўз ҳунармандчилиги ва 
санъати билан шуҳрат қозонган йирик, чиройли шаҳарлардан бири сифатида дастлаб 
Темурийларнинг, кейинчалик бутун Ўрта Шарқнинг маданий марказига айланди. Мирзо 
Улуғбек бошқарувидаги Самарқанддан фарқли равишда, бу ерда аниқ фанларга эмас, 
кўпроқ ижтимоий фанларни ривожлантиришга, санъат, адабиёт ва тарихга катта эътибор 
қаратилади. Шоҳрух мирзонинг ўғли, ислом оламида китоб шинавандаси сифатида 
танилган шаҳзода Бойсунқур мирзо Шарқ китобат санъати тараққиётида янги даврни 
бошлаб берган сарой илмий муассасаси ва кутубхонасига асос солади. Бойсунқурнинг 
ўзи моҳир хаттот ва мусаввир бўлган, турк, араб, форс тилларида шеърлар ҳам битган. 
1420 йилда отасининг қўллаб-қувватлаши билан Ҳиротда ўз кутубхонасини ташкил 
этади, салтанатнинг турли ҳудудларидан келган китобат санъати усталарини ҳомийлиги 
ва раҳбарлиги остида бирлаштиради, кейинчалик Ҳусайн Байқаро, Алишер Навоийлар 
ҳам унинг ишини давом эттиради.   

Маълумки, Темурийлар ва Хитой ўртасида дипломатик алоқалар кенг йўлга 
қўйилган, элчиликлар натижасида нафақат сиёсий, балки маданий алоқалар учун кенг 
                                                           
1 Зайниддин Маҳмуд Восифий. Бадоеъ ул вақоеъ. Тошкент: 1979. – Б. 43. 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

334 
 

имкониятлар яратилган. Ушбу дипломатик алоқаларда Ҳирот китобат санъати усталари 
ҳам иштирок этишган. Хитой элчилари тўрт марта Ҳиротга келиб кетади (1409, 1412, 
1417, 1419 йилларда). Бу ҳолат Ҳирот кутубхонаси фаолиятига таъсир этиб, унда ижод 
қилган усталар ижодида Узоқ Шарққа хос сифатларнинг пайдо бўлишига олиб келади. 
1419–22 йилларда Хитойга юборилган Шоҳрух мирзо элчилигида Бойсунқур мирзонинг 
икки вакилидан бири Хўжа Ғиёсиддин Наққош  (XIV асрнинг иккинчи ярми) иштирок 
этиб, Ҳиротга қайтгандан сўнг сафар кундаликларини тақдим этади. Кейинчалик Ҳофизи 
Абру (1361–1430) ушбу кундаликни ўзининг тарихий асари “Зубдат ут-таворих” 
таркибига киритади.  

Бойсунқур мирзо кутубхонасида 1420 йилдан фаолият юритган китобат санъати 
усталаридан Қавомиддин Мужаллид Табризий томонидан муқовасозликдаги бўртма 
тасвирли безаклар ихтиро қилинади. Кутубхонада усталарнинг кўпчилиги Бойсунқурий 
нисбаси билан ижод қилиб, китобат санъати дурдоналарини яратганлар. Уларга 
табризлик хаттот Камолиддин Жафъар Али Бойсунқурий Табризий бошчилик қилган. 
Жафъар Бойсунқурий вақти-вақти билан Бойсунқур мирзога усталар фаолияти бўйича 
ахборот бериб турган. Шундай ахборотлардан бири 830 йил рамазон ойи/1427 йил 
июнь-июль ойларига тегишли бўлиб, Тўпқопи саройи кутубхонасида сақланади. Унда 
Арзадашт сарлавҳаси остида Бойсунқурга муқовасозликка оид тўрт муҳим хабар: 

1.Мавлоно Қавомиддин (табризлик уста) “Шоҳнома” муқовасининг ташқи 
жилдлари нақшларини (ислимий) якунлаганлиги ва айни вақтда марказий безак (матни 
жилд) учун лойиҳа чизаётганлиги; орқа фоннинг (бам) учдан бири бажарилганлиги, орқа 
жилд, ўзак ва қопқоқ (пушт ва сару гардан) ишлари ҳам якунлани ва безатилгани (тариқ); 

2.Хўжа Маҳмуд “Нақли расоил” муқова жилди марказий медальонининг орқа 
фонини (матни ру бам) ёзув билан тўлдиргани (таҳрир шодеҳ) ва тасвирий жадвал 
(гузар) чизиш билан шуғулланаётгани; 

3.Хўжа Маҳмуд “Нақли расоил” муқовасининг орқа ва олд жилди (пушти ру) 
ишларини якунлаганлиги ва айни вақтда ўзак ва қопқоқ (сару гардан) ишлари билан 
бандлиги;  

4.Хўжа Абдулраҳим муқовасозлар, лаввоҳлар, қоплама тайёрловчилар учун 
нақшинкор лойиҳа (туруҳ) тайёрлаш билан машғуллиги маълум этилади1. 

Тўпқопи саройи кутубхонасида сақланаётган бошқа бир манба Дўст 
Муҳаммаднинг “Ҳолати ҳунарварон” асарида (Н 2154) маълум этилишича, Бойсунқур 
мирзо усталарга Бағдоддаги Аҳмад Жалойир альбомидан (жунг) андоза олган ҳолда, энг 
яхши услубдаги альбом тайёрлашни буюради. Мавлоно Фаридиддин Жафъар китобдан 
нусха олиш учун; “мунаббат қари” – нафис кесма безак намуналари асосчиси муқовасоз 
уста Қавомиддин муқова устида ишлаш учун, Мир Халил безатиш ва тасвир чизиш билан 
шуғулланиш учун тайинланади. Бойсунқур альбом охирига етмасдан вафот этади ва ўғли 
Алоуддавла мирзо кўрсатмалари билан иш якунланади2. 1405 йилда асос солинган 

                                                           
1 Oleg Akimushkin. The Library-Workshop (Kitabkhana) of Baysunghur Mirza in Herat // Manuscripta Orientalia. – 
St.Petersburg, 1997. – № 3/1. – P. 15. 
2 Dost-Muhammad. Preface to the Bahram Mirza Album / A Century of Princes: Sources on Timurid History and 
Art. Selected and translated by W.M.Thackston. – Cambridge. – Massachusetts, 1989. – P. 346. 
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Ҳирот китобат муассасаси Ҳусайн Байқаро ҳукмронлик даврида Алишер Навоий 
раҳбарлигида фаолиятининг ривожланган ва сўнгги босқичини ўтказади. Юз йил 
давомида фаолият кўрсатган ушбу муассаса 1507 йилда Шайбонийлар томонидан Ҳирот 
эгалланганда йўқ қилинди. Усталарнинг бир қисми Яқин Шарқнинг турли ҳудудларига 
тарқаб кетди ва ўзлари билан Ҳиротга хос бадиий услублар олиб кетди. Муқовалар 
Шарқнинг қайси ҳудудида яратилган бўлмасин, уларда Ҳирот услубига хос бетакрорлик 
яққол намоён бўлади. Бу услуб кейинги икки юз йил давомида Ҳиндистон Бобурийлар 
давлати ва Олтин Ўрдадан ажралган Истанбулга ижодий илҳом бағишловчи вазифасини 
бажарди. Ҳирот услуби XV асрдан бошқа маданий марказларда яратилган бадиий 
қўлёзмаларга ўз таъсирини кўрсатди.  

Темурийлар муқовасозлигининг энг қимматли намуналари бугунги кунда 
дунёнинг кўплаб китоб хазиналарида, Туркиядаги китоб хазиналарида сақланиб 
келинмоқда. Истанбулдаги Тўпқопи сарой кутубхонасида  муқовасозлик санъати 
намуналари сақланмоқда. Жумладан, форс тилидаги шеърларни ўз ичига олган 
“Мажмуаи ашъор”нинг 809/1406-07 йилда Яздда кўчирилган қўлёзмаси мазкур 
кутубхонада Н.796-рақам билан сақланади. Муқованинг ташқи томонига тўқ малла 
рангдаги чарм қопланган. Муқова безаклари сидирға ва зарҳал бўртма тасвирлардан 
иборат: турунж туридаги медальонда гулли поялар орасида югураётган ҳолатдаги икки 
кийик; бурчак безакларнинг ҳар бирида биттадан қуён тасвирланган; ҳошия 
ўсимликсимон безаклардан ҳосил қилинган. Муқова орқа жилди ва қопқоқ қисмнинг 
ички томони тўқ малла рангдаги чармдан, хочсимон шаклдаги медальонли безак чармни 
нафис кесиш орқали акс эттирилган; ўсимликсимон безаклар орасидаги икки тулки 
зарҳал фон устида тасвирланган1.  

Н 362-рақамли “Калила ва Димна” қўлёзмаси 834/1430-31 йил Ҳиротда Жафъар 
Табризий томонидан кўчирилган. Муқова орқа жилди ва қопқоқ қисмнинг ташқи томони 
босма муҳр асбобда туширилган сидирға безаклардан иборат: жилдда арабеска 
безаклар бир-бирига чирмашган геометрик фигуранинг ичини тўлдирган; қопқоқ қисмда 
бир-бирига қарама-қарши жойлаштирилган икки аждарҳо акс этган. Муқовада 
Бойсунқур Мирзо номи куфий хатида қайд этилган2. 

Н 867-рақамли қўлёзма – Жаҳон Малик Хотун (тах. 1324–1382) “Девон”и 
қўлёзмаси 840/1436-37 йилда Муршид ибн Муҳаммад ал-Ҳамадоний томонидан 
кўчирилган. Муқова инсон тасвири миниатюра услубида акс эттирилган дастлабки 
намуна ҳисобланади. Муқова олд жилдининг ташқи томонида безаклар сидирға ва 
зарҳал бўртма тасвирлардан иборат: медальонда ўтирган аёл қаршисидаги эркакка 
ичимлик узатаётган ҳолат тасвирланган, эркак бошига тож кийган ва бошини бироз четга 
бурган, тасвир горизонтал ҳолатда жойлаштирилган; бурчак безакларда гуллар ва ёлғиз 
ўтирган одамлар акс этган, улар бир-бирига қарама-қарши ҳолатда, бошларга тож ёки 
жун қалпоқча кийган; ҳошия зарҳал чизиқларда ифодаланган, икки чизиқ орасида 
мушукнинг бошига ўхшаш бир қанча кичик шакллар жойлаштирилган. Муқова орқа 
жилдининг ички томонида муҳр асбобда туширилган сидирға ва зарҳал бўртма безаклар 

                                                           
1 Oktay Aslanapa The arts of the bookbinding in Central Asia, 14th-16th centuries / The arts of the book in Central 
Asia in 14th-16th centuries. – London : Serindia Publications, – Paris: UNESCO, 1979. – p.76 (Кейинги ўринларда 
– Aslanapa, 1979 тарзида келади).  
2 Ibid. p.77. 
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медальон шаклли композицияни ифодалаган: медальонда қуёнлар тасвирланган; 
қопқоп қисмдаги медальоннинг ички томонида бешта ўрдак айлана шаклига 
жойлаштирилган1.  

270/3059-рақамли қўлёзма Фаридиддин Муҳаммад Абу Бакр Иброҳим ибн 
Исҳоқ Нишопурий – Фаридиддин Аттор (1145–1221) “Девон”и қўлёзмаси бўлиб, Султон 
Шоҳрух Мирзо кутубхонаси учун Ҳиротда хаттот Абдулмалик томонидан 841/1438-39 
йилда кўчирилган. Китоб ўлчами 36.5х27.5 см. Қўлёзма муқовасида манзарали безак ва 
чармдан кесилган нафис безак мукаммал даражада бажарилган.  

Муқова орқа жилди ва қопқоп қисмнинг ташқи томони малла рангдаги чармдан, 
яхлит қолип асбоб билан сидирға безак туширилган. Орқа жилддаги марказий лавҳада 
чирмашган гуллар орасида турли ҳайвон, қуш ва афсонавий жонзотлар акс этган манзара 
акс этган: пастки ўнг бурчакда икки буғу, пастки чап томонда бир-бири билан 
курашаётган икки аждар, марказда Узоқ Шарқ афсоналарига оид афсонавий мавжудод; 
юқори қисмда икки кийик ва ўйнаётган икки маймун, осмонда парвоз қилаётган 
ўрдаклар, булут шакллари акс эттирилган; фон нуқта-нуқта кўринишга эга. Қопқоқ 
қисмда тасвирланган манзара марказида юрак шаклидаги панжара олов кўринишдаги 
чизиқлар билан ҳосил қилинган; Хитой шери бу шаклга ҳар томондан ҳужум қилмоқда, 
тиши билан уни тишлаган; марказий гуруҳдан алоҳида ажралган гуллаган дарахт, боши 
елкасидан орқага қайрилган икки хитой шери зигзагсимон тўлқин ҳосил қилгандек 
кўринади; бир-бирига уланган гуллар жилддаги каби уч томонида ҳошия ҳосил қилган. 
Асосий шаклларни ташкил этган ҳайвонлар тасвирида уларнинг ҳаракати жуда мукаммал 
акс этган, ўсимлик шакллари эса анча кичрайтирилган, улар ёрдамчи безак вазифасини 
бажарган. Безакли ўсимликсимон дизайнда афсонавий ва реал ҳайвонлар биргаликда 
ушбу дурдонанинг устки қисмини уйғунлик билан безайди. Муқова орқа жилди, олд ён 
қоплама ва қопқоқ қисмининг ички томони тўқ малла рангдаги чармдан; чармдан кесиб 
ҳосил қилинган безак кўк рангдаги фонда акс этган: жилднинг марказий лавҳасида хитой 
афсоналарига оид икки ҳайвон шаклининг ораси қирғовул қўнган дарахт билан 
ажратилган; турунж медальон чегараси “гротеск”  услубдаги арабеска билан безатилган 
– маҳлуқ калласи атрофида симметрик тарзда бир жуфт дельфин ва тулки боши ўраб 
олинган; медальоннинг юқори ва пастдаги безаги сартурунжда айнан ўша маҳлуқнинг, 
туя ва ўрдакнинг боши ифодаланган; бурчак безак қўшбандда ҳайвонлар ва гуллаган 
поялар тасвирланган; кенгайтирилган ҳошиянинг ичида бурчакда ўйнаётган бир жуфт 
маймун, ўтирган икки тулки, тиззасини букилган икки кийик, бир жуфт ухлаётган шер ва 
учаётган икки қуш гулли арабеска билан ўраб олинган; тасвир пастки ўнг бурчакдан 
бошлаб яна қайтарилади. Қопқоқ қисм марказида дарахт новдасини тишлаётган шер, 
унинг бир томонида иккита самандар, бошқа томонида хитой шери, фонда барг ва гул 
поялари тасвирланган. Олд ён қоплама ўрилган ингичка чизиқ билан уч қисмга 
ажратилган, гулли арабеска, панжара шакллари, ҳайвонлар, қақнуслар билан 
безатилган2.   

R 862-рақамли қўлёзма Абу Муҳаммад Илёс ибн Юсуф – Низомий Ганжавий 
(1141–1209) “Хамса” асари қўлёзмаси  846/1442-43 йилда кўчирилган. Муқовада одам 

                                                           
1 Ibid. p.79. 
2 Mehmet Aga-Oglu. Persian Bookbindings of the Fifteenth Century, Ann Arbor, 1935. Plate I-III (Кейинги 
ўринларда – Aga-Oglu, 1935 тарзида келтирилади). 
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ва ҳайвон жанги шакли акс этган манзаранинг мавжудлиги Шарқ санъатида китоб 
муқоваларини одам тасвири билан бойитиш анъанаси давом этиб келганлигидан 
далолат беради. Мазкур муқова манзара ичида инсон фигураси тасвирланган Ҳирот 
услубидаги яратилган дастлабки намуна ҳисобланади, манзарали тасвирда одамнинг 
айиқ билан жанги, дарахтлар, маймунлар, қушлар ва аждарҳо ифодаланган. Марказий 
лавҳадаги сидирға тасвир яхлит муҳр асбоб билан туширилган. Ҳошия тўқилгансимон 
чизиқ ва геометрик шакллардан ҳосил қилинган1. 

Е.Н. 1637-рақамли қўлёзма Хўжа Камол Хўжандий (1321–1401) “Девон”и 
қўлёзмаси бўлиб, 856/1452 йилда Ҳиротда кўчирилган. Муқова қора чармдан; яхлит 
муҳр асбоб ёрдамида туширилган тасвирга зарҳал чизиқларда безак берилган. Олд 
жилд ташқи томони манзарасида ёввойи ғозлар, маймунлар, айиқлар ва кийиклар 
дарахтлар ҳамда булутли шакллар орасида ифодаланган; орқа жилднинг ташқи 
томонида медальон шаклли композиция акс эттирилган: марказий медальонда дарахт 
ёнидаги эчки; бурчак безакларда тулки фигураси мавжуд; кенг гулли чегара ҳам кўзга 
ташланади. Қопқоқ қисмда шерлар ва тулкилар тасвири мавжуд. Олд жилднинг ички 
томонида чармни нафис кесиб ифодаланган тасвир зарҳал фон устида акс этган: 
марказий медальонда икки маймун, юқори ва пастки безак ҳамда бурчак безакларда 
ёввойи ғоз шакллари ифодаланган2. 

Хусрав Деҳлавий (1253–1325) “Хамса” асарининг 867/1462-63 йилларда 
Бағдодда кўчирилган нусхаси Тўпқопи саройи кутубхонасида R 1021-рақам билан 
сақланади. Қўлёзма муқовасининг олд ён қопламаси ташқи томонидаги икки лавҳада 
настаълиқ хатида ёзув акс эттирилган. Улардан бирида асар номи “панж ганж аст Хамсаи 
Хусрав” тарзида ифодаланган3.   

R 1045-рақамли қўлёзма Хўжа Кирмоний (1281–1352) “Ҳумой ва Ҳумоюн” асари 
бўлиб, 889/1485 йилда кўчирилган. Муқова олд жилд ташқи томонида медальон шаклли 
композиция муҳр асбобда бажарилган бўртма сидирға ва зарҳал безаклар орқали 
ифодаланган: медальонда гуллар ва барглар билан тасвирланган икки дарахт, дарахт 
шохига чиқиб олган маймун ва икки тулки; бурчак безакларнинг ўнг томондагисида қуён, 
каптар, чапдагисида маймун ва ўрдак фигуралари акс эттирилган. Муқова орқа жилди ва 
қопқоқ қисмнинг ички томони анор рангдаги чармдан; баргли поялардан иборат 
медальон шаклли композиция чармни нафис кесиш орқали ҳосил қилинган; қопқоқ 
қисмдаги марказий медальонда қуён фигураси тасвирланган4. 

E.H.1636-рақамли қўлёзма Ҳусайн Байқаро – Ҳусайний (1438–1506) “Девон”и 
қўлёзмаси бўлиб, 897/1492 йилда кўчирилган. Муқова лок технологияси асосида 
бажарилган: муқова олд жилдининг ташқи томони бўрли аралашма билан қопланган 
асос устидан қора рангдаги лок сурилган ва қора фонга тасвир чизилган, тасвир устидан 
рангсиз лок сурилган. Марказий лавҳада медальон шаклли композиция ифодаланган. 
Марказий лавҳа ва ҳошия безаклари арабеска, булутли шакллардан иборат; безаклар 

                                                           
1 Aslanapa, 1979, p.81. 
2 Ibid. p.84. 
3 Ibid. p.70. 
4 Ibid. p.67. 
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орасидаги ҳудуд нозик спиралсимон шакллар, гуллар, арабеска ва қирғовулга ўхшаш 
қушлар шакли билан безатилган; безаклар симметрик ифодаланган1. 

Н.676-рақамли қўлёзма Амир Хусрав Деҳлавий (1253–1325) “Ҳашт беҳишт” 
асари қўлёзмаси бўлиб, 902/1496-97 йил Ҳиротда кўчирилган. Муқова олд жилдининг 
ташқи томони лок тасвирий санъати технологияси орқали безатилган: марказий 
медальонда гуллаган дарахт шохларига қуш қўнган ҳолатда; дарахт ёнида иккита 
самандар қуш ва уларнинг тагида қуён; медальон юқори ва пастки безагининг ҳар 
бирида бир жуфт балиқ, бурчак безакларда аждарҳо, қақнус ва булут шакллари 
тасвирланган; фон зарҳал рангларда чизилган ўсимликли, гулли тасвирлар билан 
тўлдирилган; кенг ҳошия ҳам шу каби безатилган. Орқа жилднинг ташқи томонидаги 
марказий лавҳада булут шакллари бир-бирига чирмашган геометрик фигуранинг ичини 
тўлдирган. Кенг ҳошия ўсимликли нақшлардан ҳосил қилинган2.  

Туркиядаги Турк ва ислом асарлар музейида ҳам Темурийлар даврида 
бажарилган муқовалар сақланмоқда. Музейда 2046-рақамли қўлёзма Аҳмад Жалойир 
ибн Султон Увайс (1382–1410)  “Девон”и қўлёзмаси бўлиб, 809/1406-07 йил Бағдодда 
кўчирилган. Китоб ўлчами 26,5х17 см. Муқова тўқ малла рангдаги чармдан; орқа жилд, 
олд ён қоплама ва қопқоқ қисмнинг ташқи томони босма муҳр асбобда туширилган 
сидирға ва зарҳал безаклардан иборат: ҳошияда бир-бирига чирмашган симметрик 
чизиқларнинг ички томони сертугун ўсимликсимон безаклар билан тўлдирилган; 
марказий лавҳада четлари кунгурали шамс туридаги медальонли безак акс эттирилган; 
олд ён қопламада ёзув ифодаланган. Муқова орқа жилди, олд ён қоплама ва қопқоқ 
қисмининг ички томони нафис кесма безак ҳамда босма муҳр асбобда туширилган 
сидирға, зарҳал безаклардан иборат3.  

1600-рақамли қўлёзма Форс шоирлари шеърлари мажмуи бўлиб, 834/1430-31 
йилда кўчирилган, 1414–1435 йилларда Форс вилоятини бошқарган Темурий шаҳзода 
Иброҳим Султон кутубхонаси учун тайёрланган. Китобнинг ўлчами 26х17,5 см. Муқова 
орқа жилдининг ташқи томони тўқ малла рангдаги чармдан, безаклар сидирға, зарҳал 
бўртма ва ботиқ тасвирдан иборат. Турунж туридаги медальонда икки самандар ва 
уларнинг атрофида гулли поялар тасвирланган, бурчак безакларда ҳам айни шундай 
гулли поялар билан бирга учаётган қуш акс этган. Муқованинг орқа жилди, олд ён 
қоплама ва қопқоқ қисм ички томони қора чармдан, муҳр асбобда туширилган зарҳал 
безаклар ва  кўк фон устида акс этган чармдан нафис кесилган турунж медальонли 
композициядан иборат: медальонда икки буғу ва уларнинг орасида дарахт, бурчак 
безакларда учаётган қушлар ва гуллар акс этган, марказий лавҳани ингичка 
тўқилгансимон бўртма чизиқ ҳошиялаган; қопқоқ қисм безакларида  буғу, тулки, қуён 
ҳам тасвирланган. Муқова олд жилди ички томонидаги чармни нафис кесиб бажарилган 
медальонда гуллар орасида тулкига ҳужум қилган қақнус тасвирланган4. 

1983-рақамли қўлёзма Амир Хусрав Деҳлавий (1253–1325) “Девон”и қўлёзмаси 
бўлиб, 834/1430-31 йилда Иброҳим Султон учун тайёрланган. Муқова олд жилди ички 
                                                           
1 Ibid. p.58; Valery Polosin Muslim bindings with al-Khalidiyani double borders // Manuscripta Orientalia. – 
St.Petersburg, 1996. – № 2/2. – p. 10. 
2 Aslanapa, 1979, p.72. 
3 Ibid. p.68; Aga-Oglu, 1935, Plate XV. 
4 Aga-Oglu, 1935, Plate VIII-IX. 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

339 
 

томонида қақнус ва тулки жанги ифодаланган. Бу мавзу ва композицияда Хитой 
шаклларига мурожаат этилган бўлса-да, чизиқлардаги аниқлик, композицион маҳорат 
Ҳирот устасининг нозик дидидан далолат беради1.  

1905-рақамли қўлёзма Жалолиддин Румий “Маснавий”си қўлёзмаларидан бири 
бўлиб, Ҳусайн Байқаро учун Ҳиротда 887/1483 йилда кўчирилган. Қўлёзма муқоваси олд 
ён қопламасининг ички томонида локланган асосга ёзилган насх хатидаги ёзув ёзилган 
унда асар номи қайд этилади. Ёзув мазмуни қуйидагича :  

Агар қиёматгача сурат томон қадам ташласанг, 

Қиёматгача маънонинг ҳидини ҳис қила олмайсан.  

Агар боқий кўнгил хоҳласанг, ўқи, 

Румийнинг “Маънавийи маснавий”сини2.  

1537-рақамли қўлёзма Мавлоно Жалолиддин Муҳаммад ибн Муҳаммад 
Баҳоуддин Ҳусайн ал-Балхий Румий – Жалолиддин Румий (1207–1273) “Маснавий”си 
қўлёзмаси бўлиб, 887/1483 йилда Ҳиротда кўчирилган, Ҳусайн Байқаро кутубхонаси учун 
тайёрланган. Китоб ўлчами 26х17,5 см. Муқова ташқи томонидан лок тасвирий санъати 
технологиясидан фойдаланилган, картон асос усти бўрли аралашма билан қопланган ва 
устидан қора лок сурилган; марказий лавҳа фони, ташқи ҳошияга зарҳал бўёқ билан 
нафис гуллар тасвири чизилиб, устидан рангсиз лок сурилган. Медальон шаклли 
композиция қисмлари ва ҳошия бўртма шакллардан иборат: муҳр асбоб билан 
туширилган тасвирлар олтин зарварақларда акс этирилган. Муқова олд жилдининг ички 
томони малла рангдаги чармдан; чармни кесиб бажарилган нафис тасвирлар тўқ кўк 
ранг фон устида ифодаланган; марказий лавҳанинг пастки ўнг бурчагида ўрдак сузиб 
юрган ҳолатда, унинг танасига боғланган чизиқлар сувни билдиради; ўрдакдан тепада 
бошқа бир учаётган ўрдак; иккита тулки бир-бирига яқин дарахт остида ўйнаяпди; икки 
кийик ва гуллаётган дарахт тасвирнинг марказий қисмини эгаллаган; юқори қисмда 
ўйнаётган икки маймун; осмонда қанотли ўрдаклар, булут акс этган; марказий лавҳадан 
юқори ва пастдаги икки қисмли тўртбурчакда гротеск усулидаги гуллар, икки ҳўкиз 
калласи, иккита маймун калласи симметрик тарзда тасвирланган; тўқилгансимон 
иккинчи ингичка чизиқ горизонтал тасвир билан тўлдирилган марказий лавҳани 
ҳошиялайди ва ундан ўрдаклар парвози, гуллар тасвири ифодаланган ҳошияни ажратиб 
туради. Муқова орқа жилди, олд ён қопламаси ва қопқоқ қисмининг ички томони малла 
рангдаги чармдан; муҳр асбобда бажарилган сидирға ва зарҳал безаклардан, чармдан 
кесиб ҳосил қилинган нафис безаклардан иборат: марказий лавҳанинг медальон шаклли 
дизайни кўк, зарҳал фонда тасвирланган; медальон атрофини безаган зарҳал нафис 
гулли дизайн муҳр асбобда акс эттирилган; олд ён қоплама ички томони уч қисмга 
ажратилган: марказий қисм ёзувлар, қуён тасвири акс этган арабескадан иборат; қопқоқ 
қисмнинг ички томонида атрофи гулли поялар билан қопланган аждар булутни тишлаган 
ҳолда тасвирланган3.  

                                                           
1 Aslanapa, 1979, p.78. 
2 Ibid. p.69. 
3 Aga-Oglu, 1935, Plate IX- XII. 
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1543-рақамли қўлёзма Мавлоно Жалолиддин Муҳаммад ибн Муҳаммад 
Баҳоуддин Ҳусайн ал-Балхий Румий – Жалолиддин Румий (1207–1273) “Маснавий” 
қўлёзмаси учун бажарилган қўлёзма 849/1446 йилда кўчирилган. Китоб ўлчами 
26.5х14.5 см. Муқова олд жилдининг ташқи томони тўқ малла рангдаги чармдан; 
марказий лавҳа тасвири яхлит муҳр асбобда туширилган сидирға безакни ифодалайди: 
қуйи қисмнинг чап томонида ётган ҳолатдаги самандар бошини орқага қайирган; 
самандар ва учаётган қақнус билан жанг қилаётган аждар орасида гуллаган дарахт; 
тасвирнинг юқори қисмида дарахт остида хитой афсоналаридан олинган айиқ билан 
олишаётган ёш йигит; дарахт шохларида учта маймун – иккита ўйнаётган маймун, битта 
йигит ва айиқ жангини кузатаётган маймун; ётган ҳолатдаги икки тулки ва учаётган қуш 
тасвирлари кўзга ташланади. Марказий лавҳанинг тепаси ва пастидаги кенг қаторда араб 
графикаси ёзув ёзилган: ёзув соҳибга хумо қуши каби бахт, соғлиқ ва узоқ умр бўлсин 
деган мазмунга эга. Муқова орқа жилд, олд ён томон қопламаси ва қопқоқ қисмининг 
ички томони малла рангдаги чармдан; чармдан нафис кесилган тасвирлардан ҳамда 
муҳр асбобда туширилган сидирға ва зарҳал безаклардан иборат: марказий лавҳа 
бодомсимон медальон турунж, тўртта бурчак геометрик квадрант намунаси билан 
безатилган; медальонда икки қақнус симметрик тарзда жойлаштирилган, фонда гул 
шохлари акс этган; қуш тасвири тўқ кўк рангдаги фонда муҳр асбобда туширилган зарҳал 
безак билан акс эттирилган1.  

 1634-рақамли қўлёзма Фаридиддин Муҳаммад Абу Бакр Иброҳим ибн Исҳоқ 
Нишопурий – Фаридиддин Аттор (1145–1221) “Куллиёт”и қўлёзмаси бўлиб, кўчирилган 
вақти аниқ кўрсатилмаган, варақларида Шоҳрух мирзо кутубхонасига тегишлилигини 
кўрсатувчи муҳрлар мавжуд, шу сабабли унинг ўлимидан (1447 йил) олдин 
бажарилганлиги тахмин этилади. Китобнинг ўлчами 35х26 см. Муқова орқа жилдининг 
ташқи томони тўқ малла рангдаги чармдан; минглаб алоҳида муҳр асбобларда 
туширилган сидирға ва зарҳал безаклар ўта мураккаб, бир-бирига чирмашган 
панжарасимон кўринишга эга. Марказий лавҳа ва ҳошияда ишлов берилган олмосга 
ўхшаш шаклларнинг ҳар бири симметрик тарздаги арабеска безаклар билан 
тўлдирилган. Муқова орқа жилди, олд ён қопламаси ва қопқоқ қисмининг ички томони 
тўқ малла рангдаги чармдан; босма муҳр асбобда туширилган сидирға ва зарҳал 
безаклар ҳамда кўк, зарҳал фонда акс этган чармдан нафис кесилган безаклардан 
иборат: марказий лавҳадаги бодомсимон медальон турунж марказида арабеска 
безаклардан ҳосил қилинган зарҳал хоч шакли тасвирланган; ҳошиянинг ва олд ён 
қопламанинг сидирға ва зарҳал безаклари муҳр асбобда туширилган; қопқоқ қисм 
безаги жилд безагига уйғунлаштирилган2.   

Юқоридагилардан ташқари Истанбул университет кутубхонасида Алишер 
Навоий (1441–1501) “Ғаройиб ус-сиғар” асарининг 905/1500 йилда кўчирилган 
қўлёзмасининг (2782/32-рақамли қўлёзма) бадиий муқоваси сақланмоқда. Қўлёзма 
Султон Али Қоиний томонидан тахминан 905/1500 йилда кўчирилган, Ҳусайн Байқаро 
ёки шоирнинг ўзи учун тайёрланган. Китоб ўлчами 26х16,5 см. Муқова олд жилдининг 
ташқи томони Темурийлар даври муқовасозлигида қўлланилган технологиялардан бири 
иплар ёрдамида тикилган безаклар билан безатилган: медальон шаклли композиция 

                                                           
1 Ibid. Plate IV; Aslanapa, 1979, p.82. 
2 Aga-Oglu, 1935, Plate VI-VII. 
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қора рангдаги чармга тилла ип ва рангли ипак ипдан безак тикиб ҳосил қилинган; 
ҳошияда учаётган қушлар, уларнинг орасида булутли чизиқлар тасвири ҳаво ранг, сиёҳ 
ранг ипак иплар ёрдамида акс эттирилган; фон қисмдаги нафис чирмовиқлар зарҳал 
ипда бажарилган. Марказий лавҳа ва ҳошия гулли арабеска безаклар билан 
тўлдирилган. Муқова орқа жилди, олд ён қопламаси ва қопқоқ қисмнинг ташқи 
томонига ҳам худди шундай усулда – қора рангдаги чармга иплар ёрдамида безак 
тикилган. Муқова орқа жилдининг ички томони чармдан кесилган нафис безаклар, муҳр 
асбобда туширилган олтин зарварақли безак, лок тасвирий санъати ёрдамида 
ифодаланган. Марказий лавҳадаги медальон  шаклли композиция безаклари ва кенг 
ҳошиянинг арабеска безаклари чармдан нафис кесиб бажарилган ва кўк рангдаги фонда 
акс этган; марказий лавҳа медальон безакларидан холи қисмидаги зарварақли бўртма 
тасвирда гуллар ва булутли чизиқлар тасвирланган1.  

Темурийлар даврида бажарилган гўзал ҳуснихат, зарҳал ва рангли безакларга 
эга қўлёзма намуналарининг муқовалари ушбу санъатнинг олтин асридан, даврнинг 
ҳамда уларни яратган юқори малакали доиранинг юксак бадиий маънавиятидан, 
шунингдек, усталарнинг ажойиб ижодкор куч, мукаммал яратувчи бўлганлигидан 
далолат беради. Бу муқовалар барча давр ва халқлар санъати орасида техник-бадиий 
хусусиятлари билан ажралиб туради ҳамда Шарқ халқларига хос умумий сифатларни 
ифодалайди. Умумий мафкура, диний ва дунёвий қарашларнинг бадиий маданият 
шаклланишидаги салмоғи юқори бўлиб, Шарқ усталари ўз асарларида ҳам анъанавий, 
ҳам қўшни халқларга хос бўлган шакл ва услублардан фойдаланиб келишган ва булар 
Темурийлар даври муқоваларида ўз аксини топган.    

Фойдаланилган адабиётлар. 

1. Aga-Oglu M. Persian Bookbindings of the Fifteenth Century. Published by 
University of Michigan Press, Ann Arbor, 1935.  
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1 Ibid. Plate XIII-XIV. 
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ÖZBEK YAZARI SAİD AHMED VE ESERLERİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE 

Öğr. Gör. Mohigul ALTUNDAĞ* 

Özet 

Son yirmi yedi sene içinde Özbek Edebiyatı’na olan ilgi yurt dışında, özellikle Türkiye’de 
hızla büyüdü. Bunun nedeni de Özbekistan Cumhuriyeti’nin kendi Bağımsızlığını ilan etmesidir. 
Büyük insanlık tarihi bakımından çok kısa dönem olsa da, bu süre içerisinde Özbek-Türk edebi 
ilişkilerinde önemli, tabir caizse, çok verimli dönem olmuştur. Bu aşamada Özbek yazarlarının 
eserleri Türkçeye aktarılarak Türk okurlarına armağan edilmiştir. Özellikle, ünlü Özbek yazarı 
Abdullah Kadiri’nin Ötgen Künler (Geçmiş Günler) adlı romanı, Aybek’in “Nevai” adlı romanı, 
Adil Yakuboğlu’nun Adalet Menzili, Uluğbey’in Hazinesi, Köhne Dünya adlı romanları, Pirimkul 
Kadirov’un Yıldızlı Geceler, Ötkir Haşimov’un Dünyanın İşleri adlı kitabı, Abdullah Kahhar ve 
Said Ahmed’in hikâyeleri ve başka eserler Tűrkçeye çevirilerek Türkiye’de ve Özbekistan’da 
yayınlanmıştır. 

Özbek halkının yaşam tarzı, örf âdetleri, gelenek ve göreneklerinin edebiyat, özellikle, 
edebi çeviri aracılığıyla dünyaya tanıtılması bugünkü Türk çeviri edebiyatının güncel 
konularından biridir.  

Çalışmamızda ünlü Özbek yazarı, Özbekistan Kahramanı Said Ahmed’in Bağımsızlık 
yıllarında Özbek tercümanı İristay Koçkartay ve Türk tercümanı Aynur Öz tarafından Türkçeye 
aktarılarak 1997 yılında Türkiye’de yayınlanmış “Gelinlerin İsyanı” sahne eseri ve 2013 yılında 
Hayrullah Hamidov tarafından Türkçeye aktarılarak Taşkent’te yayınlanmış Said Ahmet 
hikâyeleri kitabında yer alan eserler ele alınacaktır. Özellikle, Özbek hikâye ve hiciv yazarı Said 
Ahmed’in Türkçeye aktarılmış eserlerinin çeviri özelliklerindan bahsedilecek, çeviriler üzerinde 
düşünceler dile getirilecektir.  

                                                           
* Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsü Tercümeşinaslık Bölümü Öğretim Görevlisi 
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TURKİY XALQLARNİNG XUNARMANDCHİLİK UYUSHMALARİ TARİXİDAN 

Prof. Dr. Jannat ISMAILOVA* 

Hunarmandchilik  insoniyat taraqqiyoti jarayonidagi eng qadimiy ishlab chiqarishning 
asosini tashkil etgan yo‘nalishlardan biri hisoblanib, asrlar davomida uning turli sohalari va 
zamonaviy ko‘rinishlari  bosqichma-bosqich rivojlanib kelgan. Barcha davlatlarning hayotida 
hunarmandchilik iqtisodiy-madaniy faoliyatning asosiy manbasi sifatida shakllangan va 
rivojlangan. 

O‘zbekiston hududida hunarmandchilik taraqqiyoti xalqning qadimiy turmush tarzi va 
madaniy an’analari bilan aholining milliy va etnik xususiyati,  ijtimoiy ahvoli, mashg‘uloti va 
tashqi aloqalari bilan bog‘liq ravishda rivojlangan. 

Manbalarda bayon qilinishicha, ajdodlarimiz azal-azaldan farzandlarini kasb-hunarga 
yo‘naltirishga, ularning ilm-fan, ma’rifat sirlarini egallashiga katta e’tibor berishgan. Mehnat, 
mehnat tarbiyasi, ustoz-shogird an’anasi, kasb-hunarning mohiyati, kasb-hunarni egallashning 
jamiyat va yosh avlod uchun ahamiyati, kasb-hunarlarning kishiga qo‘yadigan talablari kabi 
masalalar Muhammad Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, 
Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshg‘ariy, Amir Temur, Alisher Navoiy, Jaloliddin Davoniy, Husayn 
Voiz Koshifiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi ulug‘ bobokalonlarimizning tarixiy merosidan 
joy olgan. «Avesto»da ham bolalar yoshligidan daraxt ko‘chati o‘tqazish, uy-ro‘zg‘or qurollarini 
tayyorlash kabi mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanishlari kerakligi haqida ko‘plab satrlar mavjud. 

Imom Buxoriy to‘plagan hadislar kitobi – «Al jome’-as sahih»da ham yoshlar kelajagi 
uchun muhim kasb-hunarni o‘rganish, mehnat qilish va uning afzalligi to‘g‘risida ko‘plab 
hadislar keltirilgan. E’tiborlisi shundaki, mazkur to‘plamda : 19-bob-Go‘sht sotuvchi va qassob 
haqida 26-bob — Buyoqchi haqida 27-bob- Temirchi haqida 29-bob- To‘quvchi haqida 30-
bob- Duradgor haqida kabi boblarda yuqoridagi kasb-hunarlarning, hunarmandlarning turlicha 
xususiyatlari asosida to‘xtalib o‘tiladi 

Mahmud Koshg‘ariy «Devoni lug‘atit turk» asarida «Ilmli, aqlli odamlarga yaxshilik qilib 
so‘zlarini tingla. Ilmlarni, hunarlarni o‘rganib, amalga oshir», deydi.  

Qaffol ash-Shoshiy hunarmand oilada dunyoga kelgan. U fiqh ilmini egallash bilan birga 
fikr doirasi o‘ta keng, falsafa, mantiq, adabiyot sohalarini ham puxta egallagan, Qaffol ash-
Shoshiy asli qulfsoz usta bo‘lib, kichik va nozik qulflar yasaydigan, qo‘li gul kishi bo‘lgan. 
Qaffol- qulfsoz deb mashhur bo‘lgan. 

Xoja Bahouddin Naqshband – Naqshbandiya tariqatining asoschisi. U milodiy 1318 
yilning mart oyida Buxoro viloyatining Kogon tumanidagi Qasri Hinduvon qishlog‘ida tug‘ilgan. 
Yoshligida otasi bilan birga kimhobga naqsh solish hunari bilan mashg‘ul bo‘lgani uchun 
Naqshband taxallusi bilan mashhur bo‘lgan. U tilla va kumush ipli ipak matolar to‘qigan. O‘sha 
davrda matolarga naqsh ishlagan, naqsh solingan ko‘ylaklar yoki naqshli gilamlar to‘qigan kasb 
egalari naqshband deyilgan. 

                                                           
* O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi direktori 
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Juda ko‘p mutafakkirlar, allomalar kasb-hunar egalari bo‘lganlar, masalan, Pahlavon 
Mahmud-po‘stindo‘z, shoir Javhariy-sovungar, shoir mavlono Havofiy-tikuvchi, shoir mir 
Arg‘un Hamado‘z-chodirdo‘z, mavlono Qobuliy G‘azalfurush-kalavachi, mavlono Kamardo‘z-
tasmado‘z, Bisotiy Samarqandiy-buyrado‘z bo‘lganlar. Chunki, ular kasb-hunar orqali halol 
mehnat qilib, ro‘zg‘orini boqsalar, ilm, tariqat, tafakkur orqali abadiyat sari qadam 
tashlaganlar 

Hunarmandchilik uyushmalari, ularning risolalari xaqidagi tadqiqotlar  juda kam. 
Vaholanki nafaqatgina O‘zbekistonda, balki butun jaxonda yuzlab bunday uyushmalar faoliyat 
ko‘rsatgan. Ularning har birining o‘ziga xos tartib qoidalari va xususiyatlari mavjud bo‘lgan.  

O‘rta asrlarda dunyo bo‘yicha ko‘pgina mamlakatlarda hunarmandlarning 
uyushmalari(sex)lari mavjud bo‘lgan. Manbalarda ta’kidlanishicha, G‘arbiy yevropada, 
jumladan Italiyada X asrlarda, Fransiyada XI-XII asr, Angliya va Germaniyada XIII asrda, Kavkaz 
orti mamlakatlarda XII-XIII asrlarda, O‘rta Osiyo va  Eronda  XIII asrlarda paydo bo‘lgan.1  
Masalan Parijda o‘rta asrlarda «Parij shaxrining savdo va xunarmandchilik kitobi»,  Daniyada 
«O‘rta asrlardagi daniyalik xunarmandlar ustavi va sexlardagi bayramlar nizomi» lari mavjud 
bo‘lgan. 

Xuddi shunday uyushmalarni biz turkiy xalqlarning xunarmandlari faoliyatida xam 
uchratish mumkin. Jumladan, Turkiyada Usmon imperiyasi davrida har bir fuqaro savdo, 
dexqonchilik, muallimchilik yoki xunarmandchilik kabi soxalar bilan mashg‘ul bo‘lgan2. 

Bu yerdagi har bir aholi foydali ish bilan shug‘ullanishi shart bo‘lgan. Xatto sultonlar 
ham alohida hunarmandchilikning bir turi bilan shug‘ullangan. Masalan Mehmet I kamonning 
ipini (tetiva) yasash, Mehmet II esa bog‘dorchilik va Sulaymon I va Sulaymon II lar esa 
zargarlik, Mehmet III qoshiqlar va kamonchilarga barmoq uchun xalqa, Mehmet IV esa shoir 
bo‘lgan va harbiy yurishlarini o‘zining she’rlarida ifodalagan. 

Hunarmandlar gildiyalar birlashganlar. Har bir gil’diya usta, shogird va yollangan 
hunarmandlardan iborat bo‘lgan. Shayx rahbarligida gildiyaning mavqei va obro‘sini saqlashga 
katta e’tibor berilgan. Gildiya asosan shaharlarda faoliyat yuritsada, unga qishloq 
hunarmandlari xam a’zo bo‘lib kirgan. Har bir gildiya shaharda o‘z binosiga –londjasiga ega 
bo‘lib, bu yerda muxim masalalar hal etilgan. 

Har bir shogird ustaga biriktirilgan bo‘lib, usta unga gildiyaning an’analari va 
hunarmandchilikning sir asrorlarini o‘rgatgan. Shogird uzoq muddatli ish o‘rganish jarayonini 
yakunlagach, unga usta nomini berish uchun otasi va shayx o‘rtasidagi kelishuv asosida uning 
uyida, agarda bir necha shogirdlar tayyor bo‘lsa ochiq joyda tadbir tashkil etilgan. Shogirdlar 
ustalar kengashiga  o‘z maxsulotlaridan namunalar keltirgan. 

Ustalar do‘kon peshtoqiga hunarmandlarning pirlari nomi qayd etilgan she’rlarni ilib 
qo‘yilgan. Set - tikuvchilar, Noy – savdogar va  dengizchilar, Avraam – sut mahsulotlarini 
sotuvchilar, Dovud qurolsoz va temirchilar, Ismoil – ovchilar, Iosif - soatsozlar, Ion – 
baliqchilar, Isus – sayoxatchilar, Lot- solnomachilar, Ezra – vinosozlar, Adam –dexqonlar, 

                                                           
1 О. Данилец. Цеховой строй в Западной Европе. 2002 г. 4.стр.  
2 Османская Турция. Быть , религия и культура.   
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Moisey – chorvachilar,  Angas ibn Malik - qo‘riqchi ofitserlarni, Zul’nun - misrlik -  vrachlarni 
iloxi hisoblangan.1 

Dunyo bo‘yicha xunarmandchilik turlari asosan bir-biriga o‘xshash bo‘lgan. Ular oziq-
ovqat soxasi, kiyim-kechak, axolining kundalik turmush tarzi uchun zarur bo‘lgan ( temirchilik, 
yog‘ochsozlik, kulolchilik, zargarlik, misgarlik, kashtachilik va x.k.z.) buyumlarni ishlab 
chiqarganlar.  

XVI asr hunarmandlarining deyarli aksariyati xunarmandlar uyushmasiga birlashganlar. 
Bu uyushmalar Turkiyada gil’diya, O‘zbekistonda sex, uyushma deb atalgan. 

O‘zbekiston xududida ham hunarmandlarning yuqori qatlamini ustalar tashkil etgan. 
Ularning qaramog‘ida ustaxona, ishlab chiqarish uskunalari bo‘lgan. Ustalar va hunarmandlar 
uyushmalarga (tsex) birlashgan. Har bir uyushmaning o‘ziga xos risolasi bo‘lib,  unda  tartib va 
qoidalar mavjud bo‘lgan. Uyushma a’zolari vaqti-vaqti bilan anjumanlarda to‘planib turganlar. 
Uyushmaga a’zo bo‘lganda ularga avans (bo‘nak) to‘langan. Agarda shogird (xalfa)  ishdan 
ketmoqchi bo‘lsa shu badal pulini ustaxonaga qaytarishi shart bo‘lgan. 

O‘rta Osiyoda shogirdni usta darajasiga yetganda amalga oshiradigan «kamarbast» 
an’anasi o‘tkazilgan. Bu an’ana usta darajasiga yetgan hunarmandlarda o‘tkazilgan2. Badiiy 
hunarmandchilikning asosiy yo‘nalishlaridan biri to‘qimachilik, temirchilik hisoblanadi. Ular 
asosan ajdodlaridan me’ros bo‘lib o‘tib kelayotgan oilaviy xarakterga ega bo‘lgan. 
Hunarmandchilikning tartibi, siri va nozik jihatlari ustadan shogirdga ko‘proq ustaning katta 
o‘g‘liga o‘tib borgan  

 Hunarmandchilik bilan shug‘ullangan xar bir kishiga pirlar xomiylik qilgan. Hunarmand 
o‘z faoliyatida yaxshi natijaga erishishi uchun ish boshlashdan avval pirlarga duo bilan murojat 
etib, so‘ngra ustalar va shogirdlari uchun dasturxon yozishlari, risolada keltirilgan amallarni 
bajo keltirishlari lozim bo‘lgan.   

Kosiblar shaharda sexlar bo‘yicha joylashgan bo‘lib, bir–biri bilan aralashmagan. Bir 
ko‘chada yoki bozorning bir qismida temirchilar, boshqa qismida mahsido‘zlar va boshqa kasb 
egalari istiqomat qilganlar. Bozorga tashrif buyurgan kishi har bir hunar bo‘yicha ishlab 
chiqarish shart-sharoitlari bilan tanishish imkoniyati kengdir. Mahalliy  hunarmandlar tabiatan 
iqtidorli hisoblanib, oldin o‘zlari uchun umuman notanish bo‘lgan, lekin yevropaliklar talabiga 
javob beruvchi buyumlarni bir ko‘rishidayoq bemalol yasay olganlar. 

To‘quvchilarning risolasida «kamarbast» jarayoni quyidagicha tartibda o‘tkazilgan. 
Shogirdning ikki tomonida sex a’zolari turgan, uning beliga uch marotaba aylantirib mahsus 
belbog‘ o‘ralgan va unga risolada yozilgan ma’lumotlar bo‘yicha savol berilgan. Keyin sex 
boshlig‘i ustadan shogirdini kiyintirding, pul berding, yedirding, ichirding, bundan 
afsuslanmaysanmi deganda - usta yo‘q deb javob bergan. Shogirdidan - o‘z qilgan 
xizmatingdan afsuslanmaysanmi, deb so‘ralganda, shogird ham yo‘q deb javob bergan. 
Shogird ustoziga minnatdorchilik ramzida to‘n kiydirgan. 

                                                           
1 Рафаэла Льюис. Османская Турция. Быт, религия, культура. М.: Центрполиграф,  2004 г. 
2 Диляра Атаджанова Ремесленный обряд "камар басте" (посвящение ученика в мастера) в Средней 
Азии www.sanat.orexca.com. 
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Etikdo‘zlar ustozi o‘z shogirdini ishlab chiqargan mahsulotini bozorga olib chiqib 
namoyish kilgan. Kulollarda esa usta o‘z shogirdi yasagan mahsulotlarni bozorga olib chiqib, 
undan tushgan pulni «kamarbast» marosimi uchun yig‘gan. «Kamarbast» marosimida 
risoladagi ma’lumotlar o‘qilgan sex boshlig‘i shogirdning beliga belbog‘ bog‘lagan usta esa 
unga kulolchilik uskunalari bo‘lgan ish qurollarini topshirgan, o‘zaro sovg‘a ulashishgan. 
Agarda usta o‘z oilasiga kasbini o‘rgatgan bo‘lsa unda bunday marosimlar o‘tkazilmagan. 
Ustaning beva ayoli meros sifatida o‘z erining ishini davom ettirish huquqiga ega bo‘lgan. 
Kasblar meros sifatida nafaqat erkaklarga, ayollarga ham o‘tgan. Shunday qilib usta va shogird 
o‘rtasidagi bunday marosimlar muhim rol o‘ynagan va ularni mustaqil hunarmand bo‘lib 
yetishida katta ahamiyatga ega bo‘lgan1. 

XIX asr oxiri XX asr boshlariga kelib shaharda yakka tartibda (oilaviy) rivojlangan 
hunarmandchilikdan tashqari ishchilar yollanadigan ustaxonalar paydo bo‘la boshlagan. 
Ustaxona risolasida sexdagi tartib qoidalar belgilanib, kosiblar unga qat’iy rioya qilganlar. 

Nizomlar. Deyarli barcha sex yoki gildiyalar nizomining asosiy mazmuni deyarli bir-
biriga juda o‘xshash bo‘lgan. Nizomning mazmuni hunarmandlarning turmush tarzini qamrab 
olgan. Ularning umumiy g‘aznasi mavjud bo‘lib, hunarmandlarni betob bo‘lgan vaqtda yoki 
bo‘lmasa boquvchisini yo‘qotgan holda yordam berilgan. Bayramlar ham sex a’zolari bilan 
birga o‘tkazilgan. Ustavni buzgan hunarmandlarning ishi yig‘ilishda muxokama qilingan. sehlar 
ishlab chiqarish uyushmasi hisoblanmagan, chunki har bir hunarmand o‘zining shaxsiy 
ustaxonasida o‘zining ish qurollari va xom ashyosiga ega bo‘lgan. Ular o‘z kasblarini avloddan-
avlodga o‘tkazgan va ularni o‘ziga xos sirlari bo‘lgan. Ustaxonalarda usta bir yoki bir necha 
yordamchisi va shogirdlaridan iborat bo‘lgan. 

O‘rta Osiyoda nizom risola deb atalgan. Risola so‘zi arabcha - xat, traktat, risola, noma, 
murojat kabi ma’nolarni bildiradi. U hunarmandlarning doimiy kitobchasi bo‘lib, o‘lchami 
varaqning 1/16  yoki  1/8 qismini tashkil etgan2. Doimo risolani o‘zi bilan tutgan hunarmandga 
mingta masjid, madrasa qurganlarning savobidan nasib etishi va’da qilingan 

Xususan, O‘zR FA Sharqshunoslik instituti fondida saqlanayotgan tikuvchilik sohasi 
bo‘yicha Risola-i-bofandagi», baqqollik bo‘yicha «Risola-i-bakkoli», dexqonchilik bo‘yicha 
«Risola-i-dehkoni», «Risola-i-chitgari»; temirchilik bo‘yicha «Risola-i-oxangari» kabi risolalar 
shular jumlasidandir. 

Dastlabki ma’lumotlarda hunarmandchilikning 15 ta sohasi bo‘yicha risolalar3 borligi 
aniqlandi. Keyingi tadqiqotlar esa ularning 23 ta sohasi4  haqida ma’lumot beradi. Ular 
tikuvchilik, issiq choy sotuvchilar, toshkesarlar, ko‘nchilar, yog‘ ishlab chiqaruvchilar, 
novvoylar, temirchilar va h.k. dan iborat edi. Tarixiy manbalarga qaraganda Turkiston xalq 
kutubxonasida 32 ta risola borligi ta’kidlangan. 

XVI- XIX asr boshlarida xunarmandchilik soxasini  inqirozga uchrab borishi 
xunarmandlar bozoriga salbiy ta’sir ko‘rsatdi. Lekin maxalliy hunarmandlar tez orada yangi 
maxsulotlar,  xorijiy maxsulotlarga taqlid qilish usullari bilan o‘zlarinin o‘nglab oldilar. 

                                                           
1 Ўша жойда. 
2 М.Гаврилов. Рисоля сартовских ремесленников. Т.1912.. 2 б. 
3 Материалы по мусульманству. Вып. 1. 31-32 б. 
4 Н.П.Остроумов издавал в 1885 г “Рисоля земледельцев” 
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Xulosa qilib aytganda, o‘rta asrlardagi hunarmandchilik birlashmalari o‘z davrida 
iqtisodiyotning rivojiga katta hissa qo‘shish bilan bir qatorda o‘zaro birdamlik, bir-birini 
qo‘llab-quvvatlash, usta va shogird an’analarini shakllanishi va rivojiga katta hissa qo‘shgan. 
Asrlar o‘tsada o‘sha davrdagi an’analar, urf-odatlar to‘liq bo‘lmasada saqlanib qolgan va 
hozirda o‘zining zamonaviy talqinida tiklanmoqda. Oilaviy hunarmandlar sulolasi va qadimiy 
hunarmandchilikning sir-asrorlari ham aynan shu hunarmandlar birlashmalari asosida 
avloddan-avlodga o‘tib kelgan. 
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TEMURİYLAR DAVRİ SAN’ATİ VA SHARQ MADANİYATLARİNİNG O’ZARO 
MUNOSABATLARİ KESİMİDA 

Prof. Dr. Akbar KHAKIMOV* 

XIX-XX асрлар мобайнида тамаддун тараққиётининг европоцентризм 

концепцияси Ўрта Ер денгизидан Ҳинд уммонига қадар улкан ҳудудни қамраган ўрта аср 

Шарқ санъатини жаҳон тарихий-маданий жараёнининг чекка ерлари тарзида талқин 

этишга ҳаракат қилди. Ушбу санъат мистик, чуқур бадиий мазмундан холи ҳодиса деб 

қаралиб, асл манзара бузиб кўрсатиб келинди. Зеро, ўрта аср Шарқ бадиий маданияти 

тамаддун устунларидан бири бўлиб, усиз жаҳон санъати тараққиётининг умумий 

манзарасини тасаввур этиш қийин.  

Ўрта аср Шарқ маданияти ва санъати Амир Темур ва темурийлар даврида 

юксакликка кўтарилди. Тарихда “Темурийлар Уйғониш даври” деб аталган бу давр 

бадиий ифодавийлиги юксак санъат асарларини юзага келтиргани билан ҳам алоҳида  

шуҳрат топган Бу маданий ходиса доирасида Темурийлар давлатининг миниатюра 

рангтасвир санъати юзага келди, у кўплаб етук Европа рассомлари услуби ва ижодий 

тарзига катта таъсир кўрсатди. Бухоро, Ҳирот, Самарқанд, Исфахон, Табриз 

мусаввирларининг кўплаб ёрқин номлари орасида буюк рассом Камолиддин Беҳзод 

алоҳида ўрин тутади, унинг ижодига ҳомийлик қилган Темурийлар ҳукмдорлари 

даврида гуллаб-яшнади. Европа рассомлари Ренессанснинг даҳоларидан бўлиб, ХХ 

асрнинг буюк санъаткорларигача Темурийлар даври Шарқ миниатюра рангтасвири ва 

безак санъатида илҳом изладилар. Қуйида келтирилган мисоллар Беҳзод ижодида 

услубий ва мавзуий йўналишлар кўлами қанчалик кенг бўлганини, уларнинг ҳар бири XV-

XX аср Европа рангтасвирида ўз аксини топганлигини кўрсатади. 

Икки буюк ижодкорлар – Леонардо да Винчи ва Камолиддин Беҳзод ижодини 

таққослаганда бу айниқса яққолроқ кўринади. Ҳар иккала рассом ҳам саройдаги 

ҳукмдорлари қаноти остида ишлаган ва ҳаётликларидаёқ беқиёс деб тан олинган эди. 

Айнан мана шу сабабдан ҳам уларнинг маслакдошлари ва шогирдлари ўз устозларига 

тақлид қилганлар, шу боисдан ҳам Леонардо да Винчи ва Камолиддин Беҳзод имзолари 

қўйилган асарлар шу қадар кўпки, ҳақиқий муаллифни топиш масаласи гоҳо қийин 

кечади. Улар турли минтақаларда, турли ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий шароитларда 

ишлаганлар, диний-маданий муҳит турлича бўлган. Темурийлар Шарқ миниатюра 

санъатида ва XV-XVI аср Европа рангтасвири баъзан ўлчами, ижро йўсини ва ҳажми 

кенглик ечимлари бўйича бир-биридан катта фарқ қилган. Шундай бўлсада, бу икки 

буюк рассомнинг қатор асарларида ифода умумийлиги ва мавзу мувофиқлиги кўпинча 

шу қадар яққол кўзга ташланиб турадики, буни алоҳида кўриб чиқиш талаб этилади.  

                                                           
* ЎзР ФА Санъатшунослик институти бўлим мудири, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ва 
Ўзбекистон Бадиий академияси академиги 
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Умуман, ўрта аср санъатида Ғарб-Шарқ алоқалари Усмонийлар турк салтанатида 

ёрқин намоён бўлди. XV аср охирида венециялик рассом Жентиле Беллини Усмонийлар 

турк саройининг фахри ҳисобланган. У Шарқ услубида ажойиб одам тасвирларини 

яратди, унда Европа рангтасвирига хос нур-соя ва ҳажм андозаларидан фойдаланди. 

Усмонийлар турк султони Беллини асарларини темурийлардан Ҳусайин Мирзо – Хирот 

ҳукмдорига юборади. Унинг саройи ҳам шеърият ва санъатга ҳомийлик қилиши билан 

шуҳрат қозонган эди, бу билан гўёки Ҳирот мактабининг таниқли усталари билан 

қандайдир мусобақа ўйнаган ҳисоби бўлган – бу муҳит ичида Камолиддин Беҳзод ҳам 

бор эди. Кўпинча бу иккала марказ рассомлари битта асарни яратган, шунда қайси 

мусаввирнинг мўйқалами маҳоратда устунлиги аниқроқ кўрингандек бўлган.Усмонийлар 

турк султони томонидан қилинган ижодий мусобақага Ҳусайин Мирзо айнан Беҳзодни 

рўбаро қилади. Натижада Беҳзод миниатюра рангтасвирида шундай бемисл инсон 

тасвирларини яратадики, уларда XV-XVI аср Европа рангтасвирининг ранг-пластика 

услуби яққол сезилиб туради. Улар орасида ҳайротомуз “Боғдодлик дарвеш” асари 

ажралиб туради, унинг асл нусхаси Истанбулдаги Тўпқопи музейи кутубхонасида 

сақланмоқда ва унга 1500 йил деб сана қўйилган . 

Леонардо да Винчининг буюк “Жаконда” дурдона асари ҳам айни шу вақтда 

яратилган эди (“Боғдодлик дарвеш” асари 1500 йил деб, “Жаконда”  портрети эса 1503-

06 йиллар деб саналанган). Да Винчининг асарини Камолиддин Беҳзоднинг “Боғдодлик 

дарвеш” иши билан қиёслаганда образларнинг ташқи талқинида ҳам онийлик руҳий 

холатлар беришда ҳам ғоят диққатга молик умумий ҳислатлар намоён бўлади. Кўриниб 

турувчи олам ва ҳиссий жисм гўзаллигини вужудга келтирувчи антик давр эстетикасига 

қарама-қарши Беҳзод ва да Винчи асарларида маънавий негиз устуворлигига диққат 

қаратилади. Да Винчи ва Беҳзод асарларидаги типологик мувофиқлик ёки генетик 

умумийлик сабаблари изоҳини тарихий ва маданий генезиснинг умумий манбаларидан 

қидириш лозим. Айнан Қуръон ва Инжил – Евросиё халқлари дунёқарашининг асосий 

моҳиятини акс эттирувчи буюк китоблар Шарқ ва Ғарб ўрта аср санъатининг серқирра 

ҳусусиятларини аниқлаш учун асос бўлиб ҳисобланади.  

Беҳзоднинг кўплаб асарларида ёрқин ифода этилган безак услуби эстетикаси XIX-

XX аср Европа рассомларининг талай асарларида ўзига хос тарзда талқин этилган. 

Матисснинг жаҳонга машҳур ХХ аср бошларида чизилган “Рақс” асарининг Беҳзод 

яратган “Дарвешлар рақси” билан мантиқий ва услубий ёнма-ёнлиги қизиқарли. 

Сўфийларнинг диний “Зикр” рақси XVI-XVII аср миниатюра рангтасвирларидаги оммабоп 

сюжет бўлиб қолади. Беҳзоднинг 1490 йилда яратган  “Сўфий дарвешлар зикри” 

минатюра рангтасвирида рақсда иштирок этаётганларни қамраб олган табиий эркинлик 

ва ички маънавий интилиш сезилиб туради. Беҳзод ҳам нақш-гулдан безак унсури 

сифатида фойдаланган, аммо чинакам санъаткор сифатида безакнинг бу вазифаси билан 

чекланиб қолмаган ва уни асосий тасвирлар тўқимасига олиб кирган. 1480 йилда 

чизилган “Гулли шохлар қучоғида” нафис композиция қиёфавий ва нақш-гул 
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нақшларининг ажойиб уйғунлигига мисол бўла олади. Нақш-гул ва одам қиёфаси 

қўшилувининг бу усули таниқли Австрия рангтасвирчиси ва монументалчиси Густав 

Климтнинг ижодида етакчи пластик усулга айланган. Унинг “Уч хил ёш” (1902 й) асарида 

уч яланғоч қиёфа тасвирланган – кекса аёл, ёш она ва унинг жажжи қизалоғи – рассом 

ўзининг фалсафий ва пластик концепциясига нақш эстетикасини маҳорат билан 

уйғунлаштирганини кўриш мумкин. Беҳзодда бўлганидек, бу ерда нақш эстетикаси  

табиатнинг ҳаётбахш гули билан боғлиқ қувноқлик, кайфичоғликни рамзийлаштиради. 

Минтақалар ва даврлар бўйлаб сочилган санъат намуналар тўпламидан жаҳон 

санъатининг серқирралигини ифода этувчи ноёб дурдоналар тизими  пайдо бўлади. 

Шарқ ва Ғарб рассомлари онгида умумийлик ва ўзига хосликнинг ушбу мураккаб 

чатишувида жаҳон бадиий жараёни хусусияти намоён этилган.  

Темурийлар даври Шарқ миниатюра рангтасвири ва унинг ажойиб вакиллари 

узоқ вақтгача ўзининг маданий-тарихий ва жўғрофий худуд доирасида кўпроқ тадқиқ 

қилинган. Шу билан бирга миниатюра рангтасвири, шубҳасиз, умумжаҳон бадиий 

жараёни маъносида ҳам тадқиқ этилиши керак. Умуман, Темурийлар даври санъати 

бутун жаҳон санъати тараққиётига катта таъсир кўрсатди. ХХ аср Европа рассомлари 

асарларида биз илгари шу давр Шарқ санъаткорлари яратган асарларнинг ўзига хос 

қирраларининг таъсирини кўрамиз. 
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BUXORODAGİ XOJA BAHOUDDİN NAQSHBANDİY VA TURKİYADAGİ SHAYX 

SHA’BON VALİY MUZEY MAJMUALARİNİNG O’ZİGA XOSLİGİ 

Dr. Dilafiruz KURBANOVA* 

Markaziy  Osiyo er yuzining qadimgi sivilizastiya markazlaridan biri bo’lib, madaniyati, 
tasviriy va amaliy san’ati, islom ilmi rivojlangan mintaqa hisoblanadi. Buyuk ajdodlarimizning 
ilm-fan va insoniyat tamadduni rivojidagi bebaho hissasini ko’rsatishda muzeylarning o’rni 
beqiyosdir. Ya’ni, muzeylarda tarixning “jonli guvohlari” deb e’tirof etiladigan eksponatlar, 
turli ashyoviy dalillar saqlanib kelinmoqdaki, nafaqat ular ilmiy soha vakillari uchun, balki keng 
jamoat madaniy – ma’rifiy tasavvurini kengaytirishda ham alohida ahamiyatga ega. Shuni 
ta’kidlash joizki, bugungi kunda Buxoro viloyatida 660 ta madaniy meros ob’ektlari mavjud. 
Ularning aksariyatini arxeologik ob’ektlar, mahobatli san’at asarlari, me’morchilik inshootlari – 
ziyoratgohlar tashkil etadi. Bu borada davlat rahbarining 2017 yil 10 martda Buxoro viloyatiga 
qilgan tashriflari chog’ida, aynan viloyatda turizm salohiyatini yanada oshirish maqsadida 
sayyohlar xavfsizligini ta’minlash, turizm yo’nalishining ziyorat, ma’rifiy, etnografik va boshqa 
turlarini taraqqiy ettirish maqsadida BMTning Butunjahon turizm tashkiloti (YuNVTO) hamda 
turizm bo’yicha nufuzli xalqaro va milliy tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish kabi 
vazifalarni izchil yo’lga qo’yishni o’z ma’ruzalarida ta’kidlab o’tgan edi. Bu kabi muzeylar 
bugungi kunda ichki turizmni rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, 
xalqimiz ongida tasavvuf haqidagi dunyoqarashni kengaytirishda ziyoratgohlarda joylashgan 
muzeylarning alohida o’rni bor. Shu sababli ushbu maqolada Buxorodagi Naqshbandiya tarixi 
muzeyi va Turkiyaning Kastamonu shahrida joylashgan Shayx Sha’bon Valiy muzeylari 
faoliyatini qiyoslash orqali diniy xarakterdagi muzeylarning insoniyat ongiga ta’sirini hamda 
shu muzeylar ekspozistiyalarini yoritib berish maqsad qilindi. Bunga sabab, bu zotlar tasavvuf 
ilmining yirik namoyandalari sanaladilar. 

Tasavvuf, sufiylik – islomda insonning ruhiy olamiga bog’lik qarash va amaliyotlar 
majmui. Aksariyat olimlar nazdida tasavvuf “suf” – “jun”, “po’stin” so’zidan kelib chiqqan. 
Chunki, tarkidunyo qilgan zohid, “o’zini Xudoga bag’ishlagan odam” odatda dag’al jundan 
to’qilgan kiyim yoki po’stin kiyib yurgan. Tasavvufga asos solgan tarkidunyochilik kayfiyatlari 
islom dini bilan deyarli bir vaqtda paydo bo’ladi. Muhammad (s.a.v.) atrofidagi Abu-d-Dardo 
uning ayoli Ummu-d-Dardo, Abu Zarr Ғiforiy, Huzayfa ibn Yamoniy, Salmon Forisiy kabi ayrim 
sahobiylarda zohidona qarash va turmush tarzi tasavvuf degan tushunchaning o’zi hali paydo 
bo’lmasidan ilgari namoyon bo’lgan edi. Zero, tasavvuf istiloh sifatida IX asrning 
boshlaridagina Iroq va Suriyadagi zohidlarga nisbatan qo’llana boshlagan. Islomda zohidlik 
an’analari paydo bo’lishi va rivojlanishining sabablari orasida musulmon jamoasi yashay 
boshlagan dastlabki ikki asrdagi ijtimoiy-siyosiy ixtiloflar, chuqur g’oyaviy va ma’naviy 
izlanishlar bilan davom etgan diniy hayotning umumiy murakkablashuvi, boshqa diniy-falsafiy 
tizimlar ta’sirini ko’rsatish mumkin. Asta-sekin sufiylik ta’limoti asosiy e’tiborni inson qalbi, 
uning ruhiyati, ko’ngil hollari, nafs tarbiyasi, komil inson, yuksak ma’naviyat, go’zal odob-
ahloq, ruhiy kamolot kabi mavzularga qarata boshladi. Markaziy Osiyoda tasavvuf 
tariqatlarining rivojida o’lkadan yetishib chiqqan Ahmad Yassaviy, Abdulxoliq G’ijduvoniy, 
Najmiddin Kubro, Bahouddin Naqshband, Xoja Muhammad Porso, Xoja Ahror kabi 
allomalarning xizmatlari katta bo’lgan. 
                                                           
* O’zbekistondagi Islom civilizaciyasi markazi “Muzey va eksponatlar” bo’limi mudiri 
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Ana shunday yirik tasavvuf ahli namoyandalaridan biri Xoja Bahouddin Naqshband 
hisoblanadi. Bahouddin Naqshband – Said Muhammad ibn Jaloliddin 1318 yilda Buxoroning 
Qasri Hinduvon qishlog’ida tavallud topgan. “Shohi”, “Xojai Buzruk”, “Balogardon”, “Shayxlar 
shayxi” nomlari bilan shuhrat qozongan ulug’ pirning kasblari matoga gul, naqsh bosuvchi 
bo’lganligi bois Naqshband taxallusini olgan. Umri davomida Buxoroda va uning atroflarida 
yashagan hazrat ikki marta haj safarini ado etgan.  Naqshbandiya ta’limotining asosida “Dil yor 
ila, qo’l ish bila bo’lsin” shiori yotadi. Naqshbandiyada asosiy talab – qalbni dunyo 
g’uborlaridan  poklash, o’z nafsi bilan kurashib ruhiy halovat topish. Shuningdek, ko’rkam xulq, 
qanoatli, sabru bardoshli, Alloh nazari rahmatiga intilish kabi amallar yuksak fazilat 
hisoblanadi. Naqshbandiya ta’limotida inson qadri- mansabi, boyligi bilan emas, ma’naviy 
ahloq kamoloti bilan o’lchanadi. 

Naqshbandiya ta’limoti hazrati Bahouddinning hayotligidayoq shuhrat qozongan. Bu 
tariqatga faqatgina oddiy xalq emas, balki Buxoro va Samarqand ulamolari, Amir Temur 
avlodidan bo’lgan shoh va shahzodalar inobat qilgan. XV asrdayoq Naqshbandiya Eron, 
Afg’oniston, Misr, Hijoz, Shimoliy Kavkaz va Turkiya hududlariga tarqagan.  

Turkiyadagi yirik tasavvuf namoyondalaridan biri Hazrat Shayx Sha’bon Valiy 
hisoblanadi.  U taxminan 1497 yilda Turkiyaning Kastamonu shahrida tug’ilgan.  Shayx Sha’bon 
Valiy ota-onasidan erta etim qolgan. Bir fozila ayol qo’lida tarbiya topgan. U 6 yoshidayoq 
Qur’oni karim oyatlarini to’liq yod olgan.   

Hazrat Shayx Sha’bon Valiy Istanbul madrasalarida  tahsil olib, talabalik yillaridan 
tasavvuf ta’limoti bilan shug’ullana boshlagan. Bu yo’lda irshod izlab, Turkiyaning Bolu degan 
viloyatida  Xayriddin Tokadiy ismli zotga murid bo’ladi. Uning qo’lida ikki yil tahsil olib, 
shayxning “Irshod” vasiqasiga ega bo’lgan.  

Kastamonuga qaytgandan so’ng, “Xilvatiya” tariqatining murshidi Shayx Sayid 
Sunnatiyning huzuriga borib, uning tariqat yo’lida  “Piri komil”  maqomiga erishgan.  

Shayx Sha’bon Valiy har bir ishda Alloh roziligi yo’lida ish tutgan. Har doim shariat 
ko’rsatmalariga mutlaq amal qilgan.“Shariat bodomning po’stlog’i bo’lsa, tariqat uning 
mag’zidir.” degan tamoil asosida ish yuritgan va barcha shogirdlariga shuni qo’llab, 360 ta 
izdosh tarbiyalagan. O’z navbatida ular butun Usmoniylar saltanatiga  ushbu ta’limotni 
yoygan. 

Shayx Sha’bon Valiy tafakkuri yuksak tasavvuf namunasi bo’lgan. U shunday deydi: 
“Dunyoga o’zgalarni shod etib kelamiz, har bir ishimizni mamnuniyat bilan bajaramiz  va 
oxirida dunyoni  xotirjam tark etamiz”.  Bu so’zlarni naqshbandiya tariqati bilan solishtirganda, 
birinchi o’rinda komil inson bo’lish, kamtarinlik, mehnatsevarlik va insonparvarlik g’oyalari bor. 
Shayx Sha’bon Valiy ham o’z ta’limotida shu g’oyani qo’llab quvvatlagan.  

Ana shunday tasavvuf ahli namoyondalariga bag’ishlangan muzey Buxorodagi 
Naqshbandiya tariqati tarixi muzeyi va Turkiyaning Kastamonu shahrida joylashgan Shayx 
Sha’bon Valiy ziyoratgoh-muzeylaridir. Bu muzeylarga qilingan ilmiy safar orqali ularning bir-
biriga o’xshash jihatlari aniqlandi.  

Buxorodagi Bahouddin Naqshbandiy majmuasi ana shunday qutlug’ ziyoratgohlardan 
biri. Har yil bu dargohga 2 mln.dan ortiq ziyoratchi keladi.  
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Ushbu madaniy meros ob’ektini obodonlashtirishiga Abdulazizxon ibn Ubaydulloxon 
1544 yilda asos solgan. Majmuaning asosiy qismiga daxmalar, maqbara, masjid, hovuz, quduq, 
minora, madrasa va Abdullaxon xonaqohi kiradi. Hozirgi vaqtga kelib, uning safiga baland 
peshtoq – gumbazli yangi darvozaxona, muzey, choyxona singari inshoatlar qo’shilgan.  

“Naqshbandiya tariqati tarixi” muzeyi Davlat qaramog’idagi muzey maqomiga ega. 
Ushbu majmua Kogon tumani hududida joylashgan. Muzey 1993 yil 13 sentyabrda tashkil 
topgan. Yodgorlik XVII asrda Doniyorxon tomonidan qurilgan madrasa binosida joylashgan. U 
erda 8 ta hujra mavjud.  Markaziy Osiyoga Islom kirib kelishi, musulmon madaniyatining 
yuksalishi, tasavvuf tariqatlari hamda Buxoroyi Sharifdagi ettita pir haqidagi ekspoziciyalar 
namoish etilgan. Ekspozistiyaga 300 dan ortiq  turli eksponatlar qo’yilgan.   

        

1-rasm. So’fiylarga tegishli buyumlar. Naqshbandiya tariqati tarixi muzeyi . Buxoro. 

Muzey ekspoziciyalar mavzusi: “Tasavvuf yo’nalishi”, “Xoja Muhammad Boboiy 
Samosiy”, “Ahli tasavvuflar chillaxonasining ko’rinishi”, “Me’moriy yodgorlikning ta’mirlash 
davri”  deb nomlanadi. 

 Muzey ekspoziciyasida  “Qur’oni Karim”, turli qo’lyozma  va toshbosma asarlar, 
so’fiylarga xos buyumlar, tug’lar, uy-ro’zg’or buyumlari joy olgan.  

  

2- rasm. Tuғlar. XIV asr.                    3- rasm. Қur’oni Karim. Қulyozma.         

Naqshbandiya tariqati tarixi muzeyi. Buxoro.  

Bugungi kunda bu muzeyga keng jamoatchilik soha vakillari va ziyoratchilar kelmoqda. 
Tashrif buyurganlar Xoja Muhammad Bahouddin Naqshband to’g’risida ma’lumot, nodir 
qo’lyozmalar, Qur’oni karim tavsirlari, inson kamoloti va ma’naviyati yuksalishiga doir o’ziga 
xos naqshbandiya tariqat to’g’risida ma’lumot, so’fiylarga tegishli bo’lgan buyumlar bilan 
yaqindan tanishadilar.  
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Turkiyaning Kastamonu shahridagi Hazrati Shayx Sha’bon Valiy majmuasidagi muzeyi  
ekspoziciyasi ochiq osmon ostidagi muzey bo’lib, 2006 yilda muzeyga aylantirilgan. U 
shayxning uy-muzeyi hisoblanadi.  

 

 

4 – rasm. Shayx Sha’bon Valiy majmuasi. Turkiya. Kastamonu. 

Muzey bir necha bo’limdan iborat bo’lib, ekspoziciyasi Shayx Sha’bon Valiyning hayoti 
va ijodiga bag’ishlangan bo’limdan boshlanadi. Mazkur ekspoziciyada uning qalamiga mansub 
bir necha islom ilmiga doir qo’lyozmalari o’rin olgan.  Muzeyning yozuv madaniyatiga oid 
bo’limida esa arab xattotligi namunalari, oyatlar, hadislar misolida ifoda etilgan. Keyingi 
bo’limlarida XIV-XVI asrlarda ko’chirilgan Qur’oni karim nusxalari, so’fiylarga tegishli bo’lgan 
ashyolar, kiyimlar, bosh kiyimlari, idishlar, xalq amaliy san’ati namunasi bo’lgan Kastamonu 
madaniyatiga xos gilamlar,  milliy liboslar va hokazolar o’rin olgan.   

                                 

5-rasm. Qur’oni Karim qo’lyozmasi.           6-rasm. Kastamonu gilamlari.  

Yuqoridagilardan kelib chiqib, maqola yuzasidan quyidagi tavsiyalarni berish mumkin. 
Naqshbandiya tariqati tarixi muzeyi  va Shayx Sha’bon Valiy muzey-majmualari mavzuga oid 
qo’shimcha ekspozistiyalar yaratish, muzey saytini  jonlantirish, tashrif buyuruvchilar uchun 
qulayliklar yaratish, tadbirlar tashkil etishni ishlab chiqishlari lozim. Bunday muzeylarning 
faoliyati esa tadqiqotchilar uchun keng ko’lamda o’rganish hamda ziyorat turizmining rivojiga 
ulkan hissa qo’shadi.  

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, tasavvuf tariqati vakillari Xoja Muhammad 
Bahouddin Naqshband va Hazrati Shayx Sha’bon Valiy majmualari qurilish inshootida bir 
xillikni ko’rish mumkin: 

har ikkala majmuada ham hujra, madrasa, masjid, chillaxonalar bo’lgan. 
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- muzey ekspozistiyasi ikki tasavvuf vakilining hayoti va ijodiga bag’ishlangan 
bo’lim bilan boshlanadi; 

-  bu muzeylarning o’xshashliklarini mazmunan bir xil deyish mumkin  (bo’limlar, 
eksponatlar); 

-  Shayx Sha’bon Valiy muzeyi eksponatlarga boyligi bilan ajralib turadi, bu esa 
muzeyga kelgan ziyoratchi uchun etarli ma’lumot olishida katta ahamiyat kasb etadi; 

- Naqshbandiya tariqati muzeyida esa eksponatlarning etarli darajada emasligi 
qariyb bir yarim asr davomida O’zbekistonga oid tarixiy-madaniy meros mustamlaka davrida 
talon-taroj etilganligi bilan izohlanadi;  

- Xoja Muhammad Bahouddin Naqshband va Shayx Sha’bon Valiy ilmiy merosi   
islom ta’limoti rivojida katta ahamiyatga ega. Musulmon dunyosida ilmiy-ma’rifiy-diniy 
soxalarda tadqiqot olib borish va targ’ib etishda muhim manba bo’lib xizmat qiladi. 

Foydalanilgan adabiyotlar: 

1. Mansur A., Boboxonov Sh. Naqshbandiya tariqatiga oid qo’lyozmalar fihristi. – 
Toshkent : Movarounnahr, 1993. 

2. Durdona Mir Kulol va shoxi Naqshband maqomatlari // fors-tojik tilidan Sadriddin 
Salim Buxoriy va Isroil Subhoniy tarjimasi.-Toshkent: 1993.-74 b. 

3. O’zbekiston Milliy enstiklopediyasi // 6 tom.-Toshkent: 2003. 

4.  https://www.kastamonu.bel.tr/v2/portfolio/seyh-saban-i-veli-hz-hazreti-pir-kulliyesi/ 
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CASH WAQFS AND MONEY LENDING IN KHİVA AND THE OTTOMAN EMPİRE 
SIMILARITIES AND DIFFERENCES 

Alisher KHALIYAROV* 

Özet 

In Central Asia, establishing waqf endowments was often a pious act aimed at 
supporting education, preserving religious and cultural centers, and providing economic 
assistance to the less fortunate members of society. Consisting mostly of land properties, 
during the first half of the nineteenth century, waqf endowments constituted one third of the 
total arable land of the Khiva Khanate. However, during second half of XIX century, the 
number of cash waqfs, a waqf endowment made in the form of cash rather than arable land 
endowments, gradually increased and boomed during the last decades. According to the 
preliminary results of the research, majority of the cash waqf endowments lent exclusively 
through bayʻ-i jāīz (permitted sale) contract. Proliferation of cash waqf endowments in Khiva 
and its utilization process echoes the similar phenomenon occurred in the Ottoman Empire in 
XVI century. During the early decades of the XVI century, The Ottoman Empire experienced 
sudden increase of the cash waqf endowments where it surpassed the land waqf 
endowments within a few decades. Even more interesting is the exact similarities of the 
money lending agreements, bayʻ-i jāīz (in Khiva) and istighlal (in Ottoman Empire), to lend the 
cash waqfs fund. The paper argues that one of the reasons of these similarities could be the 
impact of fiqh literatures and fatwa collections that were written or compiled in the realms of 
the Ottoman Empire and circulated in Khiva khanate. 

                                                           
* PhD student, Department of History, The Ohio State University 
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XİVA XONLİGİ VA USMONİYLAR DAVLATİDA PUL VAQFİDAN FOYDALANİSH 
MASALALARİ-QİYOSİY TAHLİL 

Kahraman YAKUBOV* 

Özet 

Ислом ҳуқуқшунослигида пулни вақф сифатида таъсис этиш масаласи уламолар 
томонидан алоҳида эътибор қаратилган, мунозарали мавзулардан ҳисобланади. Аҳли 
сунна вал-жамоа йўналишидаги барча тўртта мазҳаб асосчилари томонидан мазкур 
амалиёт ношаръий деб топилган. Бироқ Абу Ҳанифанинг шогирди Имом Зуфар пулни 
муайян шартлар асосидагина вақф қилиш мумкинлигини эътироф этган1. Мазкур ҳукм 
асосида пул вақфи илк бора Усмонийлар сулоласи ҳукмронлиги даврида амалга 
киритилди. Жумладан, 1548 йилда Султон Сулаймон (1520-1566) Усмонийлар давлатида 
пул вақфининг қонуний эканлигини тасдиқловчи махсус фармон эълон қилган2. 
Натижада ушбу мулк турини вақф қилиш жараёни ривожланиб бориб, у минтақада 
айниқса XVII асрда жуда кучайди. 

Хива хонлиги вақф мулкчилигида пул вақфи алоҳида ўринни эгаллайди. Тарихий 
ҳужжатлар таҳлилига кўра, XIX аср охири – ХХ аср бошига келиб хонликда танга-пуллар 
вақф сифатида таъсис этилувчи асосий мулк турига айланди. Шуни алоҳида қайд этиш 
лозимки, немис олими Флореан Шварц фикрича айнан Усмонийлар давлати таъсири 
остида Хива хонлиги вақф тизимига пул вақфи амалиёти кириб келган3. 

Мазкур мақолада Хива хонлигига оид, пул вақфлари иштирок этган вақфномалар 
ва байъ-и жоиз ҳужжатлари тадқиқоти ва Усмонийлар империяси бўйича яратилган 
манбалар қиёсий таҳлили асосида пул вақфи амалиётининг ҳуқуқий томони, мазкур 
минтақалардаги ишлаш механизми, ўзига хос фарқли жиҳатлари ёритилади. 

                                                           
* Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти 
1 Mandeville J. E. Usurious piety: the cash waqf controversy in the Ottoman empire // International Journal of 
Middle East Studies. August 10 (1979). P. 294. 
2 Karatas H. The Cash Waqfs Debate of 1545-1548: Anatomy of a Legal Debate at the Age of Suleyman the 
Lawgiver // Insan ve Toplum. No. 1, 2010. P. 49. 
3 Schwarz F. Bargeldstiftungen im Chanat von Chiva, 1840-1922 // Der Islam, No. 80 (2003), – Berlin-New York. P. 
83-84. 
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TURKİSTON MUXTORİYATİ UCHUN HARAKATNİNG G’OYAVİY ASOSLARİ 

Prof. Dr. Saidakbar AGZAMHODJAEV* 

Turkiston birligi g‘oyasi unda istiqomat qilib kelgan xalqlarning azaliy orzusi bo‘lib 
kelgan. Bugungi kunda ham tarixiy birlik tuyg‘usini tiklash g‘oyasi Markaziy Osiyo xalqlari 
uchun mushtarakdir. Mustaqillikka erishgan O‘zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotida ro‘y 
berayotgan tub o‘zgarishlar tarixchilarning o‘tmish voqealarga e’tiborni kuchaytirishlari, ularni 
eskirgan andoza va boholardan voz kechgan holatda qayta idrok etishlarini talab etmoqda. 

Bugungi kunda O‘zbekistonda suveren demokratik davlatchilikni barpo etishda ilk 
tajriba bo‘lgan Turkiston Muxtoriyati uchun kurash tarixi alohida ahamiyat kasb etadi. Ilmiy 
jamoatchilik e’tiborini o‘ziga jalb etgan bu tarix hozirda nafaqat ilmiy, balki amaliy va hatto 
siyosiy qiziqish uyg‘otdi. CHunki uni yoritishda o‘sha yillar voqealariga qayta baho berilmoqda, 
Turkistonning siyosat, jamoat arboblari va mutafakkirlarining ozodlik va istiqlol uchun 
kurashdagi faoliyati aniqlanmoqda.  

Turkiston Muxtoriyati tarixiga murojaat etish yana bir jihati bilan muhimdir. Xalqimiz 
tarixiy xotirasida chuqur iz qoldirgan bu kurash tajribasining tahlili bugungi milliy tiklanish 
jarayonlari, xalqimizning tanlagan yo‘liga e’tiqodi manbalarining qonuniy va ilgarilab boruvchi 
xususiyatini tushunish imkonini beradi. 

1917 yil 27 fevralda Petrogradda bo‘lgan demokratik inqilob Turkiston o‘lkasiga ham 
o‘z ta’sirini o‘tkazdi. Turkistonda yangi jamiyat kurtaklarini shakllantirish uchun harakat 
boshlanib ketdi. Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotida o‘lka muxtoriyati masalasi asosiy masala 
bo‘lib qoldi. Turkistonga muxtoriyat makomini berish goyasi nafaqat demokratik ziyolilar 
orasida, xatto oddiy odamlar o‘rtasida ham ancha ommalashgan edi. 

1917 yilning mart-aprel oylari Turkiston o‘lkasining siyosiy uyg‘onishida burilish 
davri bo‘ldi. Turkiston jadidlari, milliy ziyolilari va islom ulamolarining etakchilari bo‘lgan 
Mahmudxo‘ja Behbudiy (1875-1919), Munavvar qori Abdurashidxonov(1878-1931), 
Obidjon Maxmudov (1858-1936),  Ubaydulla Xo‘jaev (1882-1938), Abdurauf Fitrat (1886-1938), 
Fayzulla Xo‘jaev (1896-1938), Sadriddin Ayniy (1878-1954), Mustafo CHo‘qay (1886-1941), 
Muxammadjon Tinishboev (1879-1939), SHerali Lapin (1868-1919), Axmad Zakiy Validiy 
(1890-1970) xalqni ijtimoiy-siyosiy va madaniy o‘zgarishlarga jalb etishda buyuk ishlarni amalga 
oshirishdi.  Ular Turkiston o‘lkasida yangi tashkil qilingan “SHo‘roi Islomiya” (1917 yil mart), 
“SHo‘roi Ulamo” (1917 yil iyun), “Turon” jamiyatlari va “Turk adabiy markaziyati firqasi” 
(1917 yil sentyabr), “Ittifoqi muslimin” (1917 yil sentyabr) siyosiy partiyalarining tuzilishida 
muhim rol o‘ynadilar. 

1917 yilda Samarqandda nashr etilgan “Hurriyat” gazetasi shunday yozadi: “Nihoyat, 
Rossiyada biz orzu qilgan va sabrsizlik bilan kutgan inqilob yuz berdi. Eski hukumat ag‘darildi. 
Bizlarga erkinlik berildi: endilikda biz so‘z erkinligi, matbuot erkinligiga egamiz. Endilikda 
haqiqatni aytgan va yozgan paytimizda og‘zimizni yopishmaydi. O‘z huquqlarimizni talab 
qilgan paytda bizga quloq solishadi”.1  

                                                           
* O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi 
1 Hurriyat. 1917. 16 aprel. 
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Muxtoriyat uchun harakat mafkurachilarining “Ulug‘ Turkiston”, “Turon”, “Hurriyat”, 
“Najot”, “Kengash”, “Turk so‘zi” gazetalarida chop etilgan maqolalarida bildirgan fikrlari 
ko‘rsatib turibdiki, “muxtoriyat” so‘zi shunchalik keng ma’noni qamrab olganki, unda ham 
federatsiya, ham avtonomiya, ham milliy-demokratik davlatni tashkil etish masalalari kiritilgan. 

 

Milliy matbuotda 1917 yil Fevral  inqilobidan keyin Turkiston o‘lkasida boshlangan 
siyosiy jarayonlar, milliy-siyosiy tashkilotlar faoliyati, ularning dasturi, o‘zaro munosabati, 
imkoniyatlari va kamchiliklari, muxtoriyatchilik g‘oyasini paydo bo‘lishi sabablari va asoslari, 
o‘lkadagi turli siyosiy kuchlar va ijtimoiy toifalarning unga nisbatan munosabatlari keng va 
atroflicha ochib berilgan. SHuningdek, Muxtoriyatning tuzilishi, mahalliy aholi tomonidan 
hayrixoxlik bilan qo‘llab-quvvatlanishi, harakat etakchi kuchlarining tadbirlari hamda Turkiston 
Muxtoriyati hukumatini bolsheviklar tomonidan bostirilishi va buning oqibatida istiqlol uchun 
qurollik harakati yuzaga kelishi aniq tarixiy dalillar bilan ko‘rsatib o‘tilgan. 

Turkistonda vujudga kelgan muxtoriyatchilik g‘oyasini vujudga kelishi, rivojlanishi, bu 
jarayonda o‘lkadagi ijtimoiy-siyosiy tashkilotlar va taraqqiyparvar kuchlarning ishtirokini uch 
bosqichga ajratish mumkin: 

1.  Muxtoriyat uchun harakatga ta’sir ko‘rsatgan ijtimoiy-siyosiy, tarixiy 
shart-sharoit va taraqqiyparvarlarda muxtoriyatchilik g‘oyasining vujudga kelishi; 

2.  Turkiston Muxtoriyatini tashkil etishga amaliy tayyorgarlik; 

3.  Turkiston Muxtoriyatining vujudga keltirilishi va sovet xokimiyati 
tomonidan tor-mor etilishi. 

Ma’lumki, jadidchilik Turkistonda madaniy-ma’rifiy, keyinchalik esa siyosiy harakat 
sifatida tarqalib, o‘z maqsadlarini dunyoviy demokratik davlat qurishdan iborat deb e’lon 
qilgan edi. Jadidlar buning uchun davlatning iqtisodiy va siyosiy tizimini isloh etish hamda 
maorif va fanni taraqqiy ettirishga bel bog‘lagan edilar. Ammo bu yo‘lni tanlash bilan ular 
milliy va ma’naviy boyliklardan voz kechish emas, balki ular negizida bosqichma-bosqich 
o‘zgarishlarga erishib shu vaqtgacha xalq fikrida o‘rnashib qolgan eskicha qarashlardan xalos 
bo‘lmoqchi edilar. Chunki bular davlat taraqqiyoti va xalq ongining o‘sishiga to‘sqinlik qilardi.  
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O‘sha tarixiy davrda jadidlar Rossiyadan ajralib mustaqil rivojlanish nechoqlik og‘irligini 
va Turkiston qiyin sharoitga tushib qolishini oldindan ko‘zlashgan edi. Chunki Turkiston Rossiya 
imperiyasi bilan har tomonlama iqtisodiy jihatdan bog‘langan edi. Shuning uchun jadidlar 
Rossiya Federativ Demokratik Respublikasi bilan yagona iqtisodiy doirada mustaqil 
rivojlanishni kun tartibiga qo‘yishgan. Ular Turkistonga keng vakolatli milliy - hududiy 
muxtoriyat berilishining tarafdori edilar. 

Jadidlar hurriyat va muxtoriyat uchun hayot-mamot kurashi vaqti etib kelganini anglab, 
mustamlakachilikni qattiq va ayovsiz tanqid qila boshladilar. Oldingi yakka hokimlik 
(monarxiya) tuzumi g‘oyalaridan voz kechib, Turkistonga Rossiya Demokratik Federativ 
Respublikasi tarkibida milliy-hududiy muxtoriyat berilishini talab qila boshladilar. 

Turkiston milliy demokratlari tomonidan taklif etilgan “muxtoriyat”  mafkurasi jahon va 
mintaqaviy mustamlakachilikka qarshi harakatlar g‘oyalari, Evropa, Osiyo, Rossiya va Turkiya 
mutafakkirlari, o‘lka taraqqiyparvar ziyolilarining o‘z taqdirini o‘zi belgilash muammolarini 
ijodiy idrok etish tajribalariga tayangan holda yaratildi. 

Shuni aytish kerakki, Turkiston musulmonlari yo‘lboshchilarining mafkuraviy 
qarashlarida milliy masalani hal etish va Rossiya bilan o‘zaro davlatchilik munosabatlari 
istiqboli borasida yakdillik yo‘q edi. Ularning bir qismi o‘z kelajagini Rossiya imperiyasi bilan 
aloqadan tashqarida ko‘rdi.  Ko‘pchiligi esa siyosiy federalizm va hududiy muxtoriyat, ya’ni 
avtonomiya g‘oyasini afzal bildi.  

Umuman olganda, 1917 yil Oktyabr oyigacha siyosiy separatizm g‘oyasi rasman ilgari 
surilmadi. Bundan tashqari, dastlabki paytlarda Fevraldan keyingi davrda federalizm bilan bir 
qatorda markazga intiluvchi xatti-harakatlar kuzatildi.  

Jadidlarning dastur hujjatlarida asosiy e’tibor milliy-hududiy muxtoriyat tamoyillarini 
amalga oshirish yo‘llarini ishlab chiqishga qaratilgan edi. Xususan, hokimiyatning yuqori 
organlarini tashkil qilish, o‘lkani idora etish va o‘lka sudlarini barpo etish, davlat tizimlarini 
vujudga keltirish kabi zarur bo‘lgan vazifa va masalalar kun tartibiga chiqarilgan edi. Boshqaruv 
idora usuli sifatida parlamentar respublika idora usuli maqbul deb topildi. Eng ma’qul va 
maqbul jamiyat deb demokratik jamiyat barpo qilish ko‘zda tutilgandiki, bunday jamiyatda 
demokratik huquq va erkinliklar konstitutsiyaviy yo‘l bilan himoya etilishi zarur edi. 

 Taraqqiyparvar jadidlarning o‘sha yillardagi beqiyos xizmatlaridan yana biri bu-barcha 
Turkiston xalqlari va millatlarining qonun oldida tengligi haqidagi g‘oyaning ilgari surilishi 
bo‘lib, bunga ko‘ra Turkiston fuqarolari jamiyat hayotining barcha iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, 
huquqiy va madaniy jabhalarida teng huquqqa ega bo‘lishlari lozim edi. 

 Davlat mustaqilligi to‘g‘risidagi o‘zlarining g‘oyalarini Turkiston jadidlari hayotga tatbiq 
qilar ekanlar, bularning hal etilishini mamlakatning turli ijtimoiy kuchlari bilan kelishilgan holda 
Rossiyada demokratik asosda chaqirilajak Ta’sis Majlisi bilan uzviy bog‘liqlikda ko‘rdilar. 
Jadidlar Ta’sis Majlisidan o‘rin olish uchun juda ko‘p urindilar, g‘ayrat qildilar, hatto bu 
jarayonda o‘z saflarida taraqqiyparvarlardan tuzilgan “Sho‘roi Islomiya” va konservativ fikrdagi 
din arboblaridan tashkil topgan “Sho‘roi Ulamo” kabi tashkilotlarga bo‘linish yuz berganligiga 
qaramasdan, birlashish yo‘lidan bordilar, pirovardida bu  Turkiston federalistlarining  “Turk 
adami markaziyati firqasi”ning  vujudga kelishiga olib keldi. 
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Ma’lumki, dastlabki paytda “Sho‘roi Islomiya” tarkibiga jadidlar, mullalar, mudarrislar, 
kosibkorlar va boshqa ijtimoiy qatlamlar kirar edi. Keyinchalik esa taraqqiychilar va konservativ 
diniy arboblar faoliyatida umumiylik pasaya boshladi. Ularning umumiy vazifasi 
mustamlakachilarga qarshi kurash, ozodlikka intilish edi. Maqsadlari bir bo‘lsa-da, lekin unga 
erishish yo‘llari turlicha edi. Agar ruhoniylar yangi sharoitda xalqni kofirlarga qarshi muqaddas 
kurash, ya’ni g‘azavotga chaqirsalar, ilg‘or ziyolilar esa faqat fanatizmga tayangan, yaxshi 
tayyorlanmagan g‘azavot xalqni og‘ir ahvolga solib qo‘yishi, orzu qilingan maqsadlarni 
uzoqlashtirib qo‘yishi mumkinligini ogohlantirishdi va bu hol ro‘y bermasligi uchun 
ruhoniyatga qarshilik ko‘rsata boshlashdi. Natijada “Sho‘roi Islomiya” a’zolari o‘rtasida 
kelishmovchiliklar yuzaga keldi. Bu esa o‘z navbatida 1917 yil iyun oyida “Ulamo” jamiyatini 
barpo etilishiga olib keldi. Undan tashqari bu ikki tashkilot orasidagi ziddiyatlar nafaqat 
Turkistonda yangi davlatchilikni tashkil etish masalasida, balki Evropa madaniyatining kirib 
kelishi, ayollar emansipatsiyasi, shariat qonunlari va boshqa masalalarda ham ko‘rindi. 

SHuni alohida ta’kidlash kerakki, 1917 yil sentyabrida ulamochilar chaqirig‘i bilan bo‘lib 
o‘tgan Turkiston musulmonlarining s’ezdi respublikachilik boshqarishning islom shaklini 
tanladi. Bunda islom omili ta’siri faqat davlat apparati tamoyillari bilan cheklanib qolmadi, 
balki bo‘lgusi davlat faoliyatining barcha asosiy yo‘nalishlarini belgilash, fuqarolarning huquqiy 
maqomi davlat hayotidagi diniy arboblarning rolini tartibga solishda ko‘rindi. Bu bir qator 
amaliy masalalar bo‘yicha s’ezd qarorlarida qayd etildi. Xususan, suv va er haqidagi masala 
bo‘yicha qarorda shunday deyiladi; “1.Turkistonning er va suvlari umumxalq yig‘ini 
boshqaruvida bo‘lmog‘i lozim. 2.Er qo‘mitalarini tashkil etish darhol to‘xtatilsin, chunki ular er 
va suvlarni ijtimoiylashtirish yo‘lini tutmoqdalar”.1 Bu qarorda, bir tarafdan davlat umumxalq 
mulkiga ustuvorlik beruvchi mulkchilik konsepsiyasi tasdiqlansa, boshqa tomondan islom 
me’yorlariga muvofiq keluvchi mulkchilik huquqlarini huquqiy muhofazalash mustahkamlandi. 

Mamlakatning liberal demokratik kuchlari vakillari nashr etuvchi  “Ulug‘ Turkiston” 
gazetasi o‘sha paytdayoq “Ulamo jamiyati” rahbarlik qilgan s’ezd qarorlariga ziyraklik bilan 
baho berib, Turkistonning demokratik rivojlanishi uchun ularning ancha cheklangan 
imkoniyatlarini qayd etib o‘tdi. Gazeta qayd etganidek, ularning asosiy maqsadi: “dunyoviy 
ishlarni dindan ajratmaslik, masjidlar, madrasalardan boshlab er va suv, sudlarni 
o‘tkazishgacha bo‘lgan barcha masalalar shariat asosida hal etilishi lozim” - boshdan 
kechirayotgan davrni hisobga olmay, “islom turmush tarzini” amalga oshirishga intilishdan 
guvohlik beradi. Bunda Turkiston taraqqyot yo‘lidan borishiga tahdid bor deb qaraldi.      

Shunga qaramay, shuroiulamochilarning s’ezdi muhim ahamiyatga ega bo‘ldi, chunki 
uning qarorlarida “Turkistanskiy kurer” gazetasi ta’kidlaganidek, “mahalliy aholi o‘z irodasini 
ifodaladi”. Bu fikr haqiqatdan uzoq emas edi, zero “Ulamo” jamiyatiga kirgan din 
peshvolarining mahalliy aholiga ta’siri katta edi. 

Shunday qilib, 1917 yil fevralidan keyingi davr Turkiston xalqlarining siyosiy uyg‘onishi, 
siyosiy kuchlarining tashkillashuvida muhim bosqich bo‘ldiki, bu kuchlar sobiq Rossiya 
imperiyasida rivojlanib kelayotgan demokratik kuchlarga tayanib, demokratik Rossiya tarkibida 
milliy-hududiy muxtoriyat negizida mustamlaka zulmidan ozod bo‘lish va keng suverenitet 
asosida o‘z davlatchiligini barpo etish yo‘lida dasturiy faoliyatlari bilan ochiqdan-ochiq 
kurashuvga kirishdilar.  

                                                           
1 Kengash. 1917. 12 sentyabr. 
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Biroq bu dasturlar konsepsiyalari tahlili shuni ko‘rsatadiki, milliy ozodlik harakati siyosiy 
kuchlarining tarqoqligi haqida ochiq-oydin guvohlik berishicha, siyosiy guruhlar turli 
maqsadlarni ko‘zlagan. Adolat uchun shuni qayd etish lozimki, ular o‘rtasida jipslashish yo‘lida 
muayyan xatti-harakatlar ko‘rildi. Avvalboshdanoq liberal-demokratik ziyolilar va 
taraqqiyparvar ulamolar vakillari barcha siyosiy kuchlarni teng negizda birlashtirish asosida 
“SHo‘roi Islomiya”ni barpo etishni o‘ylagan edilar. 

 Yuqorida aytilgan “Ulamo” jamiyati tarafdorlarining s’ezdida ham bu kuchlarni 
birlashtirish masalasi kunning eng dolzarb masalasi deb hisoblandi. Rossiya Ta’sis Majlisi 
chaqirilishiga tayyorgarlik sharoitlarida s’ezd barcha siyosiy kuchlarni birlashtirishga chaqirdi. 
Butun Turkiston va Qozog‘iston musulmonlariga rahbarlik qilish uchun “Ittifoqi muslimin” 
siyosiy partiyasini tashkil etish, “SHo‘roi Islomiya” va “Turon”ning jamiyat va tashkilotlarini 
tugatish hamda ularning o‘rniga «Ittifoqi muslimin» bo‘linmalarini tuzish haqidagi s’ezd 
qarorlari ham bu kuchlarni birlashtirishga qaratilgan edi.  

“Ulug‘ Turkiston” gazetasi s’ezdning bu qarorlarini qo‘llab-quvvatlab, “Birlashish va bir 
tan bo‘lish payti keldi!”- deb yozadi.1 Biroq keyingi voqealar bu niyatlarning amalga 
oshmasligini ko‘rsatdi. Turkiston milliy siyosiy kuchlarining tarqoqligi o‘lkadagi milliy-ozodlik 
harakati taqdirida qayg‘uli rol o‘ynadi. “Butun hokimiyat ishchi, soldat va krestyan deputatlari 
Sovetlariga!”degan shior ostida bolsheviklar amalga oshirgan Oktyabr to‘ntarishining dastlabki 
kunlari shundan guvohlik beradi.  

Milliy demokratlar ushbu shiorga o‘z munosabatini bu voqeadan ilgariroq, 1917 yil 7-
11 sentyabr kunlari o‘tkazilgan II O‘lka musulmonlari s’ezdida aniq belgilab olgan edi. S’ezd 
qabul qilgan qarorda bolsheviklarning hokimiyatni ishchi, soldat va krestyan deputatlari 
Sovetlariga berish haqidagi talabini qoralab, “hokimiyat koalitsiyaviy (qo‘shma) bo‘lmog‘i va 
mamlakatning barcha kuchlariga tayanmog‘i, ya’ni umumxalqniki bo‘lmog‘i lozim” deb 
ta’kidladi.2 

S’ezd bolsheviklarning siyosiy masalalarni hal etishdagi sinfiy yondoshuvi, ularning 
hokimiyatga da’vosi, mahalliy xalqlar manfaatlarini ochiqdan-ochiq inkor etishni qoralab, o‘z 
munosabatini bildirdi: mahalliy aholi hokimiyat ishida u demokratik bo‘lgan; xalqning o‘z 
taqdirini o‘zi erkin belgilash huquqi amalga oshirilgan; barcha aholi nomidan faoliyat 
yuritayotgan umummusulmon organi “O‘lka musulmonlari Sho‘rosi” (“O‘lkamussho‘rosi” yoki 
“Kraymussovet”)da qonuniy vakolatini tan olgan taqdirdagina ishtirok etadi. 

Turkistondagi barcha siyosiy kuchlar o‘z s’ezdlarini o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘rayotgan 
ancha qizg‘in sharoitda “Sho‘roi Ulamo” jamiyati yo‘lboshchilari shoshilinch ravishda 1917 yil 
12 noyabrda “turli musulmon guruhlarining birlashgan yig‘ini”ni chaqirish, shuningdek, kun 
tartibiga “Turkistonda hokimiyatni tashkil etish haqida”gi masalani kiritishni qo‘ydi. Garchi 
yig‘inda “Sho‘roi Ulamo”ning ikki viloyat – Sirdaryo va Samarqanddan kelgan vakillari ishtirok 
etgan bo‘lsa ham, uning tashabbuskorlari yig‘inga III Umummusulmon s’ezdi maqomini 
berishdi. Qabul qilingan qarorda yig‘in hokimiyatning Sovetlarga o‘tishi maqbul emas deb 
hisobladi, zero “mahalliy aholi manfaatlariga begona bo‘lgan uncha katta bo‘lmagan 

                                                           
1 Ulug‘ Turkiston. 1917. 30 sentyabr. 
2 Ulug‘ Turkiston. 1917. 30 sentyabr. 
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guruhlardan tashkil topgan harbiy, ishchi va krestyan tashkilotlarninggina qo‘lida 
hokimiyatning jamlanishi demokratik tamoyillarga javob bermaydi va xalqlarning o‘z taqdirini 
o‘zi belgilashi asoslarida mahalliy aholi hayotini to‘g‘ri tashkil etishni kafolatlay olmaydi”. 

Yig‘in qarorida qayd etilganidek, “musulmonlarning o‘z taqdirini o‘zlari belgilashlari va 
ularning umuminsoniy taraqqiyotiga erishishlari Qur’oni Karimda aytilgan va shariatda 
ko‘rsatilganidek bo‘lmog‘i darkor. Shu bois musulmonlar inqilob natijasida erishilgan 
huquqlarni amalga oshirishda mavjud biror siyosiy partiyaga butkul qo‘shila olmaydilar va 
ularning partiyaviy kurashida ishtirok etmaydilar”.   

“Hokimiyatning soldat, ishchi va krestyan deputatlari Sovetlari qo‘liga o‘tgani 
munosabati bilan Turkiston aholisiing 98 foizini tashkil etgan va umumiy soni 10 million 
kishidan iborat bo‘lgan musulmonlar Rossiya inqilobi ko‘tarib chiqqan ozodlik, tenglik, 
birodarlik shiorlariga muvofiq, milliy-madaniy o‘z taqdirini o‘zi belgilash huquqiga egadirlar”, 
deb topildi. 

O‘lka ishchi, soldat va krestyan deputatlari s’ezdi delegatlarini yig‘in qarorlari bilan 
tanishtirish uchun ulamochilar yo‘lboshchisi Sherali Lapin raisligida bir necha kishilik maxsus 
komissiya tuzildi. 

1917 yil 15 noyabrda III O‘lka ishchi, soldat va krestyan deputatlari s’ezdi  ochilishi 
arafasida shu narsa aniq bo‘ldiki, u o‘lkada hokimiyatni tuzish haqidagi masalani hal etishni 
to‘la-to‘kis o‘ziga qabul qildi. Bolsheviklar, so‘l eserlar, o‘ng sotsialist-inqilobchilar va sotsial-
demokratik mensheviklar hokimiyatni tashkil qilish tamoyillari haqidagi masalalar bo‘yicha 
qizg‘in bahslarni tugatgach, so‘z Sherali Lapinga berildi. U o‘z nutqida s’ezd ishtirokchilarini 
musulmonlar s’ezdi qabul etgan O‘lka hokimiyatini tashkil etish haqidagi qaror bilan 
tanishtirdi. U «musulmonlar butun hokimiyatni ham talab qilishi mumkin edi, biroq kelgindi 
elementlarga yon berib, ularning vakillarini hokimiyatga kirishiga yo‘l qo‘ydi», dedi va 
musulmonlar o‘lkada faqatgina bitta inqilobiy demokratiya hukm surishiga mutlaqo qarshi 
turishini ogohlantirdi. 

Shunga qaramay, III O‘lka ishchi, soldat va krestyan deputatlari s’ezdi tasdiqlagan 
Bayonnoma shuni e’lon qildiki, o‘lkada hokimiyatning oliy organi “O‘lka ishchi, soldat va 
krestyan deputatlari soveti bo‘lib, endilikda u Turkiston o‘lkasining Xalq Komissarlari Soveti 
deb nomlanadi» va uni shakllantirishda oktyabr to‘ntarishini amalga oshirgan so‘l sotsialistik 
partiyalar vakillarigina ishtirok etadi. S’ezd mahalliy aholining o‘lka hokimiyat organida 
ishtirokiga doir aniq bir gapni aytadi: “Hozirgi vaqtda musulmonlarni o‘lka inqilobiy 
hokimiyatining oliy tashkilotiga kiritish maqsadga muvofiq emas. CHunki mahalliy aholining 
soldat, ishchi va krestyan sovetlari hokimiyatiga munosabati noaniq, shuningdek, mahalliy 
aholi orasida proletar sinfiy tashkilotlar yo‘q”.1   

Shunday qilib, s’ezd saylagan hukumat – Xalq Komissarlari Sovetiga o‘lka mahalliy 
aholisi vakillaridan biror kishi kirmadi. Bolsheviklar III O‘lka Sovetlari s’ezdini chaqirish va 
qarorlar qabul qilish orqali o‘lkada hokimiyatni tashkil etish va hokimiyat organlarini 
shakllantirish tamoyillari haqidagi masalani yakka hal qilib, millatlarning o‘z taqdirini o‘zi 
belgilash huquqini buzdi. Bolsheviklar mohiyatan dastlabki kunlardanoq chorizmning mahalliy 

                                                           
1 Turkestahskiye  vedomosti. 1917. 18–21 noyabr. 
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aholiga nisbatan ulug‘ davlatchilik, shovinistik, mustamlakachilik siyosatini davom 
ettiruvchilari ekanliklarini namoyon etishdi. 

Biroq, Turkistonning milliy vatanparvar kuchlari o‘lka taqdiri uchun bunday mas’ul 
lahzada xalqning o‘z taqdirini o‘zi belgilash va o‘z davlatchiligini yaratish huquqini amalga 
oshirishga qaratilgan qat’iy siyosiy pozitsiyada turdi. Milliy demokratlar o‘z munosabatlarini 
Oktyabr to‘ntarishidan so‘ng darhol namoyon qilgan edilar. Bolsheviklar bilan hamkorlikdan 
bosh tortish belgisi sifatida milliy demokratiya yo‘lboshchilari boshqargan “Markaziy Sho‘roi 
Islomiya” a’zolari Toshkentni tark etib, Qo‘qonga ko‘chib o‘tdilar. Ular bu erda 1917 yil 26 
noyabrda IV Favqulodda Umumturkiston musulmonlari s’ezdini chaqirishdi. Bu s’ezd 
Turkistonda davlat tuzilishi haqidagi masalani hal etishni ko‘zda tutdi. 

Uch kun mobaynida s’ezd ishtirokchilari Turkiston o‘lkasining bo‘lg‘usi siyosiy tuzilishi 
haqidagi o‘z qarashlarini belgilab olishdi, bular s’ezdda qubul qilingan hujjatlarda o‘z aksini 
topdi. Xususan,  1917 yil 27 noyabrda qabul qilingan Deklaratsiyada quyidagi matn berilgan:  

“Yashasun Turkiston Muxtoriyati!” 

Turkiston musulmonlarining to‘rtinchi favqulodda qurultoyi Turkiston o‘lkasida 
bo‘lg‘on xalqlarning xohishlari bo‘yincha buyuk Rusiya inqilobi tarafidan berilgan asoslarga 
binoan federatsiya asosiga qurilgan Rusiya jumhuriyati ila birlikda qolg‘oni holda Turkistonni 
erlik Muxtoriyatli, ya’ni “territorialniy avtonomiyalik” e’lon  qiladur. Bu Muxtoriyatning ne 
suratda vujudga qo‘yilmog‘ini yaqin orada yig‘iladurg‘on umumturkiston xalqining 
“Uchreditelniy Sobraniya”siga (Turkiston Majlisi Muassasoni)ga tobshuradur. SHuning ila 
barobar Turkiston o‘lkasida aqalliyat tashkil qilg‘on millatlarning huquqlari har jihatdan 
saqlanilmog‘ini ham tantanali suratda bayon etadur”.1  

 

 

                                                           
1 Ulug‘ Turkiston. 1917. 8 dekabr. 
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1917 yil 28 noyabrda tashkil topgan respublikaning nomi “Turkiston Muxtoriyati” deb 
ataladigan bo‘ldi. Hokimiyat tarkibi esa quyidagicha shakllanishi lozim edi: Ta’sis s’ezdi 
chaqirilgunga qadar hokimiyat to‘la ravishda Turkiston Muvaqqat Kengashi va Turkiston Xalq 
(Milliy) Majlisi qo‘lida jamlanadi. Muvaqqat Kengash a’zolaridan 12 kishilik hukumat 
tuziladigan bo‘ldi. Turkiston Muvaqqat Kengashi a’zolarining soni ilgari Butunrossiya Ta’sis 
Majlisiga Turkiston o‘lkasidan saylangan nomzodlar soniga qarab 32 kishi aniqlandi.1 Turkiston 
Muxtoriyati o‘lka hududida demokratik davlatchilikni barpo etishning ilk amaliy tajribasi edi. 

Biroq, 1918 yil 12 fevralda Turkiston Xalq Komissarlari Soveti (XKS)  Turkiston 
Muxtoriyati hukumatini tugatish uchun xarbiy harakatlarni boshladi va buning uchun qizil 
askarlardan tuzilgan qurolli qo‘shinni Qo‘qonga yubordi.  

Ularga qarshi dastlabki jangda muxtoriyatning milliy qo‘shinidan tashqari 
qo‘qonlik tinch axoli vakillari xam qatnashdi. Asosan bolta, cho‘kich, tayoq ko‘targan 
xaloyiqning soni 10000 kishiga etdi. SHunga qaramay, qurolsiz bu kishilar qizil 
askarlarning Qo‘qon shaxriga xujumini uch kun davomida mardonavor kaytardilar. SHaxar 
ustiga uch kun davomida to‘plardan yondiruvchi snaryadlar otildi.  

Natijada  72 kun faoliyat ko‘rsatgan Turkiston Mu’xtoriyati hukumati, 1918 yil 19–22 
fevralda qizil askarlarning qonli xujumlari oqibatida ag‘darib tashlandi. 

Turkiston muxtor respublikasining 1918 yil fevralida harbiy kuch orqali tugatilishi milliy 
masalada ziddiyatlarning chigal tugunini yuzaga keltirdi. U bolsheviklarning mahalliy aholi 
bilan aloqasi yo‘qligini ochiq-oydin ko‘rsatdi va ayni paytda, mintaqadagi milliy ozodlik 
harakatining kuchli va etukligini namoyon etdi. 

1918 yilning fojiali fevral voqealaridan so‘ng istiqlol uchun  harakat izchil ravishda 
ochiq qurolli qarshilik shaklini ola boshladi. O‘lkaning tub aholisi va ularning siyosiy 
yo‘lboshchilari bolsheviklarning hukumat tuzilmalari xatti-harakatlarida milliy mentalitetga yot 
bo‘lgan davlatchilikni joriy qilishga oshkora intilishni yaqqol ko‘rgach, milliy masalani tinch yo‘l 

                                                           
1 El  bayrog‘i. 1917.  22 dekabr. 
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bilan hal etish imkoniyati tugadi, faqat qurol kuchi bilan ozodlik va mustaqillik haqidagi asriy 
orzuni amalga oshirish mumkin, degan fikrga keldilar. 

Turkiston Muxtoriyati hukumatining ag‘darilishi turkistonliklar tarafidan Rossiyaning 
o‘lkaga nisbatan tajovvuzkorona rejasining  yangi dalili sifatida qabul qilindi va ular o‘z 
Vatanlarini bosqinchilardan himoya qilish uchun qo‘lda qurol bilan ko‘tarildilar. Bu sovet 
hokimiyatiga qarshi qurollik harakat “Turkistonning ozodligi uchun!”, “Zolimlarsiz Turkiston 
uchun!”, “Turkiston - turkistonliklar uchun!” va boshqa shu kabi siyosiy talablarda yorqin 
ko‘rindi. 

 Sovet hokimiyatiga qarshi qurollik harakat dastlab Turkiston o‘lkasi hududidagi 
Farg‘ona vodiysida, shuningdek, Samarqand viloyatida boshlanib, keyinchalik o‘zining eng 
baland cho‘qqisiga ko‘tarildi. Buxoro respublikasida bu harakat SHarqiy Buxoro (hozirgi 
Tojikiston Respublikasi va O‘zbekistonning Surxondaryo viloyati) va G‘arbiy Buxoroda (hozirgi 
Buxoro va Navoiy viloyatlari)   ayniqsa kuchaygan  bo‘lsa,   Xorazm  respublikasida  harakat 
asosan hozirgi   Turkmaniston   Respublikasining   Toshovuz,   O‘zbekistonning   Xorazm 
viloyati va Qoraqalpoqiston Respublikasi hududlarida yuz berdi. 

Turkiston mintaqasidagi qarshilik harakati o‘z rivojlanishi jarayoniga ko‘ra katta ikki 
davrni bosib o‘tdi: birinchi davr (1918–1924 yillar) va ikkinchi davr (1925–1935 yillar).  Har bir 
davr harakat qatnashchilarining miqdori, qo‘rboshilar, kurash taktikasi va janglar amaliyotiga 
ko‘ra, shuningdek, alohida xususiyatlari bilan bir-biridan o‘zaro farqlanuvchi mustaqil bir 
nechta bosqichlarga bo‘linardi.1  

Qarshilik harakati mintaqada o‘sha davrda mavjud bo‘lgan Turkiston ASSR, Buxoro va 
Xorazm respublikalarining har birida o‘z ichki qonuniyatlariga ko‘ra bir-biridan o‘zaro ajralib 
turuvchi bosqichlarga ham bo‘linardi. 

Fargona vodiysidagi qarshilik harakati 1918–1924 yillardagi birinchi davrda bir-biridan 
mustaqil uch bosqichga bo‘linadi. 1918 yil fevralidan 1920 yil martigacha davom etgan birinchi 
bosqichda dastavval Kichik va Katta Ergash, so‘ngra Madaminbek mujohidlar xarbiy qo‘shiniga 
qo‘mondonlik qildilar.  

1920 yilning bahoridan boshlab to 1922 yilning oxirigacha bo‘lgan ikkinchi bosqichda 
qarshilik ko‘rsatgan  xarbiy qo’shinga   Shermuhammadbek    qo‘mondonlik    qildi.  
Shermuhammadbek boshchiligida 1920 yil  3 mayda  “Turkiston – turk mustaqil islom 
jumhuriyati” tuzildi2  va 1922 yil aprel oyida ushbu Turkiston muvaqqat hukumatining 
vaqtinchalik Konstitutsiyasi qabul qilindi. Bolsheviklar rejimi va Turkfront rahbarlari Farg‘ona 
vodiysiga yangidan-yangi kuchlarni tashlab turganliklari, qizil askarlar barcha zamonaviy urush 
qurollari bilan tish-tirnog‘igacha qurollanganliklariga qaramasdan sovet hokimiyati bu erda 
1922 yil kuzi va qishigacha jiddiy bir yutuqqa erisha olmadi. 

                                                           
1 Rajabov K. Turkiston  mintaqasidagi  istiqlolchilik  harakati  va uni davrlashtirish masalalari  (1918–
1935).//Markaziy Osiyo XX asr boshida: islohotlar, yangilanish, taraqqiyot va mustaqillik uchun kurash (jadidchilik, 
muxtoriyatchilik, istiqlolchilik). Toshkent. Ma’naviyat. 2001. s.127 
2 Науit Вауmirza. Turkistan im  XX  jahrhundert. Darmstadt.1956. s. 202. 
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1923–1924 yillarda davom etgan uchinchi bosqichda kichik- kichik dastalarga bo‘lingan 
holda vodiyda jang harakatlari olib borildi. 1923 yilda Farg‘onada kichik qo‘rboshi dastalarining 
miqdori kamida 350-400 atrofida edi.  

Buxoro amirligi o‘rnida tashkil topgan Buxoro respublikasi hududida 1920 yilning kuzi–
1921 yilning Oktyabr oyida  qarshilik harakatning birinchi bosqichi boshlandi. Dastlab SHarqiy 
Buxoroda yuzaga kelgan ushbu harakat tez orada butun Buxoro respublikasi hududini qamrab 
oldi va dastlabki galabalarga erishdi. Qizil askarlarga qarshi kurashni oldiniga Buxoroning sobiq 
amiri Said Olimxon boshqarishga urindi. Biroq 1921 yil Mart oyida u SHarqiy Buxoro 
hududidan Afg‘onistonga o‘tib ketdi. SHundan keyin SHarqiy Buxoroda sovet tuzumiga qarshi 
to‘plangan xarbiy qo‘shinga Ibrohimbek Laqay, Buxoro, Karmana va Nurotada esa Mulla 
Abdulqahhor qo‘rboshilar rahbarlik qilishdi. 

1921 yil Noyabr – 1922 yil Avgustda   Buxorodagi  qurollik qarshilik harakati ikkinchi 
bosqichining eng kuchaygan davri bo‘lib, bu turkiyalik mashhur sarkarda Anvar Posho va 
boshqa turkiyalik zobitlarning Buxoroga kelishi   bilan   bevosita   bog‘liqdir. Bu   paytda  
deyarli butun Sharqiy Buxoro qizil askarlar  qo‘lidan  ozod qilindi.   

Turkistondagi siyosiy jarayonlarning markazi aynan Sharqiy Buxoroga ko‘chdi. Anvar 
Posho mujohidlarning jangovar kuchini yanada oshirdi. U Sharqiy Buxoroda birlashgan xarbiy 
qo‘shin  bunyod etdi va uni turk zobitlari bilan mustahkamladi, g‘arbcha qumondonlik uslubini 
joriy qildi. Butun Turkiston hududida bolsheviklar va sovetlarga qarshi kurashayotgan 
vatanparvar kuchlarning harakatlari yagona markazga muvofiqlashtirildi. Anvar Posho 
ko‘rsatmasi bilan Buxoro, Farg‘ona, Xorazm qo‘rboshilarining uchrashuvlari muntazam 
o‘tkazilib turildi va ularga kerakli yo‘l-yo‘riqlar berildi. Anvar Posho bilan Sermuhammadbek va 
Junaidxon o‘rtasida doimiy ravishda o‘zaro aloqalar bo‘lib turgan. Afsuski, 1922 yil  4 avgustda  
Anvar Poshoning  jangda  vafot etishi bilan  bu harakat yaxlit bir uyushgan siyosiy kurash 
darajasidan oz bo‘lsa-da pastga tushdi. 

1922 yil Sentyabr – 1924 yilning oxirida Buxoro respublikasidagi mujohidlar 
harakatining uchinchi bosqichida harbiy harakat asosan ikki yo‘nalish: Sharqiy Buxoroda 
Ibrohimbek boshchiligida  va Garbiy Buxoroda Mulla Abdulqahhor etakchiligida kechdi.  

Shunday qilib, qariyb 20 yil davom etgan ozodlik va milliy istiqlol uchun kurash faqat 
1935 yilga kelib Turkiston mintaqasida butunlay mag‘lubiyatga uchradi. Biroq o‘tmishdagi  
istiqlol uchun janglar 1991 yilda Markaziy Osiyo respublikalarining davlat mustaqilligiga 
erishishlari uchun puxta g‘oyaviy asoslar tayyorladi.  

Xulosa qilib aytganda, Turk dunyosini qamrab olgan muammolarni  bartaraf  etishda  
Turkiya va O‘zbekiston halqlari bir-biriga yordam ko‘rsatishgan. 1991 yilda O‘zbekiston 
mustaqillikka erishganda ham, Turkiya dunyodagi 200 dan ortiq mamlakatlar ichida 
O‘zbekistonning davlat mustaqilligini birinchi bo‘lib tan olgan va shu tariqa uning dunyo 
xaritasida yangi davlat sifatida e’tirof etilishi jarayonini boshlab bergan. 
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AMİR TEMUR DAVRİGA OİD MANBALARDA TURKİYA TARİXİGA OİD MA'LUMOTLAR 

Prof. Dr. Shohistahon Mamajonovna ULJAEVA* 

Özet 

Amir Temur davriga oid manbalarda Turkiya tarixiga oid ma'lumotlar talaygina. 
Sharafiddin Ali Yazdiy va Nizomiddin Shomiyning “Zafarnoma”, Ibn Arabshohning “Ajoib al 
maqdur fi tarixi Taymur” asarlarida, Klavixo “Kundaliklari”, Muiniddin Natanziyning “Muntaxab 
ut-tavorixi Muiniy” asari va boshqa manbalarda mavzuga oid katta ahamiyatga molik bo'lgan 
ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin. Ushbu asarlar XIV asr oxiri va XV asr boshlaridagi O'rta 
Sharqdagi umumiy halqaro vaziyat, tarixiy voqealar jarayoni haqida bizga qimmatli 
ma'lumotlar beradi. Xususan, o'sha davrdagi o'z davrining kuchli davlatlari bo'lmish 
Usmoniylar davlati, Misr mamluklari, Oltin O'rda, Qozi Burxoniddin, Amir Temur davlati bilan 
Usmoniylar davlati o'rtasidagi diplomatik aloqalar, Anqara jangining kelib chiqishi, tashkil 
etilishi haqida ham qimmatli ma'lumotlar bor.  

Shuningdek, o'sha paytda Usmoniylar bilan birga parallel ravishda hukm surgan 
sulolalar va davlatlar xususan Turkiya hududlarida Jondoro'g'illari, Dilqodiro'g'illari, 
Qaramoniylar, Mentesha o'g'illari, Saruxono'g'illari va boshqa beyliklar mavjud bo'lgani, Kichik 
Osiyodagi davlatlarning ichida eng qudratlisi Usmoniylar sultonligi bo'lib, ba'zan ular o'rtasida 
kelib chiqqan o'zaro nizolar, kurashlar haqida ham bilib olishimiz mumkin.  

Amir Temur bu beyliklarning hukmdorlari bilan ham bevosita diplomatik aloqalar olib 
borgan. Bu davrga oid manbalarda Turkiyaning umumiy ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, etnik tarixi, 
urf-odatlari, o'sha davrda Kichik Osiyoda yashagan turli xalqlar tarixiga oid muhim ahamiyatga 
ega bo'lgan ma'lumotlar mavjud.  

Xulosa sifatida shuni ta'kidlamoqchimizki, Amir Temur davri tarixchilari sahifalari orqali 
ham Turkiya tarixini o'rganib, yangi ma'lumotlarni ilmiy doiraga kiritish mumkin.  

                                                           
* Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muxandislari instituti 
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FRАNSUZ TАRİХCHİSİNİNG АMİR TЕMUR HАQİDАGİ АSАRİ 

Prof. Dr. Muhаmmаd АLİ* 

Аmir Tеmur qаlаmigа mаnsub “Tеmur tuzuklаri”ning(fоrschа mаtndаn) frаnsuz 

tiligа tаrjimоni L.Lаngle Sоhibqirоn hаyotigа bаg’ishlаb “Tеmur hаyoti” nоmli kitоb 

yozgаn vа uni 1787 yildа Pаrijdа nаshr etdirgаn edi. Kitоb kеyinchаlik, 1890 yildа 

Tоshkеntdа rus tiligа o’girilib  «Аkа-ukа Lоrsеvlаr» bоsmохоnаsidа chоp qilindi.1 

Tаrjimоn N.Suvоrоv  kitоbgа “Tаrjimоndаn”, “Tаrjimоn so’zbоshisi”  nоmli unchа kаttа 

bo’lmаgаn mаqоlаlаr hаmdа “Tаjimоn izоhi”ni hаvоlа etgаn. Tаrjimоnning Аmir Tеmur 

dаvrigа  хiylаginа qiziqishi bоrligi mаqоlаlаridаn, hаttо Hеrmаn Vаmbеrining “Buхоrо 

tаriхi” аsаridаn  Аmir Tеmurgа оid bоblаrni tаrjimа qilib ushbu kitоbgа qo’shib 

chiqаrgаnidаn hаm ko’rinib turibdi. Kitоbdа Аmir Tеmurning pоrtrеti bеrilgаn, muаllif L. 

Lаngle fikrichа, bu Еvrоpаdа Sоhibqirоnning  birdаn-bir hаqiqiy pоrtrеti hisоblаnаdi. 

“Tеmur hаyoti” kitоbi sоddа tildа ilmiy-оmmаbоp yo’sindа, hikоya tаrzidа 

yozilgаn, o’quvchini zеriktirmаydi. Muаllif Shаrаfiddin Аli Yazdiyning “Zаfаrnоmа” аsаrini 

аsliyatdа o’qigаn, hаmdа shu аsаrning  Pеti dе Lа Kruа tоmоnidаn 1722 yildа  frаnsuz 

tiligа, J.Dаrbining 1723 yildа  ingliz tiligа amalga oshirilgan tаrjimаlаrini mutоlаа qilgаn. 

Shuningdеk, ispаn elchisi Rui Gоnsаlеs dе Klаviхоning 1403-1406 yillаrdа Аmir Tеmur 

sаrоyigа qilgаn sаyohаti хоtirаlаri, Ibn Аrаbshоhning  Аmir Tеmurgа bаg’ishlаngаn аsааri 

bilаn tаnishgаn. “Tеmur hаyoti”dа  mаzkur mаnbаlаrdаn bеmаlоl bаhs yuritilgаni  bizgа 

yuqоridаgidеk хulоsа chiqаrish huquqini bеrаdi. L.Lаngle o’z kitоbidа аsоsаn Shаrаfiddin 

Аli Yazdiy аsаrigа suyanаdi  vа tаriхchining ishоnchli mаtеriаllаr аsоsidа  ish ko’rgаnini 

mаmnuniyat bilаn tа’kidlаb o’tаdi. 

 Risоlаdа Chingizхоn vа Chig’аtоy tаriхidаn qisqаchа hikоya qilingаndаn kеyin 

Аmir Tеmur “Trаnsоksаniyaning Kеsh shаhri dеvоrlаrigа yaqin еrdа, Sаbzdа 1336 yil 7 

mаydа tug’ilgаn”2 dеgаn so’zlаrni o’qiymiz. Аlbаttа, bu еrdа хаtоlаr bоr. Chunоnchi, 

Kеsh bilаn Sаbz аslidа  bir shаhаrdir, qоlаvеrsа,  Аmir Tеmurning tug’ilgаn  kuni 1336 yil 

9 аprеl dеb аniqlаngаn; muаllif Аmir Tеmurni оnа tоmоnidаn Chingizхоngа bоg’lаnаdi, 

dеydi, аmmо buni izоhlаb bеrmаydi; Аmir Tеmurning nаbirаsi vаliаhd Muhаmmаd 

Sultоnni 19 yoshdа vаfоt etdi, dеgаn mа’lumоtni kеltirаdi. Hоlbuki, shаhzоdа 27 yoshidа 

bеtоblаnib оlаmdаn o’tgаn edi; Mоvаrоunnаhr оdаmlаrini “tаrtаr”(tаtаr), yurtni esа  

“Tаrtаriya”(Tаtаriya), Оltin O’rdаni “Buyuk Tаrtаriya”(Tаtаriya) dеb аtаydi. Аmir Tеmurni 

hаm “tаrtаr jаhоngiri” sifаtidа tа’riflаydi. Bu, аlbаttа, to’g’ri emаs. Shunisi qiziqki, 

Shаrаfiddin Аli Yazdiyning  “Zаfаrnоmа” аsаridаy  ishоnchli mаnbаdа bundаy gаplаr 

uchrаmаydi. 

                                                           
* O’zbеkistоn хаlq yozuvchisi, Nizоmiy nоmidаgi Tоshkеnt dаvlаt pеdаgоgikа univеrsitеti 
1 Lаnglе L. Jizn Timura. // Sochineniya/ Perevod s fransuskogo N.Suvorova. Т., Тipografiya Lorsevix. 1890. 
2 Lаnglе L. ... Str. 3. 
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Umumаn оlgаndа, L.Lаnge Аmir Tеmur dаvri vоqеаlаri оqimini to’g’ri vа хоlis 

kuzаtаdi, аyrim tаriхchilаr (mаsаlаn, Klаviхо, Ibn Аrаbshоh) bilаn o’rinli bаhslаrgа 

kirishаdi. 

Amir Tеmur  vа Yildirim Bоyazid munоsаbаtlаrining tаriхdа turlichа tа’riflаnishigа 

to’хtаlаr ekаn, L.Lаngle Ibn Аrаbshоhgа jiddiy e’tirоz bildirаdi. Uning jаngdа аsir tushgаn 

Bоyazidni “qushdеk qаfаsgа sоldilаr” dеgаn fikrini hаmdа (go’yo)  Аmir Tеmur bаzmidа 

аsir Sultоn Bоyazidning хоtinlаri jоriyalаr o’rnidа хizmаt qilgаn, dеb yozgаnini qаbih 

tuhmаt, dеb hisоblаydi vа (G’аrbdа) ko’p tаriхchilаr uning nоto’g’ri so’zlаrini ko’chirib 

оlib tаrqаtib yubоrdilаr, dеya аfsuslаnаdi. “Ushbu uydirmаlаr jаnоb Vоltеr(1694-1778, 

buyuk frаnsuz yozuvchisi, fаylаsufi, tаriхchisi – M.А.) tаrаfidаn “Millаtlаrning hоlаtlаri vа 

оdаtlаri  hаqidа” аsаridа hаqli rаvishdа rаd etilgаn edi”1, dеb yozаdi L.Lаngle. Vоltеr, 

umumаn, Аmir Tеmur vа Mirzо  Ulug’bеklаr tаriхidаn  yaхshi хаbаrdоr fаylаsuf аdib edi. 

“Ulug’bеkning buyukligiuning qilgаn ishlаri bilаn bеlgilаnаdi, - dеb yozgаndi Vоltеr. -  U 

Sаmаrqаnddа  birinchi Fаnlаr аkаdеmiyasini yarаtdi, Еr kurrаsini o’rgаndi, kоinоt vа 

yulduzlаrni kаshf etib, mаshhur jаdvаl tuzdi...”2 

Yuqоridа nоmi kеltirilgаn Vоltеr аsаrining 3-tоmi(L.Lаngle dаlilni shu mаnbаdаn 

оlаdi) Аmir Tеmur vа Tеmuriylаr hukmdоrligi dаvrlаri, Sаmаrqаndning buyuk pоytахtgа 

аylаnishi, Mоvаrоunnаhrdа оlib bоrilgаn siyosаt, Yildirim Bryazid bilаn bo’lgаn jаnglаr vа 

hоkаzоlаrgа bаg’ishlаngаn edi. 

Ibn Аrаbshоhni tаnqid qilаr ekаn, L.Lаngle Аmir Tеmur hаqidаgi bundаy bаhsli 

nuqtаlаrni fаqаt bir tаriхchi, “Bоyazidgа qаrshi jаnglаrdа  o’z qаhrаmоnini kuzаtib 

bоrgаn vа tаriхni ishоnchli mаnbаlаr, dаlillаr аsоsidа yozgаn Shаrаfiddin Аli(Yazdiy)ginа 

hаl qilа оlаdi”,3 - dеydi(muаllif bu еrdа  Shаrаfiddin Аli Yazdiyni  Аmir Tеmur hаqidа ilk 

“Zаfаrnоmа” аsаrini yozgаn tаriхchi Nizоmiddin Shоmiy bilаn yanglishtirmоqdа. Yazdiy u 

jаnglаrni ko’rmаgаn – M.А.) 

Zаhmаtkаsh frаnsuz tаriхchisi vа tаrjimоni L.Lаnglening “Tеmur hаyoti” kitоbi 

Tеmurnоmа sаhifаlаrini bеzаb turgаn nоdir аsаrlаrdаn biri  bo’lib qоlаdi. 

                                                           
1 Lаnglе L. .... Str. З3. 
2 O’zbekiston Milliy ensiklopediyasi. T., 2001. 497-bet. 
3 Lаnglе L. “Jizn Timura”. Т., 1890. Str..33 
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SHAYBONİLAR VE USMONİYLAR DAVLATİ O’RTASİDAGİ HARBİY ALOQALAR 

Doç. Dr. Akhmadjon KHOLİKULOV* 

Buxoro xonligi O‘rta Osiyo hududida faoliyat ko‘rsatgan yirik davlatlardan biri bo‘lib, 
unda 2 ta sulola – shayboniylar (1501-1601) va ashtarxoniylar (1601-1756) hukmronlik qilgan. 
Bu sulolalar hukmronligi davrida xonlikning siyosiy nufuzi, kuch-qudrati turlicha bo‘lganligi 
bois, Buxoro xonligini ikki davrga: shayboniylar sulolasi va ashtarxoniylar sulolasi sifatida 
alohida ajratish rasm bo‘lgan [1]. 

Muhammad Shayboniyxon boshchiligidagi ko‘chmanchi o‘zbeklar XVI asr boshlarida 
Movarounnahr va Xurosonni egallab, temuriy shahzodalar hukmronligiga chek qo‘ydilar va bu 
ulkan hududda o‘zlarining markazlashgan davlatiga asos soldilar. Bu davlat poytaxti avval 
Samarqand bo‘lgan bo‘lsa, XVI asr o‘rtalaridan boshlab Buxoroga ko‘chiriladi. Shundan keyin 
bu davlat Buxoro xonligi deb ham atala boshladi. Butun XVI asr mobaynida hokimiyatni o‘z 
qo‘llarida saqlab kelgan shayboniylar sulolasi hukmronligi o‘zbek davlatchiligi tarixida katta 
ahamiyatga ega bo‘lib, xuddi shu davrda o‘zbek xalqining etnik shakllanishidagi uchinchi davr 
boshlandi. Dashti Qipchoqlik o‘zbeklar Movarounnahr va Xurosondagi mahalliy turkiy xalq – 
o‘zining azaliy qon-qondoshlari bilan qo‘shilib ketdi va ularga ham o‘zining nomini berdi [2]. 

Mazkur sulola hukmronligi davrida Kichik Osiyo va unga tutash hududlarni o‘z ichiga 
olgan Usmoniylar imperiyasi bilan diplomatik aloqalarni yanada kuchaytirdiki, bu Temur va 
temuriylar davridagi siyosiy qarama-qarshilikning aks holatdagi ko‘rinishi edi. Bu ikkala davlat 
o‘rtasidagi munosabatlarning yaqinlashishiga ularning faqat turkiy xalqlarga mansub sulola 
vakillari bo‘lishi bilan birga, diniy-mafkuraviy ziddiyat tufayli Eronga qarshi turish kabi 
mushtarak g'oyalar ham mavjud edi. Shu jihatdan ham, mazkur masalaga bir qator turk va 
o‘zbek olimlari o‘z tadqiqotlarida ma'lum sahifalarni ajratadi. 

Xususan, turk tarixchisi R.Kilich o‘z tadqiqotida XVI asrning birinchi yarmida, xususan, 
turk sultonlari Sulton Salim (1512-1520) va Sulton Sulaymon (1520-1566) davrida 
usmonlilarning, xususan, Sulton Sulaymonning Buxoroga yuborgan turk yanichar (yangi 
cherik)lari haqida ma'lumotlar beradi [3]. 

XVI asrdan boshlab to‘pchilar va to‘fangdoz [4] (miltiq otuvchi)lar soni va jangdagi 
ahamiyati ortishi bilan bu mansabning nufuzi oshib borgan. XVI asr o‘rtalarida shayboniy 
sultonlarga Usmonli turklar tomonidan yuborilgan to‘fangdozlar va to‘pchilarga umumiy 
qo‘mondonlik to‘pchiboshi zimmasida bo‘lgan [5]. Bu mansab egasining janglarda alohida 
ahamiyat kasb etadigan harbiy faoliyati tufayli, o‘sha davr manbalarida Ustod Aliquli [6], 
Mustafo Rumiy [7], Ustod Ruhiy [8] va Mirak yasovul [9] singari to‘pchiboshilar nomlari bir 
necha marta tilga olinadi. 

Usmonli turklar shartnoma asosida qo‘shinga o‘tochar qurollardan foy-dalanishni 
o‘rgatish, zamonaviy usulda sarbozlarni jangga tayyorlash mashqlarini o‘tkazish bilan 
shug'ullanishgan [10]. Ular ba'zida shahzodalarning taxt talashib kurashlarida goh u, goh bu 
sulton tarafida turib jangda qatnash¬ganlar va shu tariqa davlatning ichki ishlariga ham 
aralashganlar. Masalan, Navro‘z Ahmadxon 1553-1556 yillarda Abdullaxonga qarshi 

                                                           
* O’zbekiston Milliy Universiteti 
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urushlarda, Ko‘chkunchixonning nabirasi Javonmardalixon Samarqand uchun Buxoro 
sultonlariga qarshi kurashda turk yanicharlariga va mashshoq (muhandis)lariga tayangan [11]. 

XVI asrning 50-yillarida Movarounnahrda bo‘lgan turk admirali va sayyohi Seydi Ali Rais 
shayboniylarga xizmat qilayotgan usmonlilarning qo‘shinlari haqida quyidagi ma'lumotlarni 
keltiradi: “... saodatli podshoh (Turk sultoni) shayx Abdullatif va Dodosh elchi orqali Navro‘z 
Ahmadxonga bir qancha miltiq otuvchilar va bir qancha qal'a to‘plari yuborgan. Buxoro hokimi 
Burxon sulton (Ubaydullaxonning nabirasi, Muhammad Rahim sultonning o‘g'li) va Navruz 
Ahmadxonlarning Shahrisabzda bo‘lgan to‘qnashuvlarida rumliklarning bir qancha boshliqlari 
halok bo‘lgan. Shundan keyin rumliklarning boshliqlaridan biri o‘z yoniga bir qancha kishilarni 
olib, Toshkent va Turkiston yo‘li bilan Rumga jo‘nagan bo‘lsa, yana bir Ahmad chovush [12] 
ismli rumlik Buxoro va Xorazm yo‘li bilan Rumga qaytgan. Bir qancha yanichari Burhon sulton 
yonida va bir qanchasi Navro‘z Ahmadning o‘g'illari yonida qolgan” [13].  

Xabarda Eron shohining Seydi Ali Raisdan “Sizlar bizga qarshi Buxoroga 300 harbiy 
yanichar yuborgansizlarmi”, deya so‘raganligi hamda usmonli turklar sultoni Sulaymon 
tomonidan Navro‘z Ahmadxonga Eron bilan kurashda ko‘maklashish maqsadida 300 kishilik 
yanichar va bir to‘pchi bo‘linma yuborilganligi ta'kidlanadi [14]. Ammo bu suhbat 1555 yilda 
bo‘lganligini e'tiborga olsak, keyingi yillarda turklar soni qo‘shinda ko‘pchilikni tashkil qilgan. 
Masalan, Bobo sulton (Navro‘z Ahmadning o‘g'li) Abdullaxon himoya qilgan Nasaf qal'asini 
qamal qilganida (1554) qo‘shinning o‘ng qo‘liga rumliklar joylashtirilgan [15]. 1557 yili 
Abdullaxon Buxoroni qamal qilganida, shahar hokimi Burhon sulton jangchilarining aksariyati 
rumlik to‘fangdozlardan iborat bo‘lgan [16]. Keyinchalik, Abdullaxon barcha shayboniy 
sultonlarni yengib, Movarounnahrni birlashtirganidan keyin, rumlik to‘fangchilar uning 
qo‘shini safida xizmat qilganligi va ularning soni 2000 dan oshganligi haqida manbalar xabar 
beradi [17]. Bundan ko‘rinadiki, turk yanicharlari Buxoro hukmdorlarining qo‘shini tarkibida 
ko‘pchilikni tashkil qilgan [18].  

To‘fang/to‘fak (miltiq) – turkiy so‘z bo‘lib, to‘p – zambarak, ak – kichik ma’nosida keladi 
va bu atama “kichik to‘p” ma’nosini anglatadi [19]. Ko‘pchilik adabiyotlarda u miltiq nomi bilan 
uchrayda va forscha ikki so‘z – “mil” – “quvurcha”, “ichi g’ovak tayoqcha” hamda “tiq” – 
“qo‘ymoq”, “solmoq” so‘zlaridan tashkil topgan [20]. 

Muhammad Solihning “Shayboniynoma” va Muhamadiyor ibn Arab Qatag'anning 
“Musaxxir al-Bilod” asarlarida Shayboniyxon qo‘shinlari Samarqandni uzoq muddat qamal 
qilgan paytda (1501) shaharni himoya qilib turgan Bobur askarlarida to‘fang (to‘fak, miltiq) va 
ra'dandoz (arabcha “ra’d” – momaqaldiroq) bo‘lganligi yoziladi [21]. Ammo “Boburnoma”da 
bu qurol ilk bor 1518 yil voqealari tasvirlanganda tilga olinadi. Ma'lumki, 1508-1518 yillardagi 
voqealar  “Boburnoma”dan joy olmagan. Shunday ekan, to‘fangning Bobur qo‘shinida 
ilgariroq bo‘lganligini ta'kidlovchi Muhammad Solih va Muhammadiyor ibn Arab Qatag'an 
so‘zlariga ishonsa bo‘ladi. 1513 yilda shayboniylarning Hirotga qarshi yurishlarida, qal’a qamal 
qilinganda buxorolik jangchilar tinimsiz to‘fangdan o‘q otganligi [22] haqidagi ma'lumotlardan 
ko‘rinadiki, asr boshlaridan Movarounnahr askarlarida otochar qurollar keng tarqalgan. 

XVI asrdan boshlab Movarounnahr hududida keng tarqalgan to‘fanglar yog'och va 
metalldan ishlangan bo‘lib, ular O‘rta Osiyo hududida ishlab chiqarilmagan. To‘fang O‘rta 
Osiyoga Eron va Turkiya hududlaridan keltirilgan. “Mir’otul mamolik” (mamlakatlar ko‘zgusi) 
asari muallifining ma'lumot berishicha, Toshkent xoni Navro‘z Ahmadxonga Turk sultoni 300 
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ta miltiq bilan qurollangan yanichar (yangi qo‘shin)larni yuborganligi haqida ma'lumot beradi 
[23]. Uning ta'kidlashicha, Buxoro qo‘shinlaridagi miltiqlar misdan quyilgan bo‘lib, asar 
qahramonidan 40 ta temir miltiq olib qo‘yilganligi aytiladi [24].  

Buxoro xonligida XVI asr birinchi choragidagi ko‘plab harbiy to‘qnashuvlarning 
ishtirokchisi va qahramoni Zahiriddin Boburning ma'lumotlariga qaraganda, o‘tochar qurol – 
to‘fang o‘sha paytda Bajavr (Afg'oniston) aholisiga ma'lum bo‘lmagan. Ular bunday qurolni 
hech qachon ko‘rishmagan va jang boshlanganda, to‘fang ovozini eshitib ham parvo qilmay, 
o‘qning ro‘parasida turishda davom etganlar. Faqat to‘pchi Ustoz Aliquli va boshqa ba'zi 
jangchilar to‘fangdan o‘q otib, o‘nga yaqin bajavrliklarni yer tishlatgandan keyingina, 
boshqalar dushman ochayotgan o‘tdan o‘z boshlarini qutqarish payiga tushadilar [25]. 
Afg'onistonning ba'zi bir joylarida to‘fang faqat 1519 yilda Bobur qo‘shini bilan birga paydo 
bo‘lganligidan kelib chiqsak, mazkur o‘q otar qurol bu yerda keng tarqalmaganligi ma'lum 
bo‘ladi.  

Turon hududida harakat qilgan lashkarlarning to‘fangni doimiy ravishda qo‘llashi XVI 
asrning o‘rtalariga tug'ri keladi. Shunga ko‘ra, bu davrga kelib, stvoli misdan qilingan to‘fanglar 
haqida gapiriladi. Masalan, Buxorodagi viloyat hukmdorlaridan Burxon sulton lashkari 
otryadlaridan biri shunday to‘fanglar bilan qurollangan edi. Manbalarda shu davrga oid temir 
alvonli to‘fanglar haqida ham ma'lumotlar mavjud bo‘lib, ularga ko‘ra, bunday qurollar bilan 
“rumiylar” (Usmonli sultonlari tomonidan yuborilgan yanicherlar) qurollangan edilar [26]. 
Usmonlilar imperiyasi sultonlari bilan shartnomaga ko‘ra [27], yollanma turk mashshoq 
(harbiy muhandis)lari Abdullaxon (1557-1598) va ashtarxoniylar davrigacha zamonaviy usulda 
qo‘shinlarni jangga tayyorlash mashqlari bilan shug'ullangan, qurollar esa Turkiyadan 
keltirilgan [28]. 

1558 yil Buxoroga tashrif buyurgan ingliz Antoniy Jenkinson shunday yozadi: “26 
dekabrda menga xon huzuriga kirish amr qilindi. Men unga rus podshohining maktubini 
topshirdim. Xon a'yonlari oldida mendan bizning miltig'imizdan otishga majbur etdi va o‘zi 
ham ulardan otib, mashq qildi” [29]. Ushbu xabardan ma'lum bo‘ladiki, mahalliy to‘fanglar 
Antoniy Jenkinson qo‘lidagi miltiqdan farq qilgan. 

Manbalarda turk sipohlarining jang paytidagi uslubi quyidagicha tasvirlanadi: 
“usmonlilar jang oldidan arobalarni bir-biriga zanjir o‘r¬niga ho‘kizning xom terisidan 
ishlangan arqon bilan bog'lab, ularga olti-yettita qalqon o‘rnatishgan. Merganlar aroba va 
qalqonlar orasidan turib, to‘fanglardan o‘q uzishgan. Ba'zi ochiq joylarga to‘siq va g'ovlar 
o‘rnatilgan” [30]. O‘ziga xos “qo‘rg'on”lardan 100-150 nafar suvoriy saf tortib turishi va 
hujumga o‘tishi uchun alohida joylar qoldirilgan. Bunday joylar bo‘dal deb atalgan [31]. Hofiz 
Tanishning mubolag'ali ta'kidlashicha, turk askarlarining hunari “miltiq otuvchilik bo‘lib, har 
biri bu ishda shu qadar mohir ediki, hatto qorong'u kechada ham habashning qora xolini miltiq 
o‘qi bilan bemalol ura olar edi” [32]. 

Xulosa qilib aytganda, XVI asr oxiriga kelib Buxoro xonligi markazlashgan ulkan davlatga 
aylandi. Abdullaxonning sa'yi harakati bilan tashkil topgan va har tomonlama qudratli bo‘lgan 
bu xonlik o‘zbek davlatchiligi tarixida Amir Temur saltanatidan keyingi eng yirik davlat edi. 
Xonlik hududi Sharqda Qashqar bilan, g'arbiy chekkasi Orol va Kaspiy dengizi sohillarigacha 
borib tutashgan. Xonlikning shimoldagi chegaralari Turkiston va Sayramgacha yetib, janubda 
Xurosonning sharqiy qismini o‘z ichiga olgan. 
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Lekin bu davlatning kuch-qudrati ham xuddi Amir Temur tuzgan davlatdek, hokimiyat 
tepasida turgan hukmdorning shaxsiy fazilatlariga suyanar, davrning har qanday sinovlariga 
bardosh beradigan mustahkam davlatchilik tizimi yaratilmagan edi. Shu tufayli ham 
Abdullaxonning o‘limidan so‘ng (1598) katta qiyinchilik bilan barpo etilgan bu davlat ham tez 
orada inqirozga yuz tutdi. 

Xonlik askarlarining qurol-yarog'lari, ot anjomlari orasida Sharqda va Yevropa 
mamlakatlarida tayyorlangan qurol-aslahalarning mavjudligi XVI asrning ikkinchi yarmiga kelib 
harbiy yarog'larning ayrim turlarini tayyorlashda xorijiy yutuqlardan unumli 
foydalanilganligidan guvohlik beradi. XVI asr davomida xonlik shaharlarida qo‘shinni 
qurollantirish takomillashib, to‘fangdan, shaharlarni qamal qilishda to‘plardan foydalanish 
artilleriya to‘plarini ishlab chiqarish kengayib bordi. 

Dashti Qipchoqdan kelgan ko‘chmanchi harbiylarning taktikalari o‘zlashtirildi. Bundan 
tashqari, yangi qurollar – to‘p, to‘fang va zambaraklarning yangi turlari paydo bo‘lib, ularning 
qo‘llanishi natijasida jang olib borish usullarida ham ayrim o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Dindoshlik, 
mazhabdoshlik va til yaqinligi bois Usmonli turklar davlati bilan aloqalarning yo‘lga qo‘yilishi va 
rivojlanishi natijasida qo‘shinda usmonlilar harbiy an'analariga xos tartiblar ham paydo bo‘ldi. 
O‘z davri uchun zamonaviy hisoblangan to‘p, to‘fang singari o‘t ochar qurollar paydo bo‘lib, 
ular tufayli jang usullarida ham ayrim o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Usmonli turklar davlati bilan 
aloqalarning yo‘lga qo‘yilishi va rivojlanishi natijasida usmonlilar qo‘shiniga xos harbiy an'ana 
va tartiblar – qo‘shinni saflash, jangga kirish tartiblari ham joriy etildi. 

ANNOTATION 

Mazkur maqolada Shayboniylar sulolasi hukmronligi davrida Kichik Osiyo va unga 
tutash hududlarni o‘z ichiga olgan Usmoniylar imperiyasi bilan diplomatik aloqalarni yanada 
kuchayganligi, bu holat ayniqsa harbiy aloqalarda o‘z aksining topganligi, manbalarda shu 
davrga oid temir alvonli to‘fanglar haqida ham ma'lumotlar mavjud bo‘lib, ularga ko‘ra, 
bunday qurollar bilan “rumiylar” (Usmonli sultonlari tomonidan yuborilgan yanicharlar) 
qurollanganligi, Usmonlilar imperiyasi sultonlari bilan tuzilgan shartnomaga ko‘ra, yollanma 
turk mashshoq (harbiy muhandis)lari Abdullaxon (1557-1598) davrida zamonaviy usulda 
qo‘shinlarni jangga tayyorlash mashqlari bilan shug'ullanganligi, qurollar esa Turkiyadan 
keltirilganligi, shuningdek, Usmonli turklar davlati bilan aloqalarning yo‘lga qo‘yilishi va 
rivojlanishi natijasida usmonlilar qo‘shiniga xos harbiy an'ana va tartiblar – qo‘shinni saflash, 
jangga kirish tartiblari ham joriy etilganligi yoritilgan.  

Maqolada Usmonli turklar ba'zida shahzodalarning taxt talashib kurashlarida goh u, 
goh bu sulton tarafida turib jangda qatnashganligi va shu tariqa davlatning ichki ishlariga ham 
aralashganliklari qayd etilgan. Masalan, Navro‘z Ahmadxon 1553-1556 yillarda Abdullaxonga 
qarshi urushlarda, Ko‘chkunchixonning nabirasi Javonmardalixon Samarqand uchun Buxoro 
sultonlariga qarshi kurashda turk yanicharlariga va mashshoq (muhandis)lariga tayangan. 
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XVI. YÜZYILDA AZERBAYCAN SAFEVİ DEVLETİNDEN OSMANLI VE ŞEYBANİ 
DEVLETİNE GÖNDERİLEN ELÇİLER 

Doç.Dr. Mübariz AĞALARLI* 

  Giriş 

XVI əsrdə Avrasiya məkanında ciddi siyasi hadisələrlə zəngin olan bir dövr başlayır. Bu 
dövr yeni imperiyaların yaranması və onların siyasi, iqtisadi, mədəni və dini-ideoloji sərhədlərə 
bölünməsi ilə xarakterizə olunur. Bu dövrdə Şərqdə baş verən siyasi hadisələr bölgənin yeni 
siyasi xəritəsini meydana çıxardı. Anadoluda Osmanlı imperiyası, Azərbaycanda Səfəvilər 
dövləti, Hindistanda Böyük Moğol imperiyası, Mavərənnəhr  bölgəsinə hakim olan Şeybanilər, 
Misir, Suriya, Hicaz ərazilərini əhatə edən Məmlük dövləti, bu siyasi xəritənin əsas 
subyektlərindən biri idilər. 

Bu dövrdə Azərbaycanda da ciddi siyasi hadisələr baş verirdi. Ağqoyunlu hakimiyyəti 
özünün siyasi tənəzzül dövrünü yaşayırdı. Sultan Yaqubun (1478-1490) hakimiyyəti dövründə 
yaranmış siyasi sabitlik, onun ölümündən sonra pozuldu. Uzun Həsənin varisləri arasında 
başlayan hakimiyyət uğrunda mübarizə dövlətin siyasi təsisatlarına və xarici siyasi əlaqələrinə 
ciddi zərbə vurdu.  Belə bir siyasi şəraitdə, siyasi və dini mərkəzi Ərdəbil şəhərində yerləşən 
Səfəvilər sülaləsinin nümayəndəsi İsmayıl, Azərbaycanda siyasi hakimiyyət uğrunda 
mübarizəyə başladı. 

1501-ci ildə İsmayıl, Şərur düzündə baş verən döyüşdə Ağqoyunlu hökmdarı Əlvənd 
Mirzəni məğlub edərək, paytaxt Təbrizə daxil oldu və ana babası Həsən padşahın hüquqi varisi 
kimi şahlıq taxt-tacına əyləşdi. Şiə məzhəbini rəsmi dövlət dini elan edən I Şah İsmayıl “On iki 
İmam” adına xütbə oxutdu və öz adına sikkə kəsdirdi1. Beləliklə, I Şah İsmayıl Ağqoyunlu 
sülaləsinin hüquqi varisi kimi (I Şah İsmayılın anası Aləmşah bəyim Uzun Həsənın qızı idi-A.M.) 
Azərbaycanda hakimiyyətə gələrək, Səfəvilər sülaləsinin rəsmi hakimiyyətini elan etdi. 

Azərbaycanda səfəvilərin  siyasi hakimiyyətinin  möhkəmlənməsi ilə dövlətin xarici 
siyasi əlaqələrində yenidən canlanma müşahidə olunmağa və qonşu dövlətlərlə siyasi və 
diplomatik münasibətlər inkişaf etməyə başladı. Bu dövrdə dövlətin sərhədlərinin 
genişləndirilməsi, qonşu dövlətlərlə iqtisadi-ticarət və diplomatik əlaqələrin inkişafı Səfəvi 
hakimiyyətinin xarici siyasətinin əsasını təşkil edirdi. 

1.1. Səfəvi sarayından Osmanlı sarayına göndərilən elçilər (1501-1576-cı illər) 

Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın xarici siyasətində Osmanlı imperiyası ilə 
siyasi münasibətlər mühüm yerlərdən birini tuturdu. Çünki, hələ XV əsrin ortalarından 
başlayaraq, osmanlıların Azərbaycan dövlətlərinin qanuni torpaqları sayılan Şərqi Anadolunu 
ələ keçirmək uğrunda apardıqları mübarizə davam edirdi. Həmçinin “Böyük coğrafi 
kəşflər”dən sonra Hindistana gedən ticarət yolunun nəzarətdən çıxması, osmanlıları 
səfəvilərin nəzrətində olan Hind okeanı ilə birbaşa əlaqəsi olan Bəsrə (İran) körfəzini ələ 

                                                           
* Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
1 Oqtay, Əfəndiyev. Azərbaycan Səfəvilər dövləti. Bakı: 1993, s.45; Hayırbey, Qasımov. Azərbaycan mədəniyyəti 
(XVI-XVII əsrlər). Bakı: 2002, s.60; Namiq, Musalı. I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-i aləmara-yi Sah İsmayıl" əsəri 
əsasında). Bakı: 2011, s.10 
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keçirməyə sövq edirdi. Eyni zamanda Səfəvi sülaləsinin hakimiyyətə gəlişindən sonra şiəliyin 
rəsmi olaraq dövlət dini elan edilməsi, sünni osmanlıların dini-ideoliji maraqlarına cavab 
vermirdi. Çünki İmam Əli nəslindən olduqlarını iddia edərək hakimiyyət məsələsində “vilayət 
(Peyğəmbər nəslinin hökmranlıq sürməsi) prinsipini sərt şəkildə ortaya qoyan səfəvilər 
özlərindən savayı İslam Şərqindəki digər müsəlman sülalələrinin hakimiyyətini qeyri-qanuni 
sayırdılar. Bu da İslam dünyasının xilaskarı və təhlükəsizliyinin təminatçısı rolunda çıxış edən 
Osmanlı dövlətinin ideoloyi təbliğatına çox ciddi alternativ idi. Bu səbəblər Səfəvi-Osmanlı 
siyasi münasibətlərinin daima mürəkkəb xarakter daşımasına və uzunmüddətli hərbi-siyasi 
münaqişələrə yol açmışdı. 

Səfəvi-Osmanlı siyasi münasibətlərinəki ziddiyyətlərə baxmayaraq, Osmanlı sultanı II 
Bayazid səfəvilərlə dostluq və sülh münasibətləri saxlamağa çalışırdı. Hətta 1504-cü ildə 
Osmanlı elçisi Məhəmməd Çavuş Balaban xüsusi hədiyyələrlə Səfəvi sarayına gələrək, İraqı və 
Farsı alması münasibətilə I Şah İsmayılı təbrik etmiş, onu “Azərbaycan və İran hökmdarı” kimi 
tanımışdı1. Bununla da Osmanlı imperiyası Azərbaycan Səfəvilər dövlətini rəsmi olaraq 
tanımışdır. 

I Şah İsmayıl Fars əyalətlərini Səfəvi hakimiyyətinə tabe etdikdən sonra, ağqoyunluların 
hakimiyyətinin son dövründə işğal olunmuş Şərqi Anadolu ərazilərində siyasi hakimiyyəti 
bərpa etmək üçün bu ərazilərə yürüş etməyə qərar verdi. 

Səfəvilərin Şərqi Anadoluya yürüşünün cox ciddi siyasi səbəbləri var idi. Belə ki, 
səfəvilər, dövlətin dini-siyasi və iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan və əhalisinin 4/5 
hissəsini şiə türkman-qizilbaşların təşkil etdiyi bu əraziləri osmanlılardan geri almaqla dövlətin 
siyasi gücünü artırır, həmçinin Məmlük dövlətinin sərhədlərinə birbaşa çıxış əldə edirdilər. 
Həmçinin karvan yollarının keçdiyi Şərqi Anadolunu əldə etmək, “karvan ticarəti yollarından” 
böyük gəlir əldə edən Səfəvi xəzinəsi üçün ciddi iqtisadi əhəmiyyət kəsb edirdi [83, 42; 191, 
15]. Eyni zamanda Zülqədər bəyi Əlaüddövlənin Agqoyunlu Sultan Muradı himayə etməsi də 
bu yürüşə əsas yaradırdı. Bu səbəblərdən 1507-ci ilin yayında I Şah İsmayıl Şərqi Anadolu 
istiqamətində yürüşə başladı. Bu yürüş Səfəvi-Osmanlı münasibətlərində gərginlik 
yaranmasına səbəb oldu. Səfəvi hökmdarının Ərzincana gəldiyini eşidən Amasiya valisi 
şahzadə Əhməd vəziyyəti atasına bildirərək, Anadolu qızılbaşlarının I Şah İsmayılın ətrafına 
toplanmaması üçün müəyyən tədbirlər gördü2. 

I Şah İsmayıl Ərzincanda olarkən (1507), Qulu bəy adlı elçisini Osmanlı sultanının, 
Zəkəriyyə adlı elçisini isə Məmlük sultanının yanına göndərərək, yürüşün məqsədinin Zülqədər 
bəyini cəzalandırmaq olduğunu bildirdi. Həmçinin, o, II Bayaziddən Zülqədər ölkəsinə daxil 
olmaq üçün Osmanlı ərazilərindən keçiş izni istədi. I Şah İsmayılın Osmanlı torpaqlarına hücum 
etməsindən ehtiyat edən II Bayazid Səfəvi hökmdarının xahişinə müsbət cavab verdi. Eyni 
zamanda səfəvilərin mümkün hücüm təhlükəsini nəzərə alan Osmanlı sultanı Orta Anadoluya 
böyük hərbi qüvvə cəmləşdirdi3. 

                                                           
1  Şükufə, Məmmədova. Xülasət ət-təvarix Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi. Bakı: 1991, s.66 
2 Remzi, Kılıç. Kanuni devri Osmanlı-İran münasebetleri (1520-1565). İstanbul: 2006, s. 41. 
3 Mehmet, Solakzadə. Tarix (Azərbaycan tarixinə dair iqtibaslar). Osmanlı türk dilindən çevirəni    
  Z.M.Bünyadov. Bakı: 1992, s.21; Remzi, Kılıç. Kanuni devri Osmanlı-İran münasebetleri (1520-  
  1565). s. 42; Faruk, Sümer. Safevi devletinin kuruluşu ve gelişmesinde Anadolu türklerinin   
  rolü (Şah İsmail ile halefleri ve Anadolu türkleri). Ankara: 1992, s.29 
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1512-ci ildə Osmanlı hakimiyyətinə Sultan Səlim Yavuz (1512-1520) çıxdı.  Atasından 
fərqli olaraq Sultan Səlimin səfəvilərə qarşı kəskin xarakterli münasibəti hər iki dövlət arasında  
uzunmüddətli siyasi-hərbi ixtilafların əsasını qoydu.      

I Şah İsmayıl ilə Sultan Səlim arasında siyasi ziddiyyətlər hələ şahzadə Səlimin Trabzon 
valisi olduğu dövrdən başlamışdı. Şahzadə Səlimin 1508-ci ildə, səfəvilərdən vassal asılılığında 
olan Gürcü bölgələrinə yürüşlər edərək, bu bölgənin qərb hissəsini işğal etməsi, həmçini 
Anadoluda Səfəvi dövlətinin bəzi ərazilərinin (Bayburt, Ərzincan, Kəmah, İspir, Tunceli) ələ 
keçirməsi ciddi siyasi gərginliyə səbəb oldu. I Şah İsmayıl şahzadə Səlimin bu addımlarına son 
qoyulması üçün İstanbula bir elçi heyəti göndərərk, Ağqoyunlu sülaləsinin qanuni varisi kimi, 
əvvəllər ağqoyunlulara məxsus sonradan Səfəfi hakimiyyətinə keçən və şahzadə Səlim 
tərəfindən işğal edilən bu torpaqların geri qaytarılmasını və onun cəzalandırılmasını tələb 
etdi1. 

Şahzadə Səlim bu torpaqların Osmanlı torpağı olduğunu və babası İldırım Bayazid 
tərəfindən fəth edildiyini önə çəksə də Osmanlı Divanı bunu qəbul etməmiş və şahzadə Səlimə 
Anadolu bölgəsində səfəvilərə məxsus işğal edilmiş əraziləri geri qaytarmağı əmr etmişdi2. 

I Şah İsmayılla Sultan Səlim arasında olan bu siyasi gərginlik artıq hər iki dövlət arasında 
baş verəcək hərbi-siyasi münaqişəni qaçılmaz edirdi. Hərçənd ki, Osmanlı hakimiyyəti 
Anadoluda baş verən yerli münaqişələrin arxasında Səfəfi dövlətinin dayandığını iddia etsə də, 
lakin bu ittihamlar osmanlıların səfəvilərə qarşı başlayacağı müharibə öncəsi ideoloji 
təbliğatdan başqa bir şey deyildi. Osmanlı hakimiyyəti bu təbliğatı aparmaqla bir tərəfdən 
Osmanlı bürokratiyası arasında öz nüfuzunu artırmağa və Səfəvi-Osmanlı müharibəsinin 
başlanmasının səbəbi kimi təqdim etməyə çalışırdı. Əslində isə Sultan Səlimin Azərbaycana 
hərbi yürüşlərinin cox ciddi siyasi səbəbləri var idi. İlk növbədə Osmanlı dövlətinin əsas 
məqsədi strateji və iqtisadi baxımdan böyük əhəmiyyətə malik olan Şərq Anadolu bölgəsini 
ilhaq etmək idi. Azərbaycan dövlətlərinin irsi mülkü sayılan bu bölgəni işğal etmək Osmanlı 
dövlətinin xarici siyasətinin əsas məqsədlərindən biri idi. Osmanlı hakimiyyəti başa düşürdü ki, 
səfəvilərin irsi torpaqları olan bu ərazilərin işğal edilməsi, Səfəvi dövlətinin siyasi, iqtisadi və 
etno-kulturoloji  təsisatlarına ciddi zərbə vura bilər. Digər tərəfdən bu bölgənin işğalı ilə 
səfəvilərin Anadoluda apardığı dini-siyasi təbliğata son qoyula bilərdi. Bölgənin işğalı 
osmanlılar üçün iqtisadi baxımdan da böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Belə ki, Şərqdən Qərbə 
gedən böyük ticarət yollarını (Təbriz-Hələb, Təbriz-Bursa) və Mesopotomiya, Anadolu və 
Hələb ticarət yollarının birləşdikləri böyük ticarət mərkəzi Diyarbəkrin ilhaq olunması, Osmanlı 
xəzinəsinə böyük həcmdə gəlir gətirə bilərdi. Həmçinin, avropalılar tərəfindən okean vasitəsilə 
Hindistana gedən dəniz yolunun kəşf olunması, osmanlıların nəzarət etdiyi Aralıq dənizi 
ticarətinə nəzərəcarpacaq dərəcədə zərbə vurmuş və  Şərq-Qərb dəniz ticarətində Osmanlı 
hegemonluğu zəifləmişdi. Osmanlı dövlətinin strateji planlarından biri də səfəvilərin 
nəzarətində olan Bəsrə körfəzini ələ kecirməklə dünya okeanına birbaşa çıxış əldə etmək idi. 
Bu baxımdan osmanlı hakimiyyəti öz siyasi və iqtisadi məqsədlərinə çatmaq üçün, Səfəvi 
dövlətinə qarşı ciddi addımlar atmağa başladı3. 

                                                           
1 Fahrettin, Kırzıoğlu. Osmanlılar’ın Kafkas-elleri’ni fethi (1451-1590). Ankara: 1993, s.94; Şahin,   
  Fərzəliyev. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası (XV-XVI əsrlər). Bakı: 1995, s.95. 
2 Remzi, Kılıç. Kanuni devri Osmanlı-İran münasebetleri (1520-1565)..s. 47. 
3Mübariz, Ağalarlı. XV-XVI əsrlərdə Azərbaycan beynəlxalq münsibətlər sistemində. Doktora tezi. Bakı, 2013.  S.99  
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Tarixçi Münəccimbaşıya əsaslanan Rəmzi Kılıç bu barədə yazır: “Yavuz Sultan Səlim 
dövlət adamlarını, yeniçəri başlarını, Rumeli bəylərini toplayıb qəza və cihat etmək arzusunda 
olduğunu, Ərəb diyarını Çərkəzlərdən (Məmlüklərin), Əcəm diyarını da Qızılbaşların 
(Səfəvilərin) əlindən almaq istədiyini, hətta Hində və Sində səfər edəcəyini bildirdi”1.   

Sultan Səlim səfəvilərə qarşı mübarizədə özünə müttəfiqlər də tapmağa çalışırdı. Bu 
məqsədlə Osmanlı hakimiyyəti, h. 920-ci ilin məhərrəm ayında Mavərənnəhr hakimi Ybeydulla 
xana, elçi Məhəmməd bəy vasitəsilə bir məktub göndərdi. Məktubda, Osmanlı sultanı tezliklə 
Şah İsmayıla qarşı müharibəyə başlayacağını və bu müharibədə Özbək hökmdarının ona 
yardım etməsini istəyirdi. Özbək hökmdarı, h. 920-ci il cəmadiüs-sani ayının axırlarında 
sərkərdəsi Xurşud Bahadur vasitəsilə göndərdiyi cavab məktubunda, “ Siz hücum edən kimi biz 
də hərəkətə gəlməyi qərara almışıq...” yazaraq, Osmanlı sultanına tərəfdar olduğunu 
bildirmişdi2. 

Sultan Səlim, 1514-cü il aprel ayının 14-də Ağqoyunlu bəylərindən Fərruxşad bəyə də 
məktub göndərmişdi. Osmanlı sultanı bu məktubda qısaca: “ ... Sizlərin və sizə uyanların 
dindarlığı, Əhli-Sünnət yolunda olduğunuz məlumdur... indi biz Şahın üzərinə getməkdəyik... 
Sizdə üzərinizə düşən vəzifəni yerinə yetirin” yazaraq ağqoyunluları da Səfəvilərə qarşı 
müharibəyə çağırırdı3. 

Osmanlı hakimiyyətinin atdığı diplomatik addımlar nəticəsində Məmlük dövləti 
Osmanlı-Səfəvi qarşıdurmasında bitərəf qaldı4. 

Sultan Səlim hərbi hazırlıqlarnı başa çatdırdıqdan sonra 1514-cü il mart ayının 16-da 
Ədirnə şəhərində fövqalədə bir divan təşkil etdi. Bu divanda Şah İsmayıl və onun ardıcılları 
əleyhinə cihad elan edildi və buna fitva verildi. H. 920-ci il səfər ayının 27-də (23 aprel 1514) 
Osmanlı sarayından Səfəvi sarayına farsca bir məktub göndərilərək, “döyüşdən qabaq 
xəbərdarlıq etmək islamın hökmü və şəriətin tələbidir”  Səfəvi dövlətinə qarşı rəsmi müharibə 
elan edildi5. 

Azərbaycana hücum ərəfəsində Sultan Səlim I Şah İsmayıla bir-birinin ardınca üç 
məktub göndərmişdi. Həmin məktubların hamısı təhqiramiz xitab və hədə-qorxu ilə dolu 
ifadələrlə yazılmışdı. Osmanlı sultanı bu məktublarında Səfəvi hökmdarını, o taxta çıxarkən 
təbrik etməməkdə, şəriət qanunlarını pozaraq müsəlmanları zülmə düçar etməkdə 
günahlandıraraq, Şah İsmayıla - “ Əgər sən tövbə edib əlindəki ölkəni osmanlı ölkəsi saysan 
çox yaxşı, yox əgər belə hərəkət etməsən, Allahın istədiyi nəsə o da olacaqdır” deyərək,  tabe 
olmağı tələb etmişdir6. 

I Şah İsmayıl Osmanlı sarayından gələn məktubların yalnız birinə cavab yazdı. 1514-cü il 
iyul ayının 19-da I Şah İsmayıl elçisi Şahqulu Ağa vasitəsilə Sultan Səlimə göndərdiyi cavab 
məktubunda yazırdı: “... Məlumunuz olsun ki, son zamanlar göndərdiyiniz üç məktub yetişdi. 

                                                           
1 Remzi, Kılıç. Kanuni devri Osmanlı-İran münasebetleri (1520-1565).....s. 67. 
2 Şahin, Fərzəliyev. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası (XV-XVI əsrlər).... s.99; Əli Əkbər, Vilayəti.Şah İsmayıl Səfəvi 
dövründə İranın xarici əlaqələr tarixi. Bakı: Əlhuda, 1998, s.127-131 
3 Remzi, Kılıç. Kanuni devri Osmanlı-İran münasebetleri (1520-1565).....s.79. 
4 Halil, İnalçik. “Osmanlı tarihine toplu bir bakış”. Osmanlı 1, Ankara: 1999, s.92;  
5 Əli Əkbər, Vilayəti. Şah İsmayıl Səfəvi dövründə İranın xarici əlaqələr tarixi…… s.120; 
6 Şahin, Fərzəliyev. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası (XV-XVI əsrlər)..... s.100 
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Onların məzmunu düşmənçilikdən xəbər verirdi, hədə və kobudluqla dolu idi, lakin bunun 
səbəbi və mənşəyi nədir bilmirəm... Cənnətməkan atanızın zamanında Əlaüddövlə Zülqədərin 
həyasızlığı səbəbindən biz Rum ölkəsinə hərəkət etdik və o vaxt tərəflər arasında dostluq və 
birlikdən başqa bir şey görünmədi... İndi bu kin-küdurətin səbəbi anlaşılmır... Bu cavabı dostca 
yazdıq və sizə qarşı çıxmaq üçün hazırlığa başladıq. Əli övladları ilə savaşanlar özləri yox olub 
gedər. İş savaşla sona çatacaqsa onu gecikdirmək doğru olmaz. Vəssalam...”1. 

Sultan Səlim 1514-cü ilin avqust ayının ortalarında Çermukda I Şah İsmayıla türk dilində 
dördüncü məktubunu yazdı. Bu məktubda da, o, Səfəvi hökmdarını təhqir və təhdidedici 
ifadələrlə döyüşə təhrik edirdi2. 

Nəhayət, Səfəvi dövlətinin sərhədlərini keçən Osmanlı ordusu ilə Səfəvi ordusu 
arasında, h. 920-ci il rəcəb ayının 2-də (23 avqust 1514) Maku yaxınlığında Çaldıran düzündə 
şiddətli döyüş oldu. Bu döyüşdə toplardan istifadə edən osmanlılar Səfəvi qoşunu üzərində 
qələbə çaldı. Bu qələbədən sonra Təbriz şəhərinə girən Sultan Səlim orada 8 gün qaldıqdan 
sonra yeniçəri qoşun hissələrinin təkidi ilə şəhəri tərk etdi və Amasyaya dönmək üçün hərəkət 
etdi 3. 

Osmanlı İmperiyası Səfəvi dövlətinə qarşı etdiyi bu hərbi yürüşü nəticəsində Səfəvi 
hakimiyyətini aradan qaldıraraq Bəsrə körfəzi vasitəsilə dünya okeanına çıxış əldə edə bilməsə 
də, səfəvilərin irsi torpaqları olan Şərqi Anadolunun böyük bir hissəsinin ilhaqına nail oldular. 
Şərqi Anadolunun osmanlılar tərəfindən işğalı, istər etno-siyasi, istər strateji, istərsə də iqtisadi 
baxımdan Səfəvi dövlətinə ciddi zərbə idi.       

Çaldıran döyüşündən sonra I Şah İsmayıl hər iki dövlət arasında münasibətləri 
normallaşdırmaq üçün, h. 920-ci ilin şəvval ayında (noyabr 1514) Mir Nurəddin Əbdülvahab 
başda olmaqla, Qazi İshaq, Mövlana Şükrüllah Muğani, Xəlifə Heydərdən ibarət bir 
nümayəndə heyətini məktub və hədiyyələrlə Amasyada olan Sultan Səlimin yanına göndərdi. 
Lakin 1514-cü ilin noyabr ayının 29-da Sultan Səlimin hüzuruna gələn səfəvi elçiləri həbs 
olundu4. 

I Şah İsmayıl h. 921-ci ilin axırlarında (dekabr 1515) Kəmaləddin Hüseyin bəy və 
Bəhram ağadan ibarət yeni bir elçi heyətini İstanbula göndərdi. Səfəvi elçiləri həmin ilin şəvval 
ayının 3-də sultan Səlim tərəfindən qəbul edilsələr də, bu elçilər də sultan Səlimin göstərişi ilə 
həbs olundular5. 

Sultan Səlimin Misir səfərindən sonra (1517), I Şah İsmayıl osmanlılarla diplomatik 
əlaqələri bərpa etmək üçün növbəti bir cəhd etdi. O, 1518-ci ilin fevral ayında Saru-Şeyx adlı 
elçisini Hələbdə olan Sultan Səlimin yanına göndərdi. Fevral ayının 15-də Sultan Səlim 
tərəfindən qəbul edilən elçi, Misirin fəthi münasibətilə Səfəvi hökmdarnın göndərdiyi 

                                                           
1 Mehmet, Solakzadə. Tarix (Azərbaycan tarixinə dair iqtibaslar)….s.27; Remzi, Kılıç. Kanuni devri Osmanlı-İran 
münasebetleri (1520-1565) .... s.85. 
2 Şahin, Fərzəliyev. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası (XV-XVI əsrlər)..... s.101 
3 Hoca Sadeddin, Efendi. Tacü’t-tevarih (Şehzadelerin girişimleri-Selimname ve Yavuz Sultan Selim dönemi). 
Yalınlaştıran İsmet Parmaksızoğlu. IV c., İstanbul: 1979, s.197-203; İstoriya Vostoka. T. 3. Moskva, 1999, s.103. 
4 Fahrettin, Kırzıoğlu. Osmanlılar’ın Kafkas-elleri’ni fethi (1451-1590)... s.112-113; Əli Əkbər, Vilayəti. Şah İsmayıl 
Səfəvi dövründə İranın xarici əlaqələr tarixi…… s.173-174 
5 Remzi, Kılıç. Kanuni devri Osmanlı-İran münasebetleri (1520-1565).....s.111 
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“təbriknamə”ni ona təqdim etdi və I Şah İsmayılın sülh təklifini ona çatdırdı. Lakin Sultan Səlim 
sülh təklifini rədd edərək, elçini həbs etdirdi1. 

Sultan Səlim h. 926-cı il şəvvəl ayının 9 da (22 sentyabr 1520) vəfat etdi. Onun 
ölümündən sonra osmanlı hakimiyyətinə yeganə varis olan şahzadə Suleyman (1520-1566) 
Osmanlı taxtına oturdu2. 

Sultan Suleymanın hakimiyyətə gəlməsindən sonra Səfəvi-Osmanlı münasibətləri 
müəyyən dərəcədə normallaşmağa başladı. İlk olaraq, Sultan Suleyman atası Sultan Səlimin 
Səfəvi dövlətinə qarşı yürütdüyü aqressiv siyasəti dəyişmək qərarına gəldi. Bu münasibətlə, 
Səfəvi dövlətinə qarşı tətbiq olunan “İbrişim yasağı” deyilən ipək ticarəti qadağasını aradan 
qaldırdı. Eyni zamanda Sultan Səlim dövründə bu qadağanı pozduğuna görə həbs edilən 
tacirlər azad olundu və onlara dəyən maddi zərər dövlət xəzinəsindən ödənildi. Həmçinin 
səfəvi tacirlərinin silah ticarətinə qoyulan qadağa da aradan qaldırıldı. Sultan Suleyman bu 
iqtisadi qadağaları aradan götürməklə yanaşı diplomatik əlaqələri bərpa etmək məqsədilə 
Səfəvi sarayına bir məktub göndərərək, “Qərbli kafirlərə qarşı dostluq və əməkdaşlıqı, ticarət 
əlaqələriinin və gediş-gəlişin bərpa edilməsini təklif etdi. Lakin Səfəvi hökmdarı Sultan 
Suleymanın bu diplomatik addımına müsbət cavab vermədi3. 

I Şah İsmayıl Sultan Suleymanın əməkdaşlıq təklifinə osmanlıların Belqradın (1521) və 
Rodosun (1522) fəthindən sonra cavab verdi. Səfəvi sarayından (1523) Osmanlı dövlətinə 
Tacəddin Həsən Xəlifənin başçılığı ilə 500 nəfərlik bir elçi heyəti göndərildi. Osmanlı 
hakimiyyəti bu elçi heyətini yüksək səviyyədə qarşılamadı. Bu diplomatik heyətdən yalnız 20 
nəfərə İstanbula getməyə icazə verildi. Sultan Səlimin ölümündən sonra baş sağlığı vermək, 
Sultan Suleymanı taxta çıxması və Rodosun fəthi münasibəti ilə təbrik etmək üçün İstanbula 
gələn elçi heyəti I Şah İsmayılın məktubunu Osmanlı sultanına təqdim etdi. Məktubda yazılırdı: 
“... Bu əzəmətli hadisəni böyük bayram və sonsuz sevinc hesab edərək, Tacəddin Xəlifəni 
böyük qələbələri təbrik etmək üçün sarayınıza göndərirəm, Səmimiyyətlə mehribanlığımı 
sədaqətlə etiqad və etimadımı bildirirəm”4.  

I Şah İsmayılın göndərdiyi məktuba cavab olaraq, Sultan Suleyman h. 930-cu il 
məhərrəm ayının 14-də (23 noyabr 1523) Səfəvi sarayına dostluq münasibətlərini özündə əks 
etdirən bir cavab məktubu göndərmişdi5. 

I Şah İsmayılın 37 yaşında qəflətən vəfat etməsi (h. 930 19 rəcəb - 23 may 1524) 
normallaşmaqda olan Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinə ciddi zərbə vurdu6. 

                                                           
1 Hoca Sadeddin, Efendi. Tacü’t-tevarih (Şehzadelerin girişimleri-Selimname ve Yavuz Sultan Selim dönemi)… 
s.343 
2 Bidlisi, Şaraf-xan ibn Şamsaddin. Şaraf-name. T. 2. Moskva, 1976, s.166; Remzi, Kılıç. Kanuni devri Osmanlı-İran 
münasebetleri (1520-1565).....s.121 
3 Remzi, Kılıç. Kanuni devri Osmanlı-İran münasebetleri (1520-1565).....s.128-130, 132 
4 Əli Əkbər, Vilayəti. Şah İsmayıl Səfəvi dövründə İranın xarici əlaqələr tarixi…… s.195; Uzunçarışlı, İsmail Hakkı. 
Osmanlı tarixi (İstanbul’un fethinden Kanuni Sultan   Suleyman’ın ölümüne kadar). Cilt II. Ankara: 1988, s.448; 
Şahin, Fərzəliyev. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası (XV-XVI əsrlər).... s.106 
5 Fahrettin, Kırzıoğlu. Osmanlılar’ın Kafkas-elleri’ni fethi (1451-1590)... s.123 
6 Oqtay, Əfəndiyev. Azərbaycan Səfəvilər dövləti. Bakı: 1993, s.59; Zeynalabidin, Əli Əbdi bəy Şirazi, Təkmilətül-
əxbar. Fars dilindən tərcümə, müqəddimə və şərhlərin müəllifi Ə. H. Rəhimli Bakı: 1996, s.53; Kniqa Orudj-Beka 
Bayata-Don Juana Persidskoqo. Perevod s anqliyskoqo, vvedenie i kommentarii O.A.Efendieva i A.Farzalieva. 
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I Şah İsmayılın hakimiyyətinin son illərində nisbətən yumşalan Səfəvi-Osmanlı siyasi 
münasibətləri, I Şah Təhmasib taxta çıxdıqdan sonra yenidən kəskinləşdi. 

I Şah Təhmasib taxta çıxdıqdan sonra Osmanlı sultanı onu təbrik etmədi, əksinə Səfəvi 
hökmdarına həqarətlə dolu uzun bir təhdidnamə yazıb göndərdi. Sultan Suleyman bu 
təhdidnaməsində, “..nə üçün dərgahıma adam göndərib öz tabeliyini bizə izhar etmədin...” 
deyərək Səfəvi hökmdarını ittiham edir və tezliklə Azərbaycana hücum edəcəyini bildirirdi1. 

Osmanlı imperiyası ilə münasibətlərin yenidən gərginləşməsinə baxmayaraq, 
Osmanlıların Azərbaycana hücumu 1534-cü ilə qədər təxirə salındı. Bunun səbəbi osmanlıların 
Avropa istiqamətində Macarıstan, Almaniya və Avstriyaya etdiyi hərbi yürüşlərlə (1526-1533) 
bağlı idi2. 

H. 938-ci ildə (1531-32) Üləma bəy Diyarbəkrin Osmanlı hakimi Fil Yaqub paşanın 
köməyi ilə yerli hakim Şərəf xanı Bidlisdən sıxışdırb çıxartdı və o da yardım üçün qızılbaş 
sarayına müraciət etdi. Səfəvi hakimiyyəti elçisi Habil bəyi İstanbula göndərib Ülama bəyin 
təslim olmasını tələb etdi. Lakin osmanlı Sultan rədd cavabı verərək öz növbəsində Şərəf xanın 
ona təslim olmasını tələb etdi. Bu barədə Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi bəy Şirazi öz əsərində 
məlumat verərək yazır: “ Rumda Sultan Suleyman Firəngistana üz tutdu. O, Allahın kölgəsi, 
kama çatmış Şah tərəfindən bir qədər əvvəl elçiliyə getmiş Mehmandar Habil bəyi Firəng 
yolundan qaytarıb ali dərgaha yola saldı ki Şərəf bəyi tutub onun yanına göndərsin”3. 

I Şah Təhmasib növbəti dəfə Hüseyn xan Şamlunun rəhbərliyi ilə bir elçi heyəti 
göndərərək, Ülama bəyi Şərəf xanla dəyişdirməyi təklif etdi. Lakin Osmanlı sultanı bu təklifi 
rədd etdi. Belə olduqda Səfəvi hökmdarı Üləma bəyə qarşı qoşun göndərərək Bidlisi geri aldı4. 
Bu hadisə Səfəvi-Osmanlı münasibətlərində gərginlik yaratsa da, tərəflər arasında hərbi 
münaqişəyə səbəb olmadı. Çünki bu dövrdə osmanlıların Avropada apardığı müharibə buna 
maneə oldu.   

Sultan Suleyman Avropaya hərbi yürüşlərini başa çatdırdıqdan sonra, Səfəvi dövlətinə 
qarşı ilk hərbi yürüşə -“İraqeyn səfəri”nə (1533-1535) çıxmağa qərar verdi. Səfər öncəsi Sultan 
Suleyman Buxara xanı Übeydulla xan (1533-1539), Səmərqənd xanı Əbu Səid (1530-1533) və 
Mavərənnəhrin digər hakimləri ilə danışıqlar apararaq səfəvilərə qarşı mübarizə aparmaq 
üçün razılıq əldə etdi. 

Sultan Suleyman 955-ci ilin səfər ayının 18-də (29 mart/1548) böyük bir odu ilə 
İstanbuldan çıxaraq Azərbaycan istiqamətində hərbi yürüşə başladığı zaman da Əhməd Çavuş 

                                                                                                                                                                                     
Baku, 1988, s.77; Şahin, Fərzəliyev. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə (Həsən bəy Rumlunun «Əhsənüt-təvarix» əsəri 
üzrə). Bakı: 1983, s.116 
1 John, Hammer, Osmanlı tarihi. I c., Çeviren Mehmet Ata. İstanbul: 1990, s.48; İsmail Hakkı, Uzunçarışlı. Osmanlı 
tarixi (İstanbul’un fethinden Kanuni Sultan   Suleyman’ın ölümüne kadar). Cilt II. Ankara: 1988. S.449 
2 İsmail Hakkı, Uzunçarışlı. Osmanlı tarixi (İstanbul’un fethinden Kanuni Sultan   Suleyman’ın ölümüne 
kadar).....S.482-487 
3 Zeynalabidin, Əli Əbdi bəy Şirazi, Təkmilətül-əxbar.... s.67 
4 Zeynalabidin, Əli Əbdi bəy Şirazi, Təkmilətül-əxbar... s.67; Oqtay, Əfəndiyev. Azərbaycan Səfəvilər dövləti...  S.64 
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adlı bir nəfərlə Özbək xanı Əbdüllətif Xana məktub göndərərək, özbəklərin səfəvilərə qarşı 
savaş açmasını istəmişdi1. 

Osmanlıların üçüncü yürüşündən sonra (1548), Səfəvi hökmdarı osmanlıların vaxtaşırı 
səvəfi dövlətinin sərhədlərini pozması səbəbindən Şəmsi Fələki Dəvvar adlı elçisini bir 
məktubla Osmanlı sarayına göndərdi. Osmanlı sultanına yazılmış bu məktubda, I Şah Təhmasib 
Van valisi İsgəndər paşanın, “Səfəvi torpaqlarına basqınlar etdiyi, Qızılbaş sərhəd bəylərinə 
ədəbsizcə təhdid məktubları yazdığı, artıq bu işin son həddi aşdığını” bildirir və bu hərəkətlərə 
son verilməsini istəyirdi. Sultan Suleyman Səfəvi hökmdarına yazdığı cavab məktubunda (h. 
959/1552) İsgəndər paşanın bu hərəkətlərini təqdir edir, “özünün də yaxın zamanlarda Əcəm 
ölkəsinə gələcəyini” bildirirdi2. 

Osmanlı hakimiyyəti ilə sülh danışıqlarının mənasız olduğunu görən I Şah Təhmasib, 
1552-ci ildən başlayaraq Səfəvi dövlətinin Osmanlı imperiyası tərəfindən işğal edilmiş 
ərazilərini geri qaytarmaq üçün Şərqi Anadolu və İraqi-Ərəb istiqamətində hücuma başladı. 
Səfəvi ordusu, 1552-1553-cü illərdə bir sıra hərbi uğurlar ələd edərək, Əhlət, Adilcəvaz, Ərciş 
və Bargir qalalarını ələ keçirdi. 

 I Şah Təhmasib h. 960-cı ilin baharında (1553) Naxçıvana qayıdaraq, Ərzrumda əsir 
etdiyi Bigə sancaqbəyi Mahmud bəyi azad edərək, bir məktubla İstanbula göndərdi. Bu 
məktubda, Səfəvi hökmdarı Osmanlı sultanına sülh təklif edir və tezliklə öz elçisini osmanlı 
sarayına göndərəcəyini bildirirdi. Bunun ardınca I Şah Təhmasib elçisi  Əmir Şəmsəddin 
Dilcanini sülh danışıqları aparmaq üçün Osmanlı sarayına göndərdi. Səfəvi elçisi İstanbula 
çatarkən, artıq Sultan Suleyman Azərbaycana yürüş hazırlıqlarını başa çatdırmışdı. Bu 
səbəbdən Səfəvi hökmdarının bu diplomatik addımı da Osmanlı sultanı tərəfindən 
dəyərləndirilmədi və sülh təklifi rədd edildi. 

Sultan Suleyman 1553-cü il avqust ayında dördüncü dəfə Azərbaycan istiqamətinə 
yürüşə başladı. Bu ərəfədə, o, I Şah Təhmasibə təhdid xarakterli bir məktub göndərdi. Bu 
məktubda, o, etik normalara zidd olan təhqiramiz ifadələr işlədərək, Səfəvi hökmdarını savaşa 
dəvət edirdi3. 

 Nəhayət, h. 961-ci ilin saban ayının 27-də (28 iyul 1554) Osmanlı ordusu Naxçıvana 
daxil oldu. Lakin səfəvilərin güclü müqviməti ilə üzləşən Osmanlı ordusu heç bir nəticə əldə 
etmədən, şaban ayının 29-da (30 iyul 1554) Naxçıvanı tərk edərək Ərzurum istiqamətində geri 
çəkilməyə başladı. Qızılbaş qoşunları geri çəkilən osmanlı ordusunun ardınca osmanlı 
ərazilərinə daxil oldular və osmanlıların böyük dəstəsini darmadağın edərək, Sinan bəyi əsir 
aldılar4.           

Sultan Suleyman hələ Naxçıvanda olarkən, I Şah Təhmasib ona bir məktub göndərdi. 
Məktubda deyilirdi: “... Mənə deyiblər ki, rum tayfası öz amansız qədəmlərini Naxçıvan 
vilayətinə basıb... zülm bayrağını ucaltmışlar.. Bu xəbər mənə çatdıqda, əziz fərzəndim İsmayıl 

                                                           
1 Oqtay, Əfəndiyev. Azərbaycan Səfəvilər dövləti...  S.74; Fahrettin, Kırzıoğlu. Osmanlılar’ın Kafkas-elleri’ni fethi 
(1451-1590)... s.180 
2 Fahrettin, Kırzıoğlu. Osmanlılar’ın Kafkas-elleri’ni fethi (1451-1590)... s.211; Şahin, Fərzəliyev. Azərbaycan və 
Osmanlı imperiyası (XV-XVI əsrlər)... s.114 
3 Şahin, Fərzəliyev. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası (XV-XVI əsrlər)... s.115 
4 Oqtay, Əfəndiyev. Azərbaycan Səfəvilər dövləti...  S.74 
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Mirzə... bəzi adlı-sanlı əmirlər... qoşunla onların arxasınca getmək izni istədi... Mən buna razı 
olmadım... Mənə yazdığın “mən bir neçə dəfə sənin məmləkətinə hücum etdimsə də, sən 
qarşıya çıxmadın... kimi yava sözlərinə qarşı bildirirəm ki... adlı-sanlı sultanlar... mərdliyi, 
mərdaniliyi, igidliyi və müdrikliyi sənə şamil etmirlər... sən heç vaxt igidlər səfindən 
olmamısan, müdriklik və mərdanəlik etməmisən... Əgər sultanlıq, şəhriyarlıq, şücaət və 
igidliyin varsa kişi kimi girdiyin top-tüfəng qalasının daxilindən çıx ki, bizim humayun 
əsgərlərimizin igidliyini müşahidə edə biləsən...” 1. 

Azərbaycanı işğal etmək cəhdlərinin faydasız olduğunu görən Sultan Suleyman 
səfəvilərlə sülh danışıqlarına başlamağa qərar verdi. Bu barədə Həsən bəy Rumlu yazırdı: “ Şah 
Təhmasib osmanlılar üzərinə hücuma keçən kimi “xandigar” (Sultan Suleyman) tərəfindən sülh 
xahiş edildiyi üçün dinin pənahı olan şah razılaşdı.. hər iki tərəfin küdurəti aradan götürüldü”2. 

Səfəvi-Osmanlı sülh danışıqları barədə tarixçi Xacə Zeynalabidin Əli Şirazi də ətraflı 
məlumat verir: “...Xandigar (Sultan Suleyman) işi belə gördükdə sülh istəmək qərarına gəldi. 
Sultan Suleymanın baş hərəmi və qızı, dinin pənahı Şah yanında hörməti son dərəcə əziz olan 
əlahəzrət Şahın bacısı şahzadə (Məhinbanu) Sultanım xanıma məktub yazdılar. Xandigarın baş 
vəziri və damadı olan Rüstəm paşa da böyük əmirlərə məktub yazıb sülh istədilər... Ali 
nəvvabi-kamyab (Şah Təhmasib) onların həqiqətən sülh istədiklərini yəqinləşdirmək üçün 
Əcəm İraqının möhtəbər seyidlərindən olan Mir Şəmsəddin Əli əl-Hüseyni əl-Dilicanini oraya 
nümayəndə göndərdi”3.   

 Osmanlı sultanının baş vəziri Rüstəm Paşa ilə Səfəvi vəzirləri arasında aparılan məktub 
mübadiləsinin davamı olaraq, sülh danışıqları aparmaq üçün, h. 961-ci ilin şəvval ayının 28-da 
(26 sentyabr 1544) Səfəvi elçisi Qorçubaşı Şahqulu Qacar Ağa səfəvilərə əsir düşmüş Sinan bəy 
ilə birlikdə, Ərzurumda olan Osmanlı sultanının yanına  göndərildi. Səfəvi elçisinin apardığı 
danışıqlar müsbət nəticələndi və elçi qiymətli hədiyyələrlə geri döndü 4. 

Nəhayət, I Şah Təhmasib sülh müqaviləsi bağlamaq üçün Eşık Ağası Fərruxzad Bəyi 
Amasiyaya göndərdi. H. 962-ci il cumadel-axir ayının 18-də (10 may 1555), Amasiyaya gələn 
Səfəvi elçisi, I Şah Təhmasibin sülh şərtlərini Osmanlı hökumətinə təqdim etdi. Cumadel-axir 
ayının 29-da (21 may 1555) Səfəvi elçisinin də iştirak etdiyi Osmanlı Divani-Hümayunu sülh 
şərtlərini müzakirə edərək qəbul etdi. Beləliklə, Amasiyada ilk Səfəvi-Osmanlı  sülhü bağlandı5. 

Amasiya sülhü, Səfəvi dövlətinin əraziləri olan Şərqi Anadolu, Qars, Ərdahan, Ərdalan 
əyalətinin bir hissəsi, İraq-i Ərəb əraziləri Osmanlı imperiyasının tərkibinə keçməsini hüquqi 
cəhətdən təsdiq etdi. Eyni zamanda bu müqaviləyə görə, Gürcü torpaqları Osmanlı dövləti ilə 
Səfəvi dövləti arasında bölündü. Kaxetiya, Mosuk (Şamçe Atabəyliyinin şərq hissəsi), Axıska, 
Borçalı kəsimləri, Kartli, Mesxetiya, Tiflis əraziləri Səfəvi dövlətinin tabeliyində qaldı. Başıaçıq 
(İmeretiya), Dadyan (Meqreliya), Quriya, Çoruk (Şamçe Atabəyliyinin qərb hissəsi) isə Osmanlı 

                                                           
1 Şahin, Fərzəliyev. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası (XV-XVI əsrlər)... s.116-120 
2 Şahin, Fərzəliyev. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə (Həsən bəy Rumlunun «Əhsənüt-təvarix» əsəri üzrə)... s.118 
3 Zeynalabidin, Əli Əbdi bəy Şirazi, Təkmilətül-əxbar.... s.101 
4 Remzi, Kılıç. Kanuni devri Osmanlı-İran münasebetleri (1520-1565).....s.343-344 
5 Remzi, Kılıç. Kanuni devri Osmanlı-İran münasebetleri (1520-1565).....s.241-242; Mehmet, Solakzadə. Tarix 
(Azərbaycan tarixinə dair iqtibaslar)….s.52-53 
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imperiyasının nəzarətinə keçdi. Həmçinin bu müqvilədə, tərəflərin dini düşmənçiliyə son 
qoyduqları da öz əksini tapmışdı1. 

Sultan Suleyman h. 962-ci ilin rəcəb ayının 11-də (1 iyun 1555), Osmanlı-Səfəvi sülhünu 
təsdiqləyən bir məktub (Müxtəsər Nameyi-Humayun) yazaraq, Səfəvi elçiləri ilə I Şah 
Təhmasibə göndərdı. Bununla da osmanlılar ilə səfəvilər arasında yarım əsrdən çox davam 
edən dini-siyasi düşmənçiliyə son qoyuldu. 

Amasiya sülh müqaviləsindən sonra tərəflər arasında kiçik sərhəd münaqişələri baş 
versə də, aparılan diplomatik danışıqlar nəticəsində bu ziddiyyətlər aradan qaldırılmışdı. I Şah 
Təhmasibin bu məqsədlə öz elçisi Həmzə Sultanı Osmanlı sarayına göndərməsi hər iki dövlət 
arasında olan münasibətlərin müsbət istiqamətdə inkişafına təkan verdi. 

Suleymaniyyə məscidinin açılışına iştirak etmək üçün h. 963-cü ilin şəvvəl ayında (15 
avqust 1556)  Səfəvi hökuməti tərəfindən Osmanlı sarayına bir nümayəndə heyətinin 
göndərilməsi, Səfəvi-Osmanlı dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsi istiqamətinə atılmış 
vacib addım idi. Məscidin açılışında iştirak etmək və Rüstəm Paşanın ikinci dəfə vəziri-əzəm 
seçilməsi münasibəti ilə təbrik etmək üçün I Şah Təhmasib Kəmaləddin Təbət Ağanın 
rəhbərliyi ilə İstanbula qiymətli hədiyylərlə birlikdə fövqaladə səlahiyyətli bir elçilik heyəti 
göndərdi. Osmanlı sarayına gələn nümayəndə heyəti Səfəvi hökmdarının “təbriknamə”sini 
sultan Suleymana təqdim etmiş və nəfis formada olan “Qurani-Kərim”in nüsxələri ona hədiyyə 
edilmişdi. İstanbulda böyük ehtiramla qəbul edilən Səfəvi elçiliyi qiymətli hədiyyələr və sultan 
Suleyman tərəfindən yazılan “təşəkkürnamə”ilə geri qayıtdı2. 

1559-cu ildə Osmanlı şahzadələri Səlimlə Bayazid arasında siyasi nüfuz və vəliəhdlik 
uğrunda gedən mübarizə nəticəsində şahzadə Bayazid məğlub olaraq (29 may 1559) Səfəvi 
sarayına sığındı. Şahzadə Bayazidin Səfəvi dövlətinə qacması Osmanlı sarayında ciddi təşvişə 
səbəb oldu. Çünki Osmanlı sultanı ehtiyat edirdi ki, Səfəvi dövləti Osmanlı imperiyasında hökm 
sürən siyasi gərginlikdən istifadə edərək, Amasiya sülhü nəticəsində osmanlıların nəzarətinə 
keçən əraziləri geri qaytarmaq üçün  hərbi yürüşə başlaya bilər. Bu səbəbdən Sultan Suleyman 
dərhal I Şah Təhmasibə Sinan Paşa vasitəsilə bir məktub göndərərək, Bayazidin geri 
qaytarılmasını xahiş etdi. Həmçinin şahzadə Səlim də elçisi Durak Ağanı bu məsələ ilə bağlı 
Səfəvi sarayına göndərdi. I Şah Təhmasib elçi Kəmaləddin Təbət Ağanı və Seyfəddin Əriş Ağanı 
osmanlı elçiləri ilə birlikdə Osmanlı sarayına göndərərək, Bayazidin Osmanlı Sultanı tərəfindən 
əhv edilməsini xahiş etdi3. 

Səfəvi dövləti ilə Osmanlı imperiyası arasında elçilər vasitəsilə aparılan diplomatik 
danışıqlar sonda müsbət nəticə ilə yekunlaşdı. I Şah Təhmasib böyük həcmdə qızıl pul və Qars 
qalasının geri qaytarılması müqabilində Osmanlı şahzadəsini geri qaytarmağa razı oldu. H. 969-
cu ilin zülqədə ayının 14-də (16 iyul 1562) Xosrov Paşanın rəhbərliyi ilə Qəzvinə gələn osmanlı 
nümayəndə heyəti hörmətlə qəbul edildi və şahzadə Bayazid onlara təhvil verldi. Osmanlı 
elçilik heyətinin tərkibində Qəzvinə gələn cəllad Əli Ağa tərəfindən şahzadə Bayazid və dörd 
oğlu öldürülərək (21 iyul 1562)  tabuta qoyuldu və Osmanlı dövlətinə aparıldı. I Şah 

                                                           
1 Oqtay, Əfəndiyev. Azərbaycan Səfəvilər dövləti...  S.83; John, Hammer, Osmanlı tarihi... s.354-355 
2 Mübariz, Ağalarlı. “XVI.-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı imparatorluğuna gönderilen Azeri Elçiler”. XVII. Türk Tarih 
Kongresi. Bildiri Kitabı. IV. Cilt, III kısım: Ankara 2018, s.1244 
3 Mehmet, Solakzadə. Tarix (Azərbaycan tarixinə dair iqtibaslar)….s.53-54; Zeynalabidin, Əli Əbdi bəy Şirazi, 
Təkmilətül-əxbar.... s.110-113 
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Təhmasibin tələbləri isə Osmanlı sultanı tərəfindən müəyyən bəhanələr gətirilərək, yerinə 
yetirilmədi1. 

Əli Əbdi bəy Şirazi “Sultan Bayazid” hadisəsi həll olunduqdan sonra da tərəflər arasında 
elçilik mübadiləsinin olduğu haqqında məlumat verir: “Donuz ili – bəzi ayları 970 və bəzi ayları 
isə 971-ci ildə (31.VIII. 1562-8.VIII.1564) nəvvabi-kamyab (Şah Təhmasib) Qəzvinə təşrif 
buyurmuşdu. Elçi getmiş Cəfər bəy Kəngərli Xandigar (Sultan Suleymanın) elçisi İlyas bəylə 
dünyanın pənahı (Şah Təhmasibin) dərgahına gəlib, Rum, Firəng, Misir və Yəmən nəfis 
şeylərini və məskukatlarını təhvil verdilər...”2. 

Osmanlıların ən uzun hakimiyyət sürən hökmdarı Sultan Süleyman 1566-cı ilin sentyabr 
ayında vəfat etdi. Atasının ölüm xəbərini eşidən şahzadə Səlim dərhal İstanbula gəldi. Osmanlı 
Divan üzvləri onun sultan olmaq tələbini qəbul edib əlini öpdülər. Atasının vəfatı və özünün 
culusu barədə Səfəvi, Fransa, Venesiya hökmdarlarına məktub yollayan II Səlim (1566-1574) 
öz sultanlığını rəsmən elan etdi. 

Yeni Osmanlı Sultanından məktub alan I Şah Təhmasib II Sultan Səlimin culusunu təbrik 
etmək üçün Osmanlı sarayına Çuxur-Səd hakimi Şahqulu Sultan Qacarın başçılığı ilə böyük bir 
nümayəndə heyəti göndərdi. Sərhəddə Ərzurum bəylərbəyisi tərəfindən hörmətlə qarşılanan 
nümayəndə heyəti, 1568-ci ilin fevral ayında Ərzurum-Tokat-Amasiya-Merzifon-Osmancık-
Bolu yolu ilə Ədirnədə olan II Sultan Səlimin yanına gəldi. Osmanlı sultanı tərəfindən böyük 
hörmətlə qarşılanan nümayəndə heyəti I Şah Təhmasibin məktubunu II Sultan Səlimə təqdim 
etdi. Bu görüşdə Amasiya sülh müqaviləsi yenidən təzələndi. 

Osmanlı imperiyası ilə diplomatik münasibətləri davam etdirən Səfəvi hakimiyyəti 
Osmanlı sultanı III Muradın (1574-1595) culusunu təbrik etmək üçün də bir nümayəndə heyəti 
göndərmişdi. Toxmaq Məhəmməd Sultanın rəhbərliyi ilə İstanbula gələn bu nümayəndə 
heyəti, 1576-cı ilin may ayının 5-də Divani-Humayunda qəbul edildi və I Şah Təhmasibin 
hədiyyə və məktubunu təqdim etdi. Səfəvi hökmdarı bu məktubda, III Muradın sultan 
seçildiyini Səfəvi dövlətinə gələn hacı və tacirlərdən öyrəndiyini, Sultanın dövlət və səadətinin 
davamını arzu etdiyin bildirirdi3 [89, 7].     

Ümumiyyətlə, Amasiya sülhündən sonra yaranan Səfəvi-Osmanlı diplomatik 
münasibətləri I Şah Təhmasibin ölümünə qədər (1576) davam etmiş, bu münasibətlər istər 
iqtisadi-siyasi, istərsə də mədəni sahələri əhatə etmişdi. 

1.2. Azərbaycan Səfəvi dövlətindən Şeybani dövlətinə göndərilən elçilər (1501-1576-
cı illər) 

Bu dövrdə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasətinin formalaşmasında Şeybanilər 
dövləti ilə münasibətlərin də mühüm rolu var idi. Yaranma tarixi Azərbaycanda Səfəvilər 
sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi ilə eyni dövrə təsadüf edən Şeybanilər dövlətinin, Səfəvi 
hakimiyyəti ilə siyasi münasibətləri, ilk dövrlərdən başlayaraq mürəkkəb xarakter daşımağa 
başladı. Səfəvi dövləti ilə Şeybanilər dövləti arasında tezliklə bir sıra siyasi ziddiyyətlər özünü 

                                                           
1Remzi, Kılıç. Kanuni devri Osmanlı-İran münasebetleri (1520-1565) .... s.404; Şükufə, Məmmədova. Xülasət ət-
təvarix Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi. Bakı: 1991, s.87 
2 Zeynalabidin, Əli Əbdi bəy Şirazi, Təkmilətül-əxbar.... s.116 
3 Bekir, Kütükoğlu. Osmanlı-İran siyasi münasebetleri (1578-1612). İstanbul: 1993, s.7 
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göstərməyə başladı1. Həmçinin hər iki dövlət arasında mövcud olan dini təriqət fərqliliyi  bu 
ziddiyyətləri daha da kəskinləşdirirdi. Hətta münasibətlər o qədər gərginləşmişdi ki, Şeybani 
hakimiyyəti Səfəvi tacirlərinin öz ölkəsi ilə ticarətinə qadağa qoymuşdu. 

Şeybanilərin h.q 913-cü ildə (1507-1508) teymurilərin Xorasan dövlətinin varlığına son 
qoyması səfəvilərlə şeybanilər arasında siyasi münasibətləri gərginləşdirdi. Artıq Xorasanı işğal 
edən şeybanilər Səfəvi dövlətinin cənub-şərq sərhədlərinə ciddi təhlükə yaradırdı. 

Şeybani hökmdarı Məhəmməd xan Heratı işğal etdikdən sonra (1508) I Şah İsmayıla 
özünün təhdid xarakterli ilk məktubunu yazaraq onu itaət etməyə və şiəlikdən əl çəkməyə 
çağırırdı. Bu ərəfədə Səfəvi hökmdarı İraqı və Şirvanı fəth etməklə məşğul olduğu üçün bu 
məktubu cavabsız qoymuşdu2. 

I Şah İsmayıl özbəklərin Kermana hücum etdiyini eşitdikdən sonra öz elçiləri 
Məhəmməd bəy Rumlu və Qazı Nurullah Sədrini Özbək hökmdarının yanına göndərərək, 
bütün məsələləri dinc yolla həll etməyi təklif etdi. Lakin Məhəmməd xan bu təklifi rədd edərək 
Yəzd istiqamətində irəliləməyə başladı. Səfəvi hökmdarı h. 914-cü ilin rəbiülaxir ayında (1509) 
elçisi Şeyx Məhyəddin Əhmədi (Şeyxzadə Lahici) bir məktubla Şeybani hökmdarının yanına 
göndərdi. Məktubda deyilirdi: “ ... Salam yetirdikdən sonra bildiririk ki, məktubunuzun 
məzmunu eşidilib dərk olundu... Qəribədir ki, sizin daimi sultanlıq etmiş ata-babalarınız bu 
nicat verən əqidədə və xilas edən yolda olmuşlar. Siz bilə-bilə haqqa yalan donu geydirib, 
haqqı gizlətməyin... Tacirlərin sizin diyara və şəhərlərə gediş-gəlişinin qadağan olunması 
qardaşlıq və ədalət meyarlarına zidd olduğu üçün belə bir işin sizə aid edilməsinə yol 
verməyəcəksiniz...”3. Eyni zamanda Səfəvi hökmdarı bu məktubda sülh təklif edərək hücumları 
dayandırmağı tələb etmişdi. 

Bir-birinin ardınca qazandığı qələbələrdən ruhlanan Məhəmməd xan I Şah İsmayılın 
məktubuna cavab olaraq, elçisi Kəmaləddin Hüseyin Əbiverdi vasitəsilə təhqiramiz məzmunda 
bir məktub göndərdi. O, məktubda, tezliklə İraq və Azərbaycana tərəf hərəkət edəcəyini, 
Məkkə və Mədinəni tutmayınca hücumlarını dayandırmayacağını qeyd edirdi4. 

Artıq Şeybanilər dövləti ilə müharibənin qaçılmaz olduğunu görən Səfəvi hökmdarı 
özbəklərlə müharibəyə başlamağa qərar verdi. Eyni zamanda o, Məhəmməd xana sərt 
formada bir cavab məktubu göndərərək “... mən Tanrının bir qəzası baş verməsə, novruzdan 
sonra Əbülhəsən Əli ibn Musa Ər-Rzanın məzarını ziyarət etməyə yollanacağam... Əgər 
mənimlə qarşılaşmaq istəyirsənsə, buyur, bu sən bu da döyüş meydanı...” – ona qarşı 
müharibə edəcəyini elan etdi 5. 

H.q. 916-ci lin şaban ayında (noyabr 1510) Şah Ismayıl Xorasan istiqamətində 
Məhəmməd xana qarşı yürüşə başladı. Şaban ayının 28-də (2 dekabr 1510), tərəflər arasında 
Mərv yaxınlığında baş verən döyüşdə özbək qoşunları məğlub edildi və Məhəmməd xan 

                                                           
1 Ramil, Ağayev. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri. (XV-XVI əsrlər). Bakı: Kür, 
2004, s.97 
2 Şahin, Fərzəliyev. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə (Həsən bəy Rumlunun «Əhsənüt-təvarix» əsəri üzrə).. s.114 
3 Əli Əkbər, Vilayəti. Şah İsmayıl Səfəvi dövründə İranın xarici əlaqələr tarixi…… s.46-49 
4 Ramil, Ağayev. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri. (XV-XVI əsrlər).... s.102 
5 Əli Əkbər, Vilayəti. Şah İsmayıl Səfəvi dövründə İranın xarici əlaqələr tarixi…… s.64-66; Şükufə, Məmmədova. 
Xülasət ət-təvarix Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi.... s.67 
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öldürüldü. Bu zaman özbək sərkərdələri Übeydulla xan və Teymur sultan I Şah İsmayılın yanına 
elçi göndərərk itaət ərizəsini təqdim etdilər1. Özbək qoşununun Mərvdə məğlub olması 
nəticəsində Xorasan əyaləti Amu-Dəryayadək Səfəvi qoşunu tərəfindən fəth edildi. 

I Şah İsmayılın hakimiyyəti dövründə özbəklər Xorasana bir neçə dəfə hücum etsələr 
də məğlub olub Ceyhun çayının sağ tərəfinə çəkildilər. Özbəklərin Səfəvi mülklərinə, 1523-cü 
ilin aprel ayında etdikləri hücum da nəticəsiz başa çatdı. 

Ümumiyyətlə, I Şah İsmayılın hakimiyyəti dövründə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin 
Şeybanilər dövləti ilə münasibətləri hərbi-siyasi xarakter daşımış və bu münasibətlərdə hərbi 
qarşıdurmalar üstünlük təşkil etmişdi. 

I Şah İsmayılın hakimiyyəti dövründə olduğu kimi I Şah Təhmasib Səfəvi taxtına 
çıxdıqdan sonra da Şeybanilər dövləti ilə siyasi münasibətləri gərgin olaraq qalırdı. I Şah 
Təhmasibin hakimiyyətinin ilk dövründə özbəklər müntəzəm olaraq Səfəvi torpaqlarına hərbi 
yürüşlər edirdilər. Qazi Əhməd Qumi bu barədə yazırdı: “Özbəklərin niyyəti ondan ibarət idi ki, 
Xorasan məmləkətini, eləcə də Azərbaycan, İraq, Fars, Kirman, Xuzistan və Rum vilayətinin 
sərhədlərinə qədər əraziləri öz aralarında bölüşdürsünlər”2 [34, 73].  

Səfəvi-Şeybani münasibətlərində I Şah İsmayılın ölümündən başlayaraq, XVI əsrin 40-cı 
illərinə qədər Özbək hökmdarı Übeydulla xanın Xorasan uğrunda mübarizəsi əsas yer 
tutmuşdu. Übeydulla xanın ölümündən sonra da Səfəvi - Şeybanı münasibətlərinin əsasını 
ənənəvi olaraq hərbi münaqişələr təşkil edirdi. Lakin buna baxmayaraq, Əbdüləziz xanın 
hakimiyyəti dövründə (1539-1550) Səfəvi dövləti ilə Seybanilər dövləti arasında müəyyən 
diplomatik əlaqələr yaranmışdı. H.q. 948-ci ildə (1541) Buxara hakimi Əbdüləziz xanın elçisi 
Səfəvi sarayında olmuşdu (1, 114). Həmçinin 1548-ci ildə digər özbək hökmdarı (Bəlx hakimi) 
Kistin Qara Sultan ilə I Şah Təhmasib arasında elçilik mübadiləsi olmuş və onlar arasında sülh 
müqaviləsi bağlanmışdı3. 

Özbək hakimləri ilə Səfəvi dövləti arasında məhdud xarakterli diplomatik təmaslara 
baxmayaraq, özbək-qızılbaş münasibətləri qeyri-normal xarakter daşımış, müxtəlif illərdə onlar 
arasında qanlı vuruşmalar olmuşdu. Özbəklər 950 (1543/44), 952 (1545/46), 955 (1548/49), 
957 (1550/51),  967 (1559/60), 971 (1563/64), 973 (1565/66), 974 (1566/67) və 977 
(1569/70)-ci illərdə Xorasan əyalətinə basqınlar etmiş və məğlubiyyətə uğrayaraq geri 
çəkilmişlər4. 

Nəticə 

XVI əsrdə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasət xəttinə yekun vuraraq qeyd etmək 
olar ki,  bu dövrdə dövlətin atdığı siyasi və diplomatik addımlar onun siyasi mənafelərini və 
strateyi maraqlarının qorunmasına və inkişafına xidmət edirdi. Şah İsmayılın hakimiyyəti 
illərində (1501-1524) Səfəvi dövlətinin xarici siyasətinə yekun vuraraq bu nəticəyə gəlmək olar 
ki, bu dövrdə, dövlətin xarici siyasi əlaqələri çoxşaxəli formada inkişaf etmişdi. Əgər Səfəvi 
dövlətinin xarici siyasəti Avropa dövlətlərinə münasibətdə diplomatik əlaqələrin inkişafı ilə 

                                                           
1 Bartold, Vasiliy. “Şeybanidı”. Soçineniya: T.2, ç. 2, Moskva, Nauka, 1972, s.546 
2 Şükufə, Məmmədova. Xülasət ət-təvarix Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi.... s.73 
3 Ramil, Ağayev. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri. (XV-XVI əsrlər)....s.111-114 
4 Şahin, Fərzəliyev. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə (Həsən bəy Rumlunun «Əhsənüt-təvarix» əsəri üzrə).. s.117 
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xarakterizə olunurdusa, əksinə bölgədə strateji maraqlarının toqquşduğu Osmanlı imperiyası 
və Şeybanilər dövləti ilə siyasi münasibətləri daha çox hərbi-siyasi xarakter daşımışdı. 

Şah Təhmasibin hakimiyyəti dövründə (1524-1576) səfəvi-osmanlı münasibətlərində 
hərbi-siyasi münasibətlər davam etmiş, lakin Amasiya sülh müqaviləsindən (1555) sonra 
tərəflər arasında daha çox diplomatik-siyasi münasibətlər üstünlük təşkil etmişdir.  

XVI əsr ərzində Səfəvi - Şeybani münasibətləri, əsasən, hərbi-siyasi qarşıdurmadan 
ibarət olmuş, bu hərbi-siyasi qarşıdurmanın mərkəzində üzünmüddətli münaqişələrə səbəb 
olan Xorasan uğrunda mübarizə dayanmışdı. 
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İSTANBULLİK ABDURAHİM AFANDİNİNG QO’QON XONLİGİ BİLAN BOG’LİQ 
TAQDİRİ 

Doç. Dr. Sherali KULDASHEV* 

XIX асрда яшаган истанбуллик савдогар Оға Абдураҳим афанди ибн 
Абдулазизнинг Марказий Осиёга келганлиги ҳақидаги маълумотлар кам хисобланади. У 
ҳақдаги маълумотлар асосан Муҳаммад Умар Умидий (1906 йилда вафот этган)нинг 
“Мактубчаи хон” ва “Тарихчайи Туроний” асарларида берилган. Оға Абдураҳим 
афандининг Қўқон хонлиги(1709-1876)нинг ташқи сиёсатида, жумладан, Усмонийлар 
империяси (1517-1924) ўртасидаги ҳарбий соҳадаги алоқалари тарихида муҳим роль 
ўйнаган. Шунингдек, ушбу шахс Қўқон хонлигининг охирги ҳукмдори Худоёрхон (1845-
1875), ва унинг фарзандлари билан дўст бўлиши ҳамда Қўқон адабий муҳитига таъсири 
ҳам муҳим аҳамиятга эга хисобланади.  

Ўрта Осиё хонликларининг Усмоний турклари билан ҳарбий соҳадаги алоқалари 
XVI аср ўрталаридан бошланган1. Қўқон хонлиги билан эса асосан Муҳаммад Алихон 
(1820-1842) даврида кучайган. Қўқон хонлиги ҳарбий қўшинини техник жиҳатдан 
тайёрлаш учун ва  ташқи душманларидан ҳимояланиш мақсадида Муҳаммад Алихон 
томонидан Истамбулга Зоҳидхўжани элчи сифатида ҳарбий мутахассислар ва ҳарбий 
анжомлар сўраб юборилган2. XIX аср ўрталарида Қўқон хонлиги билан Усмонийлар 
империяси ўртасидаги ҳарбий соҳада олиб борилган алоқалар ҳақида Муҳаммад Азиз 
Марғилонийнинг “Тарихи Азизий” асарида ёзилишича, Қўқон хонлигида кучсизланган 
давлат тепасига чиққан Худоёрхон, “... саллотлари (аскарлари) сонини жуда кўпайтиради 
ва яхши тўпларни мавжуд қилиб, яхши милтиқларни Исламбул (Истамбул)дан олдириб 
келади”3. Ўша даврдаги Истанбулда чоп этилган газеталарда ёзилишича, Усмонийлар 
давлати турли мусулмон давлатларидан доимо элчилар келиб турган. Жумладан, 
“Леванд Гералд” газетасининг 1873 йил 1 июнь сонида ёзишича, охирги уч йилда 
Усмонийлар пойтахтига Бухоро, Қўқон ва Ёркенддан доимо вакиллар келиб турган4. 
Муҳаммад Умар  Умидийнинг “Тарихчайи Туроний” асарида Абдураҳим афанди ва 
қўқонлик савдогар Сайиидхон Хожини Истанбулда учрашганлиги ёзилган. Сайиидхон 
Хожи Қўқон хонлиги шаҳзодаси Сайиид Муҳаммадаминбек (1857-1923) буйруғига кўра, 
Россия империяси билан бўладиган жанг учун Туркиядан ҳарбий мутахассислар, 
китоблар, тўп ва милтиқ қуядиган асбобларни Қўқонга олиб бориши лозим эди. 
Сайиидхон ҳожининг хорижга чиқиб кетишидан олдин “шуҳрати Маккаи мукаррамаға 
бориб жой олиб такя соладур деб (ёлғон) овоза”5 қилинган. Абдураҳим афанди 
Истамбулдан юбориладиган барча ҳарбий ашёларни ўзи бош бўлиб, денгиз йўли орқали 
аввал Ҳиндистонга, кейин Ладак йўли Қашқарга олиб келган. Чегарада тўп қуядиган 
                                                           
* Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси Шарқшунослик институти 
1 Қаранг: Сейди Али Раис. Мират ул мамолик. Таржима ва изоҳлар муаллифи Ш. Зуннуновники. – Тошкент: 
Фан, 1963. – Б.121. 
2 Қаранг: Mert O. Buhara emirinin elchisi Muhammad Parsa efendinin Istambuldeki faoliyeti (1867-18669). 
Ankara: Turk kulturi arastirmalari. XV. 1976. – p. 70 
3 Муҳаммад Азиз Марғилоний . Тарихи Азизий. – Тошкент: Фан, 1999. – Б. 15. 
4 Қаранг: Фадеева И.Л. Официальные доктрины в идеологические и политиа Османское империи. – 
Москва: Наука, 1985. – С. 112. 
5Муҳаммадумар Умидий. Тарихчайи Туроний. / Табдил, таржимон, кириш ва изоҳлар муаллифи 
Ш.Воҳидов. – Тошкент: Янги авлод, 2013. – Б. 115.  
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“зобуд” бўлакларини, Фарғонага борадиган “ипак қуртини боқиш учун ва пиллани 
қуритадиган “зобуди асбоблари” деб алдаб ўтказиб келган. Архив хужжатларда, 1873-
1876 йилларда Усмонийлар давлати томонидан Қашқарга 24 та милтиқ ва 7200 та ўқ 
юборилганлиги ва 1875 йилнинг ёзида эса Истамбулдан Қашқарга 200 га яқин аскарлар, 
ҳарбий мутаҳассислар, усталар ўзлари билан бирга, 200 та қурол, 10 дона тўп олиб 
келганлиги келтириб ўтилган1. Бундан кўринадики, улар орасида Абдураҳим афанди 
олиб келган тўп ва милтиқлар ҳам бўлган бўлиши мумкин.   

Харбий мутахассис бўлган ўғли Эминбек афандини Сайиидхон ҳожининг ўзи 
билан бирга Россия империяси ҳудуди орқали Фарғонага олиб келиши керак эди. Аммо, 
бу вақтга келиб Қўқон хонлиги Россия империяси қўшинлари томонидан босиб олинган 
эди. Тарихчаий Туроний”да “Оқмасжид етганда Саййидхон ҳожи бирла Эминбек афанди 
мулоқот бўлуб ҳасрату надомат ила ажралдилар” деб ёзилган2. Аммо, Эминбек афанди 
ўз юртига қайтиб кетмаган. “Маълумотларга қараганда, Туркиядан таклиф этилган 
Эминбек афанди Сайид Муҳаммадаминбекка турк тили ва ҳарбий соҳадан дарс 
берган”3.  Абдураҳим афанди ва унинг ўғли Эминбек афандининг Қўқон хонлиги билан 
бўлган тақдири ҳусусидаги маълумотлар Ўрта Осиё хонликлари ва Усмонийлар 
империяси ўртасидаги муносабатлар тарихи мавзумида тадқиқот олиб борган 
тадқиқотчилар ишларида учрамайди4. Балки, Қўқон хонлигининг охирги йилларида 
Усмонийлар империясидан Қўқонга 200 дан ортиқ кўплаб ҳарбий қуроллар, 
мутахассислар, турли ҳарбий рисолалар юборилганлиги боис, эътибордан четда қолган 
бўлиши мумкин.     

“Мактубчаи хон” асари 1885 йилда ўзбек тилида ёзилган бўлиб, бизгача икки 
нусхаси етиб келган. Биринчиси Россия фанлар фкадемиясининг Шарқшунослик 
институти Санкт-Петербургдаги бўлимида (қўлёзма С 575 рақам остида) ва иккинчиси 
Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги 
шарқшунослик институти хазинасида қўлёзма 1902-у рақам остида сақланади.  Бу асар 
Шералихон давригача бўлган замондан бошлаб, Худоёрхон даврига қабар ўз ичига олган 
маълумотлардан иборат. Шунингдек, Абдураҳим афанди билан Худоёрхон ўртасидаги 
илк танишув ҳам берилган: Собиқ хон Худоёрхон 1877 йилнинг охирида Турдали исмли 
киши ёрдамида Оренбургдан қочиб, Афғонистонга ўтиб, у ердан Эрон орқали ҳаж 
зиёратига келади. “Мактубчаи хон” асарида ёзилишича, Ҳиндистондан қайтаётган 
истанбуллик савдогар Абдураҳим афанди Жидда шаҳрида Худоёрхонни ва унинг 25 
аскарини кўриб, унинг кимлиги билан қизиқиб қолади. Макка мукаррамага кетаётганда 
йўлда у билан танишиб, ҳамроҳ ва ҳамсуҳбат бўлиб, ҳаж зиёратини бирга амалга 
оширадилар. Ушбу савдогар билан Худоёрхон таҳминан беш ой бирга юриб, ўзаро 
суҳбат чоғида Худоёрхон ўз бошидан ўтган барча воқеа-ҳодисаларни унга айтиб беради. 
Шундан сўнг улар Бағдод шаҳрига келиб жойлашган вақтда бу ердаги инглиз ҳукумати 
Бағдодни тарк этиш учун Худоёрхон ва унинг 25 аскарига уч кун муҳлат беради. 

                                                           
1 Ўзбекистон Республикаси марказий давлат архиви. 1-жамғарма, 34-рўйҳат, 247-иш, 7-варақ.  
2 Муҳаммадумар Умидий. Тарихчайи Туроний. / Табдил, таржимон, кириш ва изоҳлар муаллифи 
Ш.Воҳидов. – Тошкент: Янги авлод, 2013. – Б. 115. 
3 Умаров Ш. Худоёрхон авлодлари тарихи //Масъул муҳаррир Ш. Воҳидов. – Тошкент: Adabiyot uchqunlari, 
2016. – Б. 102. 
4 Раҳмонқулова З. Б. XVI – XX аср бошларида Ўрта Осиё ва Усмонийлар давлати ўртасида ижтимоий-сиёсий 
ва маданий муносабатлар тарихи: Тарих фан. номз. дисс... – Тошкент: ЎзМУ, 2002. – 139 в 
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Худоёрхоннинг мушкул аҳволда қолганини кўрган Абдураҳим афанди “ўз юртингизга 
боринг, яқинларингиз ва фарзандларингиз орасида яшанг”, деб маслаҳат беради1. Бу 
борада, Худоёрхон Абдураҳим афандидан ёрдам сўраб, унга тўртта мактуб ёзиб, Россия 
империясининг Истанбулдаги элчихонаси орқали Россия императори ва фарзандларига 
юборишни илтимос қилади. Худоёрхоннинг Россия императорига, Туркистон генерал-
губернаторига, шунингдек, фарзандларига ёзган хатларини Истанбулга келиб Россия 
элчисихонасига топширган. Худоёрхоннинг ўғли Сайиид Муҳаммадаминбекка ёзилган 
мактуб ҳақида Ш.Умаров шундай ёзган: “1881 йилда собиқ хон Худоёрхон номидан 
Туркиянинг Истанбул шаҳридан Сайиид Муҳаммадаминбек номига келган мактуб, унинг 
ҳаётини бутунлай ўзгартириб юборади. Мактубда хон Худоёрхон ўғилларига оталарча 
насиҳат қилиб, хонликдан мусова бўлиш сабаблари ноаҳилчилик, ўзаро қонли 
қирғинлар, қирғиз-қипчоқларнинг ҳиёнати, хонликдаги амалларга нолойиқ кишиларни 
тайинланиши, айниқса, ҳарбий тайёргарлик, қурол-аслаҳалар ибтидойи эканлигини 
ёзган эди”2.  

Абдураҳим афанди ўз вазифасини аъло даражада бажарган ва Бағдодга қайтиб 
Худоёрхон билан олти ой ҳамсуҳбат бўлган. Императорга юборилган мактуб ижобий 
натижасини беради. Император Туркистон генерал-губернаторига буйруқ бериб, 
Худоёрхонни Тошкентда, ўз оиласи билан яшашига рухсат беради. 1880 йил 29 июлида 
Владимир шаҳрида сургунда бўлган Худоёрхоннинг тўнғич ўғли Сайиид Муҳаммад 
Насриддин (1850-1882) ва унинг оиласига Тошкентга боришга рухсат берилади. 
Насриддинхон Туркистондаги укалари Фансурллоҳбек (1872-1931) ва Оренбург кадетлар 
корпусидан касал бўлиб Туркистонга келган яна бир укаси Ўрмонбек (1867-1883)ни олиб 
Тошкентга келади. Тошкентда эса Худоёрхоннинг бошқа ўғиллари Сайиид 
Муҳаммадаминбек (1857-1923), Сайиид Умарбек (1863-1928), Сайиид Бин Яминбек 
(1876-1918) ва бошқа қариндошлари Тошкентдаги Занжирли маҳалласидаги Олимхўжа 
исмли кишидан олинган ҳовлида яшай бошлайдилар. Уларга Россия империяси 
томонидан фақатгина нафақа пули берилган бўлиб, мол-мулки йўқ эди.  

 Абдураҳим афанди Россия императори томонидан Тошкентга қайтиши 
мумкинлиги тўғрисидаги рухсатномасини Худоёрхонга олиб бориб беради. Худоёрхон 
Бағдоддан тўғри Эрон орқали Ҳиротга келади. Аммо, Ҳирот яқинидаги Карруҳда касал 
бўлиб қолади ва бу ерда вафот этади. Бу вақтда Абдураҳим афанди Истанбулдан беш-
олти ой йўл юриб, Навҳолга савдо ишлари билан боради. Хивага борганда 
Худоёрхоннинг Карруҳда вафот этганини эшитади. Хивадан Бухорога, сўнг Тошкентга 
келиб, Худоёрхон фарзандлари ва яқинларини топиб уларга амалий ёрдам беради. 
Аммо, Абдураҳим афанди Тошкентга келганда, Худоёрхоннинг тўнғич ўғли 
Насриддинхон касал туфайли вафот этган эди. Демак, Абдураҳим афанди Тошкентга 
1883 йил бошларида келган бўлиши керак. “Мактубчаи хон”да ёзилишича, Абдураҳим 
афанди Тошкентда Худоёрхон авлодларига ёрдам бериш учун, бир неча марта Туркистон 
генерал-губернаторлиги маҳкамасига, Тошкент қозисига учрайди3. Шундан сўнг 

                                                           
1 Муҳаммад Умар қори Марғилоний. Мактубчаи хон // нашрга тайёрланган табдилчи: тарих фанлари 
номзоди О.Ҳ. Жалилов. – Тошкент: Ҳамид Сулаймон босмахонаси, 2007. – Б. 32. 
2 Умаров Ш. Худоёрхон авлодлари тарихи //Масъул муҳаррир Ш. Воҳидов. – Тошкент: Adabiyot uchqunlari, 
2016. – Б. 103.  
3 Муҳаммад Умар қори Марғилоний. Мактубчаи хон // нашрга тайёрланган табдилчи: тарих фанлари 
номзоди О.Ҳ. Жалилов. – Тошкент: Ҳамид Сулаймон босмахонаси, 2007. – Б. 37. 
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Туркистон генерал-губернатори томонидан Сайиид Муҳаммадаминхон ва бошқа 
яқинларига Тошкентнинг Янгишаҳар қисмидаги Қашқар маҳалласидан уй-жой сотиб 
олишга рухсат берилади. “Мактубчаи хон”да Абдураҳим афанди Тошкентдан кетар 
чоғида уларни Мулла Оҳунжон исмли саҳий кишига топшириб кетганлиги ёзилган. Ш. 
Воҳидов ўз асарида, Умидийни “Муҳаммад Умар-Умидий Намангоний” деб келтириб, 
Т.Ходжибоевга иқтибос келтиради1. Аммо, Т. Ходжибоевнинг бу тадқиқотида эса, 
Умидийни Марғилонда яшаганлигини эътироф этади2.   

Умидийнинг “Мактубчаи хон” номли қўлёзма асар маснавий жанрда бўлиб, 
дебоча ва асосий қисмдан иборат. Дебочанинг насрий қисмида муаллиф асарнинг 
ёзилиши сабаблари, тарихи ва унинг мундарижасини баён этади. Асар Худоёрхон ва 
унинг оиласининг яқин, ишончли кишилардан бўлган истамбуллик Оға Абдураҳим 
афанди исмли кишининг топшириғи билан ёзилган. Аммо, Т.Хожибоев ёзишича, Мулло 
Охунжон билан Абдураҳим афанди Марғилонга келиб, Муҳаммад Умар Умидийни 
топиб, Худоёрхоннинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида бир асар ёзишни илтимос қилганлар3.  
Достон охирида муаллиф яна шу мавзуга қайтиб, Оға Абдураҳим афандининг чет элдаги 
фожеали саргузаштлари ҳақида хабар олиб келганини, бу ердаги ўзининг дўстларига 
уларни барини баён этувчи бир асар яратилишига истак билдирганини ва шундай асар 
яратилган тақдирда, Истанбулга қайтиб бориб, уни чоп эттириш нияти борлигини 
айтади. Бу ҳақда асарнинг муқаддима қисмида шундай ёзилган: “Бул китоби мутатоб 
каминаи мутахаллуси Умидийдин нишонаи ёдгорномадурким, афзалул тужжор 
(савдогар) ҳожиул ҳарамайн ан-шарафайн Ағо Абдураҳим афандизода Аллоҳу таоло 
заййода умраҳу ва давлатаҳу (Оллоҳу таъола унинг умрини ва давлатини зиёда 
қилсин)нинг илтимосномалари сабабидин баҳри нолойиқ ва ноқобиллик бирлан қабул 
тариқасидин бўлак ҳеч хотирға хутур бўлмаган юзидин наолож бўлиб илтимоснома 
юзидин Ҳўқанд мамлакатиға ислом ободлиқ замонида ўтган хону ҳоқонлар то замони 
Амир Шермуҳаммад Алихондин то ҳоқони ибн ал-хоқон манбаъ ал-жуд вал-эҳсон Абул 
Музаффар вал-Мансур Саййид Муҳаммад Худоёрхоннинг фармонраволиқлари ва 
авлодларининг аҳволлари ул Бори таъоло Фаъъолун лимо юриднинг иродаси бирлан на 
ерга анжом топилғон воқеасини жаҳду эҳтимом кўргузуб ва бир неча абёти табъи зод 
айлаб коғаз юзига қалам юргизиб бир мактубча мураттаб айлаб исмини “Мактубчаи хон” 
қўйдим”4. 

Бир муддат ўтгандан кейин, Абдураҳим афанди Худоёрхон ўлимидан хабардор 
бўлиб Ўрта Осиёга йўл олади. У Хива орқали Тошкентга келиб, кейин Қўқонга боради ва 
Худоёрхоннинг яқин кишилари билан учрашади. Шу ерда у Муҳаммад Умидий-
Намангонийдан Худоёрхон ҳаёти таржимаи ҳолини ёзиб беришни илтимос қилади ва бу 
истакни шоир Умидий бажаради.  Дебоча (мадҳ, васф, салтаният) дан сўнг, Худоёрхон 
даври баён келтирилган. Умидий Худоёрхоннинг тахтга чиқишини 1843 йил деб 
кўрсатадики, бу бошқа манбалардаги санадан фарқ қилади. Асарнинг Салтаният қисми 

                                                           
1 Воҳидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик (генезиси, функцияси, вакиллари, асарлари). – Тошкент: Янги 
аср авлоди, 2010. – Б. 131. 
2 Ҳожибоев Т. Шоир Умидийнинг ҳаёти ва ижоди // “Ўзбек тили ва адабиёти” журнали. № 3. 1970. – Б 43. 
3 Ҳожибоев Т. Шоир Умидийнинг ҳаёти ва ижоди // “Ўзбек тили ва адабиёти” журнали. № 3. 1970. – Б 43. 
4 Муҳаммад Умар қори Марғилоний. Мактубчаи хон // нашрга тайёрланган табдилчи: тарих фанлари 
номзоди О.Ҳ. Жалилов. – Тошкент: Ҳамид Сулаймон босмахонаси, 2007. – Б. 7. 
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эса Туркия султони Абдулҳомид II (1876-1905 йиллари салтанат сурган)га бағишланган. 
Жумладан, шундай сатрлар битилган:  

“Кетур соқий, шароби зуфунуни, 

Будур ошуфта дил дафъи жунуни. 

Ети иқлим мадори тофти маълум, 

Алам деди ҳақ ғалабат –ар Рум. 

Халифаи Стамбул зилли Яздон, 

Зафар фарри адл истарол Усмон. 

Қалам мадҳиға жорий сол ила моҳ, 

Ғарибпарвар адолатлик шаҳаншоҳ. 

Араб бирла Ажам халқи ғуломи,  

Малик Абдулҳамид Султон кироми. 

Саъид ахтар ҳумоюн бол афсар, 

Етти иқлим, шаҳи жамъи мусаххар1. 

Фаранг Эрону, Чин, Русия хони,  

Нигини таҳти фармонида они. 

Фаридул вақт султони жаҳонгир, 

Халифаи муаззам, нек тадбир. 

Скандар салтанат, Баҳром савлат, 

Сулаймон маъдалат, Хусрав шижоат2. 

Мадори дини ислом3, саъди ахтар, 

Хизр, Илъёс назар икки паямбар. 

Саховат ичра ҳотам, жангда Рустам, 

Жаҳон халқи бериб хатти мусаллам. 

Ливойи давлати авжи самоға, 

Етиб маҳшарғача тортиб бақоға. 

                                                           
1 Мусаххар – забт қилинган, фатҳ қилинган, ўзига қаратилган, бўйсиндирилган. 
2 Хусрав шижоат – Ҳусравдек шижоатли. 
3 Мадори дини ислом – ислом динининг қуввати, суянчиғи. 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

397 
 

Ҳамал1 буржидағи хуршид султон. 

Бўлуб савр ичра Зуҳра хуш ғазалхон 

Аторуд буржи2 жавзода қаламзан, 

Ёзарди мадҳи султон ўқуб аҳсан 

Қамар юз тамғаси-ла (131б) қуллуқ айлаб, 

Мақоми Харчанг ичра белни бойлаб 

Хизабри бизе осмон бўйнида занжир, 

Мисли дарбон кануш олдида нахжир. 

Аторуд Сунбула буржида девон, 

Таразу ичра Ноҳид покдомон. 

Қўлида тиғи ғайрат била Баҳром, 

Адув бошин олурға субҳ ила шом. 

Қилиб Ақрабни маскан нўш этиб хун, 

Кесик бошдин қўлида жоми гулгун. 

Ҳаводис тири тортиғлиқ камон бурж, 

Ситора муштари амнул амон бурж 

Сияҳ бузғола суратбоби жадди, 

Заҳалға хона йўқ, бул сўзни радди. 

Эрур Далви мақоми шоҳи Кайвон3, 

Ичиб ҳут чашмасидин оби ҳайвон 

Ўн икки бурж аро – етти кавокиб4, 

Завониб раъс ўн бир Нажми соқиб5, 

Манозил эйким ўттуз ўзра сайёр, 

Мулоқий олти юлдуз бирла ақмор. 

Ки учюз ўттуз олти кечада ой, 

                                                           
1 Ҳамал – биринчи ой. 
2 Аторуд буржи – Меркурий . 
3 Кайвон – Зуҳал (Сатурн) юлдузи. 
4 Кавокиб – юлдузлар. 
5 Нажми соқиб – Ёруғ юлдуз 
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Қилур зотул буруж сайрин тофиб жой. 

Қирон тасдису тарбеъ ойу юлдуз, 

Дағи тасдис муқобил кеча-кундуз 

Тараққию таназзул ражъату саъд 

Кусуф ила Хусуфу барқ ила раъд”1.   

Асарнинг баъзи лексик жиҳатлари шундан далолат берадики, «Мактубчаи хон» 
турк ўқувчиларига ҳам мўлжаллаб битилган асардир. Асарда XIX асрнинг охирларида 
ўзбек тилига хос бўлган баъзи хусусиятлар ўз аксини топган. Шунинг учун ҳам бу асар 
шевашунослар ва тилшунослар диққатини ҳам жалб этиши табиийдир.   

Шунингдек, қўқонлик шоир ва тарихчи Маҳзун (Зиёвуддин Ҳўқандий) ҳам 
Худоёрхоннинг фармонига биноан “Шоҳнома” асарини ёзган. Бу ноёб ва ягона қўлёзма 
китоб Туркияда “Осиё тарихи” номи билан сақланмоқда. Асарда асосан Қўқон хонлиги 
тарихи баён этилган. Ушбу асарни Фарғона Туркияга бориб қолишида ҳам Абдураҳим 
Афанди билан боғланган: “Худоёрхон Оренбургдан қочғондан кейин бошқа ном ва 
бошқа қиёфа билан Маккага боради. Ўн уч ой қадар ўзини танитмасдан юради. Сўнгра 
Абдураҳим афанди номли бирисига ким бўлғонини билдиради ва Фарғонадан чиқар 
вақтида баъзи бойларга топшириб кетган ақчаларини олиб ўғилларига таслим учун уни 
вакил қилиб Фарғонага юборади. Абдураҳим аввал Истамбулга келиб, «Худоёрхон»нинг 
бошқа қиёфа бирла Маккада бўлғонини «Султон Ҳамид»га хабар беради ва сўнгра Ўрта 
Осиёга келади. Тошкентда Худоёрхоннинг катта ўғли Муҳаммадаминбек билан кўришган 
ҳолда Қўқон ва Андижонларга боради ва ақчаларни бойлардан тўплаб, хонзодаларга 
топшириқ учун яна Тошкентга қайтмоқчи бўлади. Бу китоб ҳам шу вақтда муаллиф 
Маҳзун томонидан хонзодаларга топшириш учун Абдураҳимга берилади. Бу маълумот 
муаллифнинг ўз баёнотидан англашилади. Бундан сўнгра Абдураҳим қайси йўл билан 
бўлса бўлсун китобни ўзи билан бирга Туркияга олиб кетади. Китобнинг сабаби таълифи, 
қайси йилда ёзилғони, Абдураҳим афандининг баъзи ишлари ва китобининг унга 
топширилишининг кўрсатган фикрлари муаллифнинг ўз иловасидан нақл этамиз: 
«...Маҳзун айтдики, мунча одамнинг иши саранжом бўлди. Менинг ҳам бу орада бир 
арзим бордир. Афанди ота мунча одамнинг арзини етказиб ўзларига дуо олдилар. Энди 
ман ҳам Афандига арзимни айтайин: Зероки йигирма икки йил бўлди шул китобни 
бошлағонимга. Мунча йилдан бери меҳнат қилдим. Ул подшоҳ Саид Муҳаммад 
Худоёрхон ўзлари менга ҳукм қилдилар. Ўз ҳукмлари билан муни битказдим. Бу китобни 
ўзлари қўлларига олиб ўқур эдилар. «Суханаро» хонимга ўқутур эрдилар, кўб манзур 
бўлғон эрди. Аммо ул подшоҳ Худоёрхон тахт ва бахтларидан жудо бўлиб кетдилар. 
Менинг китобим орада қолди... Хон ҳазрат айтиб эрдиларки, мендан бир Шоҳнома 
қолсин. Ул вақтда бу китоб, иқболи очилган йўқ эди. Олам бузилди... Алҳармиз ўзимга 
ўзим ўйладимки, менинг шунча қилғон меҳнатим бекор кетмасун. Оға Абдураҳим 

                                                           
1 Раъд - момақалдироқ 
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афандига бу китобни берай, элтиб шаҳзода Саид Муҳаммадамин бегим ва Саид Умар 
бегимга кўрсатсанглар..”1. 

Хуллас, Абдураҳим афанди ўз даврининг маърифатпарвар инсонларидан бири 
бўлиб, унинг ташаббуси билан кўплаб китоблар ёзилган. Туркий халқларнинг ўзаро 
дўстлигини тарғиб қилишда унинг фаолияти яққол мисол бўла олади.  

                                                           
1 Воҳидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик (генезиси, функцияси, вакиллари, асарлари). – Тошкент: Янги 
аср авлоди, 2010. – Б. 142. 



I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu                                                       8-10 Kasım 2018 

 

400 
 

ORTA ASYA HANLIKLARI VE OSMANLI DEVLETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE TİCARET 
YOLLARININ ÖNEMİ 

Doç. Dr. Zumrad RAHMANKULOVA* 

Buyuk Ipak yo‘li asrlar davomida Sharq va G‘arbni bir-biriga bog‘lab turgan. Buxoroda 
Evropada ishlab chiqarilgan sanoat mollari, xitoy choyi, Hind shakari hamda eron, turk, hind 
savdogarlarini uchratish mumkin bo‘lgan1. Buxoro va Xivaning ipak va ip gazlamalari, ulardan 
tikilgan kiyim-kechaklar, atlas, duxoba, qorako‘l terisi, turkman otlari Eron orqali Usmoniylar 
davlatiga va Xitoyga o‘tkazilgan. O‘rta Osiyo davlatlarining Usmoniylar va Eron bilan aloqalari 
Marv va Mashhad  yoki Kaspiy dengizi bo‘ylab o‘tadigan Xiva-Mashhad yo‘li bilan olib borilgan. 
Mashhad Fors ko‘rfazi orqali hamda Trapezund orqali keladigan karvonlar markazi bo‘lgan. 
Mashhadga shimoliy Erondan ikkita yo‘l Astrabod-Shahrud-Nishopur-Mashhad (janubiy yo‘l) 
va Astrabod-Bujnurd-Ko‘chon-Gunobod-Mashhad (shimoliy yo‘l) olib borgan2. 

 O‘rta Osiyo xonliklari bilan Eron o‘rtasida sodir bo‘lib turadigan to‘xtovsiz urushlar, 
hamda xonliklar o‘rtasidagi o‘zaro nizolar natijasida Mashhad-Marv yo‘lining ahamiyati 
pasayib bordi. A.Vamberi ma’lumotiga ko‘ra, Mashhaddan Buxoroga boradigan karvonlar o‘n 
kunlik yo‘l bo‘lishiga qaramay, boshqa uzoqroq (Hirot-Maymana-Anxoy orqali) uch barobar 
uzoq bo‘lgan yo‘ldan borishga majbur bo‘lardilar. Shuningdek, bu yo‘lda tez-tez qaroqchilarga 
ham duch kelish mumkin edi3. 

Mashhad-Marv yo‘lidagi xavfni  shia va sunniy mazhablari o‘rtasidagi ziddiyatlar  
yanada kuchaytirganligi bois, O‘rta Osiyolik hojilar ham Makkaga borishda, ko‘pincha, 
Orenburg-Astraxan-Usmoniylar hududlari orqali uzoq, biroq xavfsiz yo‘lni afzal ko‘rardilar4. Bu 
yo‘l O‘rta Osiyo va Usmoniylarning munosabatlarida muhim rol o‘ynadi. XIX asrning o‘rtalariga 
kelib, O‘rta Osiyoda Rossiyaning ta’siri yanada sezilarli bo‘ldi.  

XVI-XVIII asr o‘rtalarida Shayboniylar, Ashtarxoniylar davlatlari va Usmoniylar o‘rtasida 
madaniy aloqalar ham o‘rnatilgan. 1927 yilda «Maorif va o‘qituvchi» jurnalining 9-10 
sonlarining sahifalarida o‘zbek ziyolilarining namoyandalaridan biri bo‘lmish Miyon Buzrukning 
(1892-1937) «O‘zbek tarixiga oid to‘rt muhim kitob» nomli maqolasi bosilgan. Maqolada 
Fazlulloh ibn Ruzbixon Isfahoniyning (1457-1529) «Mehmonnomayi Buxoro» asari to‘g‘risida 
ma’lumot beriladi. Asar muallifi Eron shohi Ismoil Safaviy davrida quvg‘inlikdan O‘rta Osiyoga, 
SHayboniyxon yoniga qochib kelib, uning urushlari tafsilotini yozib qoldiradi. Fazlulloh ibn 
Ruzbixon  Isfahoniy Eron shohiga qarshi chiqib, Usmoniylar sultoni Salim I ni shohga qarshi 
kurashga da’vat ham  etgan.  Balki,  shuning uchun  Fazlulloh ibn Ruzbixon  Isfahoniy o‘z 
asarining Hirot nusxasini Salim I yoki Sulaymon I ga hadya etib bergan bo‘lsa ehtimol. Miyon 
Buzruk o‘zining yangi topgan kitobi to‘g‘risida Istanbulda rus turkshunos olimi 
A.N.Samoylovichga aytgan, undan bu xabarni eshitgan V.V.Bartold  1929 yilda Istanbul 
universiteti taklifi bilan ma’ruzalar o‘qish uchun Turkiyada bo‘lganida «Mehmonnomayi 

                                                           
* Ozbekistan Milli Universiteti Tarih Bolumu 
1 Борнс А. Путешествие из Индии в Кабул, Татарию и Персию.Т.II. -М., 1848.  -389-397 с.   
2 Валиева Д. XIX асрнинг биринчи ярмида Бухоро ва Хиванинг ташқи иқтисодий алоқаларига доир // 
Шарқшунослик. 1997. №8. Б.165. 
3 Вамбери А.  Путешествие по Средней Азии .-СПб., 1865. 301-307 с. 
4 Валиева Д. Среднеазиатско-иранские торговые отношеныя в первой половине XIX в. Взаимоотношение 
народов Средней Азии и сопредельных стран востока. -Т.: АН УзССР. 1963. -56 с.  
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Buxoro» ning bu nusxasidan o‘ziga kerakli ayrim joylarini ko‘chirib olgan5. Miyon Buzruk 
Shayboniyxonning o‘zbek tilida yozilgan she’rini ham keltiradi. Istanbuldagi Nuri Usmoniya 
kutubxonasida Miyon Buzruk tomonidan topilgan yana bir asar bor. Bu SHarafuddin Ali 
YAzdiyning o‘zbek tiliga tarjima qilingan va u erda saqlanib kelinayotgan «Zafarnoma» asaridir. 
Bu tarjimani 1519 yilda Kuchkinchixon buyrug‘i bilan Muhammad Ali ibn Darvesh Ali al-Buxoriy  
bajargan edi. Miyon Buzruk bu asarning Istanbul nusxasidan qisqacha o‘zbekcha tarjimasi 
mazmunini berib, uning ayrim joylaridan qisqa parchalar keltirgan. 

Miyon Buzrukning bu ma’lumotlari turk xalqining O‘rta Osiyo xalqlari, ularning tarixi va 
madaniyati va u erda yozilgan asarlarga qiziqqanligi to‘g‘risida guvohlik beradi. 

Institutning qo‘lyozmalar xazinasida Jaloliddin  Rumiy (1207-1273), Mustafo CHalabiy 
(1608-1657) asarlari saqlanmoqda. Mustafo CHalabiyning Toshkentda saqlanayotgan «Taqvim 
ut-tavorix»ning qo‘lyozma nusxasi 1678 yilda ko‘chirilgan.   SHuningdek, Usmoniylar sultoni 
Sulaymon I ga bag‘ishlangan va YUsuf ibn  Abdulatif tomonidan turk tiliga tarjima qilingan 
umumiy tarixga oid «Suhbat ul-axbor» ning nusxalari ham saqlanmoqda.  

XVI asrda yashagan Saydi Ali Rais Usmoniylar harbiy dengiz flotiyasining asoschisi, 
dengiz kemachiligining nazariyotchisi va amaliyotchilaridan biri bo‘lgan. SHuningdek, u jahon 
tarixi va etnografiyasini yaxshi bilgan. Saydi Ali Rais Ali ushchining astronomiyaga oid asarini 
tarjima qilib, Usmoniylar ilm ahliga tarqatgan. U Hindiston, Afg‘oniston, Eron, Iroq va O‘rta 
Osiyoga ham sayohat qilgan. Saydi Ali Rais Toshkentda bo‘lib, Baroqxon bilan uchrashgan6. U 
safardan qaytgach, «Mir’ot ul-mamolik» asarini nashr etadi. Saydi Ali Raisning «Mir’ot ul-
mamolik» asari ham institut xazinasida saqlanib kelmoqda. Shuningdek, bu fondda +ora 
Chalabiyzoda nomi bilan mashhur Abdulaziz ibn Xusomuddinning «Ravzat ul-abror» nomli 
asarining nusxasi saqlanmoqda. Bu asar umumiy tarixga oid bo‘lib, u 1765 yilda ko‘chirilgan7. 

Institutning qo‘lyozmalar xazinasida Usmoniylar tarixini yoritgan ayrim asarlarni ham 
uchratishimiz mumkin. Shunday asarlardan biri Hakimuddin Idris ibn Xisomuddin Ali al-
Bidlisiyning  «Hasht bihisht» asaridir. Toshkentdagi bu nusxa XVII asrda ko‘chirilgan. 

Bu xalqlarning bir-biri bilan munosabatlari bir tomonlama bo‘lib qolmagan. Usmoniylar 
va O‘rta Osiyo xalqlari o‘zaro munosabatlarining negizi uzoq o‘tmishga borib taqaladi. O‘rta 
Osiyo xalqlari ham turk yozma adabiyoti bilan qiziqib kelgan. O‘rta asrlarda Usmoniylar 
davlatida yozilgan arab, fors va turk tillarida qo‘lyozma asarlarning O‘zbekiston Fanlar 
Akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining qo‘lyozmalar 
fondida mavjudligi bunga yaqqol dalil bo‘la oladi.  

 Kaspiy dengizining asosiy porti sanalgan Boku shahri o‘rta osiyolik tujjorlarning Evropa 
savdogarlari bilan tijorat ishlarini olib boradigan markazi edi. 16 asrda yashagan sayyoh  Avliyo 
Chalabiy ma’lumotiga ko‘ra, Boku Shirvon viloyatining savdo bandargohi hisoblangan.  

16 asrga kelib Evropa–Osiyo savdo aloqalarida Kaspiy dengizi ahamiyatining ortishi 
bilan uning g‘arbiy qirg‘og‘ida Kavkazorti mamlakatining Rossiya, G‘arbiy Evropa,O‘rta Osiyo, 

                                                           
5 Қаранг: Бартольд В. Отчёт о командировке в Турции. В 9-x  т. -М .: Наука. 1968. Т.2. С.462. 
6 Абдуллаев Ф. Маърифат фидоийси // Шарқшунослик. 1999. №9. Б.184 -186. 
7 Жалилова Р. Ырта Осиё ва Туркия муносабатлар тарихидан // Шарқшунослик. 1991. №2. Б.102-108. 
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Xitoy va Hindiston bilan savdo aloqalarida muhim o‘rin tutgan yirik savdo punktlari tashkil 
topgan. 

17-18 asr boshlarida Usmoniylar davlati bozorlariga movut etkazib berishda 
hukmronlikni qo‘lga olish maqsadidagi Angliya, Gollandiya va Fransiya o‘rtasida raqobat shuni 
ko‘rsatdiki, g‘arb davlatlari manufakturalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish uchun 
Levant  bozorlariga venetsiyaliklar ipak va kimxob matolar, oyna va qog‘oz, gollandlar – movut 
va metall buyumlar, inglizlar kiyim-bosh, mis, soatlar, teri va qo‘rg‘oshin chiqarib turganlar. 
Usmoniylar davlati da tranzit savdoning ahamiyati boshqa mamlakatlarga nisbatan katta 
ahamiyatga ega bo‘lgan. Hukumat doirasida karvonsaroylar, savdogarlar va savdo faoliyatiga 
doir qonunlar qabul qilingan. Shunday qonunlarning biriga ko‘ra, agar mahalliy yoki xorijiy 
savdogarlar joylashgan karvonsaroyda o‘g‘rilik sodir bo‘lsa, shu paytda kim karvonsaroyda 
bo‘lsa uning barcha narsalari ko‘zdan kechirilgan. Odatda bunday hollar tong saharda yuz 
berib, tekshiruv yakunlanmaguncha, hech kim tashqariga chiqarilmagan. Tekshiruv yakuniga 
etganidan so‘ng bildirilogan shikoyatlar qabul qilinmagan. Bu davrda Mashhad Trapezund va 
Fors qo‘ltig‘i orqali Osiyoga keladigan tranzit mollari yig‘iladigan joy vazifasini bajargan. 

Evropaga sharq mollari chiqariladigan asosiy savdo yo‘llari chorrahasida joylashgan 
Eron bilan inglizlar 19 asrning boshida ikki yo‘l: Trapezund, Tabriz va Kavkazorti orqali savdo 
qilgan. Bu ikki yo‘ldan keng foydalangan inglizlar Eron bozorida mustahkam o‘rnashib olib, rus 
mollarini siqib chiqara boshlaganlar. 1830-1844 yillar oralig‘ida Eron bozorlaridagi hukmronlik 
ruslarda inglizlar qo‘liga o‘tgan. Bunda rus davlati inglizlarni Kavkazorti orqali o‘tadigan 
yo‘llardan o‘tmasdan, Trapezundni bosib olish bilan javob bergan.         

O‘rta Osiyo aholisining yuqori tabaqa vakillari orasida ko‘p tarqalgan, bayram va 
tantanalarida kiyiladigan liboslar qatoridagi baxmal matosi Evropaga keltirilgan baxmalning 
alohida sifatli turi Samarqandda tayyorlangan. Unga bo‘lgan talabning oshishi Evropada bu 
mato turini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan ustaxonalar shakllanishiga olib kelgan. Ulardan 
biri Fransiyaning En departamentiga qarashli Burgan-Bress shahrida ham mavjud bo‘lgan. 
Matoning nomlanishini 17 asrda yashagan ruhoniy Savva Buxorodan ekanligini ta’kidlaydi. 
Shuningdek, ayrim adabiyotlarda bu nom Usmoniylar davlatining ipakt mato ishlab 
chiqariladigan shahri Bursa nomi bilan bog‘liqligi ta’kidlanadi (Kleyn V. Inozemnie tkani, 
bitovavshie v Rossii do 18 veka i ix terminologiya. –M.:Orujeynoy palati. 1925. s. 39.). 
Fikrimizcha bu mato turini tayyorlash uslubi O‘rta Osiyodan Rumga olib kelingan va uni ishlab 
chiqarish Bursada keng rivojlanganligi ehtimolidan holi emas. 

Buxoroda Evropada ishlab chiqarilgan sanoat mollari, xitoy choyi, Hind shakari hamda 
eron, turk, hind savdogarlarini uchratish mumkin bo‘lgan1. Buxoro va Xivaning ipak va ip 
gazlamalari, ulardan tikilgan kiyim-kechaklar, atlas, duxoba, qorako‘l terisi, turkman otlari Eron 
orqali Usmoniylar davlatiga va Xitoyga o‘tkazilgan. O‘rta Osiyo davlatlarining Usmoniylar va 
Eron bilan aloqalari Marv va Mashhad  yoki Kaspiy dengizi bo‘ylab o‘tadigan Xiva-Mashhad 
yo‘li bilan olib borilgan. Mashhad Fors ko‘rfazi orqali hamda Trapezund orqali keladigan 
karvonlar markazi bo‘lgan. Mashhadga shimoliy Erondan ikkita yo‘l –Astrabod-Shahrud-
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Nishopur-Mashhad (janubiy yo‘l) va Astrabod-Bujnurd-Ko‘chon-Gunobod-Mashhad (shimoliy 
yo‘l) olib borgan8. 

 O‘rta Osiyo xonliklari bilan Eron o‘rtasida sodir bo‘lib turadigan to‘xtovsiz urushlar, 
hamda xonliklar o‘rtasidagi o‘zaro nizolar natijasida Mashhad-Marv yo‘lining ahamiyati 
pasayib bordi. A.Vamberi ma’lumotiga ko‘ra, Mashhaddan Buxoroga boradigan karvonlar o‘n 
kunlik yo‘l bo‘lishiga qaramay, boshqa uzoqroq (Hirot-Maymana-Anxoy orqali) uch barobar 
uzoq bo‘lgan yo‘ldan borishga majbur bo‘lardilar. Shuningdek, bu yo‘lda tez-tez qaroqchilarga 
ham duch kelish mumkin edi9. 

Mashhad-Marv yo‘lidagi xavfni  shia va sunniy mazhablari o‘rtasidagi ziddiyatlar  
yanada kuchaytirganligi bois, O‘rta Osiyolik hojilar ham Makkaga borishda, ko‘pincha, 
Orenburg-Astraxan-Usmoniylar hududlari orqali uzoq, biroq xavfsiz yo‘lni afzal ko‘rardilar10.  
Bu yo‘l O‘rta Osiyo va Usmoniylarning munosabatlarida muhim rol o‘ynadi. XIX asrning 
o‘rtalariga kelib, O‘rta Osiyoda Rossiyaning ta’siri yanada sezilarli bo‘ldi.  

Shuni ta’kidlash joizki, XVIII asr oxiri-XIX asr o‘rtalarida O‘rta Osiyo xonliklarining 
Usmoniylar davlatida doimiy vakolatxonalari bo‘lmagan uchun, davlatlar o‘rtasidagi bu 
aloqalarda izchilik ko‘zga tashlanmaydi. O‘rta Osiyo elchilik aloqalari an’analariga ko‘ra, 
Usmoniylar davlatidan kelgan elchilarga ham elchi qo‘shib jo‘natilgan.  Elchi yolg‘iz qaytib 
kelgan taqdirda, aloqalar ma’lum muddat, ya’ni zarurat tug‘ilganga qadar uzilib turgan. 
Nihoyatda mulozamat va mubolag‘a bilan yozilgan maktub va sovg‘a-salomlarni topshirishdan 
tashqari, mavjud siyosiy vaziyatdan xabardor bo‘lish va uni o‘rganish ham elchining zimmasida 
bo‘lgan. Ayni vaqtda elchilar orqali oradagi munosabatlarni murakkablashishiga yo‘l 
qo‘ymaslik maqsadi ham nazarda tutilgan.  Istanbulga ketayotgan O‘rta Osiyo elchilari 
oldindan belgilangan rejaga ko‘ra, Eron shohi qabulida bo‘lishi, uni o‘z vakolatidan ogoh 
qilishi, O‘rta Osiyo davlatlari va   Usmoniylar o‘rtasidagi munosabatlarni namoyish etishi lozim 
bo‘lgan. O‘rta Osiyo davlatlari hukmdorlari yuborgan elchilik yozishmalarida, odatda, elchi 
yuborishdan ko‘zlangan asosiy maqsad atroflicha bayon etilmagan. Ko‘pchilik hollarda, 
maktub oxirida «qolgan gaplarni elchining o‘zidan eshitursiz», deyilgan ibora kiritilgan. Bu, 
birinchidan, uzoq davom etgan safar davomida ikki oradagi munosabatlarga daxldor masalalar 
tafsilotidan uchinchi tomonning, ba’zan esa raqib tomonning ogoh bo‘lib qolishi mumkinligini 
hisobga olib qo‘llangan uslub bo‘lsa, ikkinchidan, yuborilgan elchining vakolati  yuksak 
ekanligiga ham ishora bo‘lgan. Elchilik aloqalari va diplomatik yozishmalar haqidagi 
ma’lumotlardan shu narsa ko‘rinadiki, Xiva xonlari tashqi siyosatga oid yozishmalarni  davlat 
tili, ya’ni o‘zbek tilida, Buxoro amirligi va Qo‘qon xonligi  fors tilida yozishgan. O‘rta Osiyo 
hukmdorlari maktublari o‘sha davrda urf bo‘lgan diplomatik yozishmalar uslubida, sharqona 
lutfu ikrom bilan yozilgan. O‘rta Osiyo hukmdorlari va Usmoniylar sultonlari maktublari 
shundan dalolat beradiki, XVIII asrning oxiri-XIX asrning o‘rtalarida ikki o‘rtada elchilik 
aloqalari, diplomatik yozishmalari, madaniy aloqalar va savdo munosabatlari mavjud bo‘lgan. 
Ular maktublarida xoh savdo aloqalarini xavf-xatardan himoya qilish borasida, xoh siyosiy 
bordi-keldilarni rivojlantirish sohasida bo‘lsin, bu aloqalarning davom etishi ikki o‘rtada 
saxovat va ittifoqning barqarorligiga xizmat qilishini ta’kidlashadi, elchilik aloqalarining 

                                                           
8 Борнс А. Путешествие из Индии в Кабул, Татарию и Персию.Т.II. -М., 1848.  -389-397 с 
9 Вамбери А.  Путешествие по Средней Азии .-СПб., 1865. 301-307 с. 
10 Валиева Д. Среднеазиатско-иранские торговые отношеныя в первой половине XIX в. Взаимоотношение 
народов Средней Азии и сопредельных стран востока. -Т.: АН УзССР. 1963. -56 с. 
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davlatlar do‘stligi uchun xizmat qilishini eslatib, savdo yo‘llaridagi qaroqchilikka barham berish 
uchun amaliy choralar taklif qilinadi. Bu yozishmalar O‘rta Osiyo davlatlarining elchilik 
aloqalari tarixini tadqiq qilishda qimmatli manba hisoblanadi. Ularni arxiv hujjatlari bilan 
qiyosiy o‘rganish elchilik aloqalar tarixida mavjud chalkashliklarni bartaraf etish uchun 
ahamiyatlidir.  

O‘rta Osiyoning qo‘shni davlatlar bilan siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarida karvon 
yo‘llari katta ahamiyat kasb etgan. Karvon yo‘llar orqali qadimgi davrlardan Hindiston va 
Xitoydan zira, dolchin, nil bo‘yog‘i, fil suyagi, marvarid, olmos, ipak gazlamalar, bronza va 
chinnilar O‘rta Osiyo orqali Vizantiya  va Rimga olib borilgan.  

Bizgacha davlatlar o‘rtasidagi karvon yo‘llari orqali olib borilgan iqtisodiy aloqalar 
haqida ko‘pgina qimmatli manbalar sayohatnomalar saqlanib qolingan. Abdurazzok 
Samarqandiyning «Matlaus sadayn va majmaul baxrayn», Seydi Ali Raisning «Mir’otul 
mamolik» (Mamlakatlar ko‘zgusi) asarlari shular jumlasidandir. Bu asarlarda Usmoniylar, 
Hindiston, O‘rta Osiyo va Erondagi siyosiy vaziyat, diplomatik aloqalar, savdo va iqtisodiy 
munosabatlar haqida  qimmatli ma’lumotlar beriladi.   

Seydi Ali Rais XVI asrda yashab ijod etgan turk muallifidir. U O‘rta Osiyoga «Kotibi 
Rumiy» nomi bilan tinilgan. Seydi Ali Rais geografiyaga oid  «Muhit» asarining ham muallifidir. 
Shuningdek, u Ali +ushchining asarlarini ham  turk tiliga tarjima qilgan va uni tanitgan. 

Seydi Ali Rais 1548 yilda Usmoniylar sultoni Qonuniy Sulton Sulaymon (1520-1566) 
ning Eronga qilgan  harbiy yurishlarida 1552 yilda Kipr  janglarida ham qatnashadi. Seydi Ali 
Rais shu janglarda ko‘rsatgan katta harbiy  mahorati tufayli  Qonuniy Sulton Sulaymonning 
cheksiz hurmatiga sazovar bo‘lib, keyinchalik Xalab sultoni qilib ham tayinlanadi.   

Seydi Ali Rais Misr komandiri qilib tayinlanib, Portugaliyaning Suvaysh kanalidagi flotiga 
qarshi kurashish uchun yuboriladi. Ammo jangda turk floti mag‘lub bo‘lib, qolgan kemalari 
bilan Shimoliy Hindistonga boradi. Seydi Ali Rais Hindistonda bo‘lib, Zahriddin Muhammad 
Boburning o‘g‘li Humoyun Mirzo bilan uchrashgan. Seydi Ali Rais Sind, Panjob, Afg‘oniston, 
O‘rta Osiyo, Xuroson, Ozarbayjon va Eron orqali  yo‘l bosib, mashaqqatlar bilan to‘rt yildan 
so‘ng, 1556 yilda vataniga etib keladi va «Mir’otul mamolik» asarini yozadi.  

Seydi Ali Rais siyosiy,  iqtisodiy va savdo aloqalarida katta ahamiyatga ega bo‘lgan 
Qunduz, Kuvodiyon, Termiz, Turkiston, Eron, Shirvon yo‘llari haqida qimmatli ma’lumotlarni 
beradi.  

1555 yilda Seydi Ali Rais Sangardak tog‘idan oshib Shahrisabzga so‘ngra esa 
Samarqandga kelganligi haqida yozadi.  U  Navro‘z Ahmadxon (Baroqxon) bilan ham 
uchrashadi va sovg‘alarini topshiradi.  

Seydi Ali Rais Samarqandda Abu Mansur Motrudiy, SHohi Zinda, Xoja Ahror qabrlarini 
ziyorat qiladi.  Zarafshondan o‘tib G‘ijduvonga keladi va Abduxoliq G‘ijduvoniy qabrini ham 
ziyorat qilib Buxoro shahriga keladi. Buxoroda o‘n besh kun bo‘lib Bahovuddin Naqshbandiy, 
Chorbakr, Sayid Mirkulol, Ismoil Somoniy, Hazrati Ayyub, Xorazmda esa Pahlavon Mahmud, 
Najmiddin Kubro, Zamahshariy  qabrlarini ziyorat qiladi.   
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Seydi Ali Raisning «Mir’otul mamolik» asari XVI asrdagi O‘rta Osiyo tarixiga oid siyosiy, 
iqtisodiy, elchilik aloqalari, geografik, etnografik va karvon yo‘llari haqidagi ma’lumot beruvchi 
muhim manbadir.  
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MAHMUD İBN VALİNİNG BAHR-UL-ASRAR Fİ MANAQİB-UL-AXYOR ASARİ VE UNDA 
RUM MAMALAKATİ TAFSİLOTLARİ 

Dr. Babür AMINOV* 

Özet 

Маҳмуд ибн Амир Вали етук олим, тасаввуф намояндаси, кўплаб асарларнинг 
муаллифи сифатида машҳурдир. У Балхда туғилган ва аштархоний  Надр Муҳаммад 
баҳодирхон (1642-1645)га яқин кишилардан бўлган. У  1625-1629 йиллар орасида 
Ҳиндистонда бўлган. Бобурий Шоҳ Жаҳон (1628-1658 йй) уни қабул қилган.  Балхга 
қайтганидан сўнг Нодир Муҳаммадхон буюртмасига кўра “Бахр ул-асрор фи манақиб ул- 
ахйор” асарини ёзади. Бу қомусий асардир.У 7 жилд ва ҳар бир жилди 4 қисмдан иборат 
бўлган. Аммо китоб бизга қадар тўлиқ ҳолда етиб келмаган. Қўлёзма №2372 рақами 
остидаги нусхаси ЎзР ФА Шарқшунослик институти қўлёзмалар фондида  сақланади. 
Форс-тожик тилида ёзилган. Тарих, география, илми нужум, минералогия каби соҳаларга 
оид маълумотлар мавжуд. Муаллиф бошқа асарлардан фойдаланиш қатори ўз ҳаётий 
тажрибасига ҳам таянган. Унинг 1 жилди 3-4 қисмларида мамлакатлар, хусусан 
мусулмонлар яшайдиган ҳудудлар ҳақида қизиқарли маълумотлар берилган.  

Маҳмуд ибн Вали Румни рубъи маскуннинг энг улуғ мамлакатларидан бири 
сифатида таъриф берган. Муаллиф унинг шаҳарлари ва қасабалари кўп деб ёзади. 
Қўлёзмада Рум мулкига қарашли Истанбул ( استنبول)  (134 в.), Анқара ( انقره) , Азринжан 
Апасия ,(ارزن الروم) Арзин ар-Рум ,(ازرنجان) ( اپاسیه) , Арак ()اراک , Оқбек (   بیکاق) , Оқсур (اقش), 
Диёрбакрга қарашли Арис  (اريس) , Адранг ( ادرنگ)  (127 в.), Фусус (فسوس) (129 в.)каби 
шаҳарлар, уларнинг қайси иқлимда жойлашганлиги, табиати, ўзига хос жиҳатлари 
хусусида турли ва қизиқарли маълумотлар берган. Тарихий далиллардан Ало уд-дин, 
Кайқубод, Қилич Арслон каби салжуқий ҳукмдорларнинг барпо этган иморатлари ҳақида 
хабарлар бор. Шунингдек, олий иморатлардан Арзин ар-Румдаги калисо, 
мусулмонларнинг бу ерда қурган масжиди, Истанбулдаги мазбах, Фусусда асҳоби куҳаф 
тарихи билан боғлиқ тарихий маълумотлар шулар жумласига киради. 

Асардаги тарихий-географик тафсилотлар XVII асрда Мовароуннаҳр ва унга қўшни 
ҳудудларда Рум тарихи хусусидаги қарашлар, тасаввурлар ва фикр-мулоҳазаларни 
кенгайтириб янги қимматли маълумотларни тақдим қилади.  

                                                           
* Ўз Р ФА Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича Мувофиқлаштирувчи-методик марказ бўлим 
мудири 
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ORTA ASYA VE OSMANLI İLİŞKİLERİNDE İSTANBUL’UN ÖNEMİ 

Sherzodjon CHORIEV* 

Özet 

İstanbul Orta Asya hanlıkları ve Osmanlı devleti arasındaki siyasi, elçilik, ekonomik ve 
kültürel ilişkilerde cok büyük katki sağlamıştır.  

Orta Asya hanları Osmanlı sultanlarına mektuplarını hac ziyaretine giden İstanbul’dan 
geçen güvenli yolcular, ticaretciler vasıtasıyla da göndermişlerdir. Orta Asya hanlıkları ve 
Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin gelişmesinde elçiler büyük önem taşımıştır. Bu konuda  
Buhara hanı II. Abdulla Han, Osmanlı sultanı III. Murat’a gönderdiyi mektupta yazmıştır.  

1819 yılında Osmanlı sultanı II. Mahmut, Buhara emiri Emir Haydar’a elçisi aracılığıyla 
altı adet çok deyerli kitap hediye etmiştir. Emir Haydar da bir kaç defa Osmanlı sultanına 
hediyeler ile elçisini göndermiştir. Kokan hani Umar Han (1810-1822) da II. Mahmut’a Lutfi, 
Nevai, Bedil divanlarini hediye olarak göndermiştir.  

XIX. yüzyılın sonlarında  Osmanlı aydinlarının fikri ve siyasi faaliyetleri Orta Asya'da 
intelijansa arasında yaygınlık kazanmıştır. Türkistan'da cedidciliğin yaygınlaşmasında 
Türkiye'deki içtimai-siyasi, kültürel, ideolojik gayeler de rol oynamıştır. Cedidcilik hareketinin 
ortaya cıkmasında Kırım ve Kazan'ın etkisini de belirtmek gerekir. İstanbul'da eğitim gören 
Turkistan aydınlarının bir zümresi Türkiye'deki modern Avrupa yaşamını, kültürü, eğitimi, 
teknik gelişmeleri öğrenerek döndüler. Türkistan aydınları bu gelişmeleri ülke, kültür, eğitim 
hayatını değiştirmek için uygulama teşebbüsünde bulundular. Bu modernleşme hayata 
uygunlanırken başka tecrübelerden aynen kopya çekilmemiştir. Bunda Türkistan cedidleri Orta 
Asya'nın özelliklerine, geleneklerine dikkat etmiştir. 

                                                           
* Özbekistan Milli Universitesi Tarih Bölümü 
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TURKISTON DAVRIY MATBUOTIDA USMONIYLAR ( 19-ASR OXİRİ-20-ASR 
BOSHLARİDA) 

Prof. Dr. Sanobar SHADMANOVA* 

Özet 

Ma’lumki, Usmoniylar davlati va Turkiston munosabatlari qadimiy ildizlarga egadir. 
Rossiya Turkistonni bosib olgach, mustamlakaga aylangan Turkiston xorijiy mamlakatlar bilan 
mustaqil tashqi siyosat olib borishdan mahrum bo’ldi. Rossiya imperiyasi hukumati qaysi 
davlatlar bilan qanday siyosat olib borishni belgilab berdi. Shuningdek, Turkiston aholisi 
orasida xorijiy mamlakatlarga bo’lgan munosabatini singdirish uchun davriy matbuotdan 
foydalandi.  

1870 yildan boshlab Turkistonda dastlabki gazeta nashr etila boshladi, u Turkiston 
general-gubernatorligining rasmiy organi bo’lgan “Turkestanskie vedomosti” gazetasi edi. 
Shundan keyin o’zbek tilida rasmiy gazeta “Turkiston viloyatining gazeti” chiqarildi. 1905 
yildan keyin esa jahondagi voqealar, xususan, Turkiyaning ta’siri natijasida milliy gazetalar 
chop etila boshladi. Ushbu gazetalarda “Xorij xabarlari” rukni ostida xorijiy mamlakatlarda 
sodir bo’layotgan voqealar to’g’risida xabarlar chop etib borilgan. Matbuot sahifalarida 
Turkiyadagi siyosiy ahvol, Turkiya-Bolqon munosabatlari, Turkiyada xotin-qizlar ahvoli kabi 
masalalar yoritilgan.  

Bundan tashqari, maqolada rus tilida chop etilgan gazetalar va milliy gazetalarning 
Turkiya obrazini yaratishdagi o’ziga xosliklarga ham alohida e’tibor qaratiladi. Ma’ruzaning 
maqsadi – Rossiya imperiyasi hukmronligi davrida Usmoniylar davlati obrazining Turkiston 
matbuoti orqali shakllantirilishini ko’rsatib berishdan iborat.  

                                                           
* O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Tarix Instituti 
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GÜNÜMÜZDE KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE ÖZBEKLERİNDE AİLE VE NİKÂH 

Prof. Dr. Amanjol KALYŞH* 

Özet 

Özbekler, Kazaklar ve Ruslardan sonra üçüncü sırada yerini alan Kazakistan halkının 
büyük bir topluluğudur. Onlar ağırlıklı olarak ülkenin güneyi ve Türkistan vilayetinde yaşar.  

Aile ile nikah Özbek halkının hayatında önemli yer tutar.  Özbek ailesinin temelini anne, 
baba ve reşit olmayan ergen çocukların bulunduğu çekirdek aile oluşturur. Buna müteakip 
karı-koca ile onların çocuklarıyla birlikte yaşayan büyük baba, büyük annenin bulunduğu 
birleşik aile yer alır. Tek başına yaşayan yalnız aileler yok denecek kadar azdır.  

Reşit olan her bir Özbek vatandaş aile kurmaya gayret eder, bu durum günümüzde 
%60 üzerindedir. İkinci sırada hiçbir zaman evlenmeyenler grubu yer alır. Bu grup Özbeklerin 
%25’ini oluşturmaktadır. Sonuncu grubu dullar ve boşanmışlar oluşturmaktadır. Özbeklerde 
karşımıza çıkan düzensiz aileler ülkemizde başka halklarla karşılaştırıldığında en düşük 
göstergeleri sergilemektedir.  

Araştırılmakta olan meselenin geleneksel yönleri çoğunlukla şehirli ailelere nazaran köy 
ve kırsal kesimdeki aileler ile ilgilidir.  

                                                           
* Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi 
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TÜRKİSTANLI HACILARIN İSTANBUL HATIRALARI (XIX. YÜZYILIN SONU XX. YÜZYILIN 
BAŞLARI) 

Muzaffarkhon JONİEV* 

İslam tarihinin her döneminde müslümanlar hareketliliğinin en önemli 
motivasyonlarından birisi hac ibadeti olmuştur. İslamın beş üstünlerinden biri olan bu ibadet, 
çoğunlukla uzun, masraflı, zahmetli ve hatta tehlikeli bir yolculuğu göze almayı gerektirmiştir. 
Hacı üzerinde maddi ve manevi. pek çok etkisi olan bu yolculuklar, eşsiz bir deneyim oluşu, 
zorluğu ve kendinden sonrakilere rehberlik etme amacı gibi sebeplerle kayıt altına alınmıştır. 
Bazen günü gününe bazen de yolculuk sonrasında telif edilen bu metinler, seyahatname ve 
günlük türü içerisinde ayrı bir yer edinmiştir. Oldukça zahmetli ve çoğu zaman can ve mal 
tehlikesi de taşıyan bu yolculuklar, hem hacı üzerindeki maddî ve manevî etkileri hem de 
benzer şekilde yolculuk yapacak diğerlerine rehberlik etmek amacıyla yazıya geçirilmiştir.  

Bir telif türü olarak seyahatnâmelerin içinde yer alan bu hac hatıraları – “sefernâme”, 
“hacname”, “seyahat hatıraları” gibi genel başlıklarla telif edilmiş pek çok örneği ile karşımıza 
çıkmaktadır. Çoğunlukla âlimler, şairler ve devlet adamları tarafından kaleme alınan 
sefernâmelerde, hac menasiki ve güzergâhların durumu gibi hacılara rehberlik edecek bilgiler 
verilmesinin yanı sıra yolculuk sırasında yaşanan zorluklar ve şahsî-manevî tecrübeler de kayıt 
altına alınmıştır. Ciddî ilmî ve entelektüel bir gayretle telif edilen bu metinlerde satırlara 
dökülen bir diğer husus ise hacıların konakladıkları şehirler ve karşılaştıkları topluluklar 
hakkındaki tarihsel bilgi ve gözlemleridir. Hac yolculuklarını anlatan metinlere çağdaş bir 
kaynak hüviyeti kazandıran bu hususiyet, XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarında Orta Asya 
bölgesinden başlayan hac yolculukları esnasında İstanbul’a uğrayan Türkistanlı hacıların 
sefernâmelerini tanıtarak metinlerin içerikleri, sundukları bilgi ve gözlemler hakkında bir 
çerçeve çizip kaynaklık değerleri üzerine bazı tespitler yapmayı amaçlayan işbu çalışmanın da 
temel dayanağıdır. 

Müslüman kültürde asırlar boyunca hac yolculukları, ilim talebiyle yapılan yolculukların 
(rıhle) bir parçası olarak gerçekleştirilmiş ve bu sebeple ilgili metinler seyahatnamelerin bir 
parçası halinde kalmışlardır1. Bu konuda müstakil metinler yazılması, sadece hacı olmak 
amacına hasredilen yolcukların artmasıyla birlikte ancak mümkün olmuştur. Kişisel metinler 
kaleme almanın bir “moda” halini aldığı XIX. asırdan itibaren ise hac seyahatnamelerinin 
sayısında da farkedilir bir artış olmuştur.  

Öncelikle XIX. Yüzyılın sonu ve XX. Yüzyılın başlarında Türkistanlı müslümanların Hicaz'a 
kadar kullandıkları güzergâhlara bakılacak olursa dört farklı yol kullandıkları görülmektedir:  

1. İstanbul yolu. 1898’de Trans-Hazar Demiryolu’nun faaliyete geçirilmesiyle, Orta Asyalı 
hacıların çoğu Krasnovodsk, Bakü, Batum üzerinden İstanbul’a gelmişler, İstanbul’da 
birkaç hafta kaldıktan sonra Şam, Süveyiş, Cidde tarafına vapurla gitmişler2. 

                                                           
* Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi Doktora öğrencisi 
1 Abderrahmane El Moudden, “The ambivalence of rihla: community integration and self-definition in Moroccan 
travel accounts, 1300-1800”, Muslim Travellers: Pilgrimage, Migration and the Religious Imagination, ed. Dale F. 
Eickelman-James Piscatori, Routledge London 1990, s. 69. 
2 Zarcone, Thierry V. Kudüs’ teki orta asyalı ve hintli sufi hacılar. Kabalcı Yayıncılık, 2012, s. 16 
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2. Afganistan ve Hindistan yolu. Türkistanlılar Rusya hükümetinden izin ve pasaport 
alamadığı zamanlarda sınırı bir sorunsuz geçerek Afganistan'a gelebilmişler, ordan da 
yaya veya hayvanlarla Mazar-i Şerif, Kabil, Peşevar, Bombey'e geldikten sonra deniz 
yoluyla Cidde'ye gitmişler1.  

3. Çarcü, Merv, Serahs, Maşhed, Nişabur, Tahran, Kum, Kirmanşah, Bağdat, Kufe, 
Kerbela, Necef üzerinden Hicaz bölgesine geçen İran yolu. Bu yoldan genelde Orta 
Asyalı şia mezhebinde olanlar istifada etmislerdir2. 

4. Moskova tariki. Deniz yolculuğunu istemeyenler İstanbul'a karadan da gelebilmişler: 
trenle Varşava'ya ve Vena'ya, ordan İstanbul'a gelmişler. Hacnameleri, 
seyahatnameleri inceledikten sonra Rusya muslümanlannın İstanbul’da genelde hangi 
hanlarda kaldiklari, kimlerle görüştükleri, nereleri ziyaret ettikleri, ne gibi zorluklar 
çektikleri belli oluyor. Mekke ve Medine’ye İstanbul’dan 3 yol vardı: 1) Hicaz demir 
yoluyla Beyrut-Medine tariki. 2) Süyeiş tariki: vapurla Yanbu ve Cidde'ye kadar. 3) Mısır 
demir yolu tariki3. 

Çoğunlukla âlimler, şairler ve devlet adamlarının kaleme aldığı bu metinlerde, hac 
menasiki, güzergâhlar hakkında ve diğer konularda hacılara rehberlik edecek bilgiler, yolculuk 
esnasında karşılaşılan zorluklar, masraflar yanında şahsî-manevî tecrübeler de kaydedilmiştir. 
Bizim için kaynak olmalarını sağlayan husus ise; geçtikleri, bir süre konakladıkları şehirler ve 
karşılaştıkları topluluklar hakkında tarihsel bilgilere ve şahsî gözlemlere yer vermiş olmalarıdır. 
Makalede XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarında Türkistanlı hacılar tarafından yazılan söz 
konusu sefernâmeler arasında İstanbul ile ilgili kaynak olabilecek 5 farklı metin üzerinde 
durulacaktır. XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarında gerçekleşmiş hac yolculuklarının 
anlatıldığı bu metinler, Haremeyn’e gidiş, dönüş ya da hem gidiş hem dönüş yolunda 
İstanbul’a uğrayan hacılar tarafından kaleme alınmışlardır.  

Kâri Rahmetullah b. Molla Âşûr Buharî (v. 1311), “Garâibü’l-Haber fî Acaibi’s-Sefer: 
Sefernâme-i Haremeyn-i Şerifeyn” eseri 

Rahmetullah Kâri Vâzeh adıyla tanınan Buharalı bu âlimin hayatı hakkında olan bilgileri 
onun kendi eserlerinden biliriz. O 1813 yıl Buhara’da doğmuş ve büyümüştür. Medrese 
öğrenimini Buhara’da almıştır. Onun medreseyi tamamladığından sonrakı hayatı hakkında 
harhangı bir bilgiye rastlanmamaktayız. Ama Vâzeh kendi hayatı hakkındaki bilgileri ancak 
safername janrında yazdığı eserde getiriyor. Bu eserde yazdığı hayatı hakkındakı olaylar 
maalesef sefere çıktığı tarih yani H. 6 Şaban 1303/M. 10 Mayıs 1886’dan başlıyor.    

O Buhara alimleri arasında çok geniş bir bilgiye sahıp bir zat diye biliriz. Vâzeh bilimin 
bir kaç dallarda eserler yazmıştır.  

Vâzeh 1886. yılında Buhara’dan hac için yola çıkarak Türkmen bozkırı, Kuzey İran, 
Hazar Denizi kıyıları, Kafkas, Kara ve Akdeniz yoluyla Hicaz ülkesine kadar gitmiştir. Seyahatden 

                                                           
1 SIBGATULLINA, Elfine, “19. ve 20. Yüzyıl Başında Rusya Müslümanlarının Hacca Gidiş Yolları”, Uluslararası Türk-
İslam Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Isparta 2007, s. 521 
2 Kâri Rahmetullah Vâzih. Garâibü-l haber fi acâibu-s-sefer. Özbekistan Fenler Akademisi Ebu Rayhan Biruni 
Şarkşinaslık Enstitüsü elyazması. Ana Koleksiyon. № 2106 
3 SIBGATULLINA, Elfine, “19. ve 20. Yüzyıl Başında Rusya Müslümanlarının Hacca Gidiş Yolları”, Uluslararası Türk-
İslam Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Isparta 2007, s. 521 
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sonra 1888. yılında vatanı Buhara’ya geri döndü ve safer anıları içeren, sefername janrına ait 
“Savâne el’masâlik ve farâsih el’mamalik” ve ya “Garâibü-haber fi acâibu-s-sefer1 eserini yazdı. 
Eseri tamamladığıdan sonra onu Buhara Emiri  Abdülahad Han’a hediye etmiştir2. Eseri 
okurken  onu sadece bir safername değil, belki otobiyografik eser de diye biliriz. Çünkü, 
eserde safer hatırıyla birlikte kendi hayatı hakkında da kısa kısa bilgiler vermiştir.  

10 Mayis 1886 tarihinde 68 yaşında yola çıkan Vâzeh’in safer yönü gidişte Çarcü –  
Merv – Maşhed - Aşkabat - Astrabât – Bakü – Batum – İstanbul – İskenderiye -  Cidde ile 
Mekke ve Medine’ye ulaşmıştır. Dönüşte Necef – Kerbela – Kufa – Bağdat – Kirmanşah – Kum 
– Tehran – Nişapur – Maşhed – Sarahs – Merv ve Çarcü’den geçerek Buhara’ya gelmiştır. 
İstanbul’da yirmi beş gün (9 Şevval - 4 Zilkade 1303/11 Temmuz - 4 Ağustos 1886). 

 Vâzeh eserinde safer sırasında durduğu ülke ve şehirlerin doğal iklimi, insanlarının 
yaşami, mezhebi, parası, toplumsal hayatı, tarihi, kentlerinin etimolojisi ve kutsal yerleri 
hakkında yazdıkları önemlidir. Özellikle İstanbul hakkında yazdıklarını dıkkata değer diye biliriz.  

Örneğin, İstanbul hamamlarını anlatırkan bunları yazıyor: “İstanbul’un3 hamamları pek 
rahatdır. Tamamen beyaz mermerle inşa edilen hamamda çıplak ayakla yürümemek için ahşap 
ayakkabılar da yapılmıştır. Hamam içerisi o kadar parlak ki bir tarafta iğne olsa görebilirsiniz. 
Buraya gelen Her erkeğin kendi tarağı ve kendi için gerekli olan aşyaları var. Hamama girince 
bir şalvar satın alacaksınız. Her salonda iki taneden hizmetçı var, müşterilerin tüm istediklerini 
onlar yerine getiriyorlar”.4     

Bununla birlikte İstanbul şehrini gezdiğini ve bir kaç insanlarla konuştuğunu büyük bir 
izlenimle yazıyor. Onlardan İstanbul çarşısında ayna satıcısıyla olan bir konuşmayı örnek olarak 
getire biliriz.  

Vazeh yazıyor ki, “Ayna satın almak için İstanbul çarşına gittiğimde bir sarı bıyıklı kişiye 
rastladım. O benden “nereli sen, nerden geliyorsun” diye sordu. Ben “Buhara’yı şeriftenim”, 
dedim. O bana Mevlana Rumi’nin mesnevisi diye Buhara’yı tenkit eden bir beyit okudu. Ben, 
ona Buhara âlimler ve faziller şehdirdir, neden öyle olsun, ben Mesnevi’ı okumuştum, ama 
boyle bir beyitle hiç rastlanmamıştım”, dedim. Sonra o biraz sessiz kaldı ve benden özür 
diledi5. 

İstanbul pazarları hakkında yazarkan çarşıda miyveler ve çeşit gıda ürünlerinin fiyatları 
sık sık değişmesini, bazen fiyatlar yüksek olmasını hatta orta sınıf insanları da satın 
alamayacaklarını kayıt etmiştir. Her şey devlete ait olsa da İstanbul bir zenginler şehridir, orda 
dünyanın dört yanından gelen zenginler toplanırlar, diye tarif ediyor. İstanbul’da zengin olmak 
çok kolaydır. Onun için orda bütün olanakları hazırlamışlar” diye yazmıştır. 

Mirza Âlim Mahdum Hacı Taşkendî (XIX-XX.yy), “Der Beyanı Râhi Hac” eseri 

                                                           
1 Bu eserin elyazyazma nüshalerinde mezkur adla adlandırıldığını da görüyoruz. Bakınız: № 2106  
2 Nimetzâde T. Vâzeh. – Düşanbe: Irfân, 1967. – S .23 
3 Ama elyazmada  İslambul   (اسالم بول) olarak yazıyor. 
4 Rahmetullah Kâri  Vâzeh. Garâibü-haber fi acâibu-s-sefer. Özbekistan Bilimler Akademisi Ebü Rayhan Biruni 
Şarkşunaslik institüsü elyazması. Ana kol., env. №  2106. s.179 
5 Rahmetullah Kâri  Vâzeh. Garâibü-haber fi acâibu-s-sefer. Özbekistan Özbekistan Bilimler Akademisi Ebü Rayhan 
Biruni Şarkşunaslik İnstitüsü elyazması. Ana kol. №  2106. S.71 
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XIX-XX yüzyılların başlarında yaşayan Mirza Âlim Mahdum Hacı Taşkendinin doğum yılı 
hakkında net bir bilgi olmamasına rağmen, hayatı ve faaliyetleri hakkında yazdığı eserlerden 
geniş bir bilgi almak mümkün. Mirza Âlim Mahdum Hacı Kokand hükümdarı Hüdayar Han 
(1845-1875) sarayda belirli bir süre “dabir”1 olarak çalıştı. Hüdayar Han’ın devrilmesinden 
sonra Kırgızlar Mirza Âlim’in mülküne el koyup Akkurgan’da bir kaç ay esir tutmuşlar. Rus işgali 
sonrasında Taşkendî esaretten kurtulmuş, ama Ruslar da onu Han Kütüphanesi'nden kırk beş 
kitabı almak ile suçladılar ve işkence altına aldılar. Elindeki on tane kitabını vererek işkenceden 
kurtulan alim hayatının geri kalanını yoksulluk içinde geçirmiştir2. Ayrıca, alim üzün yıllar 
“Türkistan vilayeti gazeti” gazetesinde redaktör olarak da çalışmıştır3. Mirza Âlim Mahdum 
Hacı’nın hac seferi hatıratlarını içeren ve kendi hatıyla yazılan Özbekçe “Der Beyanı Rahi Hac” 
eserinin elyazması4 Özbekistan Bilimler Akademisi Ebu Rayhan Biruni Şarkşinaslık Enstitüsünde 
korunmakta.   

Mirza Âlim Mahdum Hacı, Recep 1305/Nisan 1888’da Kokand’dan hareketle Hocand-
Bekabad-Cizzah-Semerkand-Kattakurgan-Rabat Melik-Buhara-Karagöl-Merv-Aşkabat-Hazar 
denizinden Bakü-Tibilisi-Batum-Karadeniz üzerinden Trabzon ve Samsun sahillerinden geçerek 
İstanbul’a ulaşmıştır. Kendisinden sonra gelecek ziyaretçilerin istifada etmeleri için özel olarak 
yazılan bu eserde, İstanbul hakkında şunları anlatmakta: “İstanbul şahriğa dâhil bölub konduk 
botini mazkurdin İstanbul şahrinin kirası on iki som ekan va yana İstanbul’da bir köpruk (köprü) 
bor ekan uzuni bir ming (bin) qadam (adım), enidan (enine) üç araba yurur ekan. Uşbu 
köprukdan har kuni (her gün) olti yuz tillo (altı yüz altın) daromad (fayda) bölur ekan. 
Arabadan bir tanga, otliqdan (atlı) yarim tanga, piyodadan (yayadan) olti pul olur ekan”5.  

İstanbul’da hacıların gezdikleri tarihî yapıların başında câmiler ve en önce de Ayasofya 
Câmisi gelmektedir. Söz konusu eserde de Ayasofya’nın büyüklüğünden yapısal özelliklerine, iç 
tezyinatındaki yazılardan, aydınlatması için kullanılan kandillere varıncaya kadar ayrıntılı olarak 
tasvir edilmiştir6.  

Mirza Âlim Mahdum Hacı eserinin üç sayfasını içeren İstanbul tesvirinin sonunu şöyle 
bitirmiştir: “...Ta’rif-i İstanbul şahri tahrir qilindi, bölmasa beş on tahta koğozğa (kağıda) 
yetgan bilan adosi bolmas erdi...”7.  

Furkat (1859-1909), "Hokandlı şair Zakircan Furkat’ın İstanbul'dan Yazdığı Mektubu" 
(1892) 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türkistan’da yetişmiş meşhur şair Zakircan Halmuhammed 
oğlu Furkat 1859 yılında Hokand’da tüccar ve aydın bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. 
Mekteb medresede eğitim görmüş, ancak Çarlık Rusyası Türkistan'ı istilâ edip Hokand 

                                                           
1 Resmi yazıları yazan Han’ın özel kâtibi.  
2 Tosheva Sh. Markaziy Osiyo hojilari: yo’llar va taassurotlar // Sharqshunoslik. – Toshkent, 2009. №14. –B. 90 
3 Мирзо Олим Махдум ҳожи. Тарихи Туркистон. Янги аср авлоди. – Тошкент, 2008. – Б. 38. 
4 Mirza Âlim Mahdum Hacı Taşkendî. Der Beyanı Râhi Hac. Özbekistan Bilimler Akademisi Ebü Rayhan Biruni 
Şarkşinaslık Enstitüsü elyazması. Ana Koleksiyon. № 9373/III. 
5 Mirza Âlim Mahdum Hacı Taşkendî. Der Beyanı Râhi Hac. Özbekistan Bilimler Akademisi Ebü Rayhan Biruni 
Şarkşinaslık Enstitüsü elyazması. Ana Koleksiyon. № 9373/III. S.157b 

6 Mirza Âlim Mahdum Hacı Taşkendî. Der Beyanı Râhi Hac. Özbekistan Bilimler Akademisi Ebü Rayhan Biruni 
Şarkşinaslık Enstitüsü elyazması. Ana Koleksiyon. № 9373/III. S.158a 

7 Mirza Âlim Mahdum Hacı Taşkendî. Der Beyanı Râhi Hac. Özbekistan Bilimler Akademisi Ebü Rayhan Biruni 
Şarkşinaslık Enstitüsü elyazması. Ana Koleksiyon. № 9373/III. S.158b 
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Hanlığının başkenti Hokand’daki medreseler de kapatılınca, hayat tarzı değişmiştir. Önceleri 
ticaretle uğraşmış, sonra Hocend’e taşınmış, en sonunda da Taşkent'e gelmiştir1. Furkat, 
Mayıs 1891'de Semerkand'a sonra da Buhara'ya gider. Oradan Marv, Aşkabat, Bakü, 
Botum’dan iki ay boyunca seyahat ederek Eylül ayı sonlarında İstanbul’a ulaşmıştır. Sonbahar 
ve kışı bu şehirde geçirdi. Furkat Seyahat hatıraları ayrı bir kitap halında olmayıp XIX. Yüzyılın 
sonu XX.yüzyılın başlarında Türkistan’da yayınlanan “Türkistan vilayeti gazeti” gazetesinde 
basılmıştır. İstanbul’da yazdığı şiir ve mektupları “Hokandlı şair Zakircan Furkat'ın İstanbul'dan 
Yazdığı Mektubu” konu başlığıyla yayınlanmıştır2. 

Mahmud Hoca Behbûdî (1875-1919), “Seyahat Hatıraları” 

Türkistan'daki Ceditçilik hareketinin babası sayılan Mahmudhoca Behbûdî 1875 yılında 
Semerkand'da doğdu. Mensup olduğu aile, babası tarafından Hoca Ahmet Yesevî'ye 
dayanmaktadır. Semerkand ve Buhara medreselerinde eğitim gördmüştür. 1900'den sonra 
Arabistan, Mısır, Türkiye, Rusya ve Kafkasya'yı ziyaret etti. Bu ziyaretleri sırasında Türkistan'ı 
diğer ülkelerle mukayese etme imkânını buldu. Bu mukayese sonunda, Türkistan'ın eğitimsizlik 
sebebiyle geri kalarak Rusya'nın işgaline ve sömürge politikalarına maruz kaldığını idrâk etti. 
Türkistan'ın içinde bulunduğu vahim durumdan kurtulabilmesinin ancak eğitim sayesinde 
mümkün olabileceğini düşündü. Behbûdî Neşriyatı'nı kurarak ders kitapları, haritalar, 
Türkistan'ı tanıtan ve Türkistan'ın içinde bulunduğu vahim durumu değerlendiren eserler 
neşretti. Semerkand'da Behbûdî Kütübhanesi'ni kurdu. 

“Türkistan Vilâyetinin Gazeti”, “Teraqqî”, “Hurşid”, “Tüccar”, “Şûra” gibi yayın 
organlarıyla, bizzat kendisinin neşrettiği “Semerkand” (1913) gazetesi ve “Âyine” (1914) 
dergisinde eğitim, sosyal hayat ve millî meselelerle ilgili yüzlerce yazısı yayımlandı. Bu 
yazılarında, istiklâl fikrini öne çıkararak millî hakların savunuculuğunu yaptı, Ekim ihtilâlini 
zorbalık olarak değerlendirdi, sosyalizm ideolojisini kabul etmedi. 

Behbudi’nin önemli eserlerinde olan “Seyahat Hatıraları” kendisine ait olan “Ayına” 
dergisinin 1914’teki sayılarında yayınlanmıştır. Behbudi eserin girişinde 1899–1900 yıllar 
arasında hacca gitmek üzere yola çıktığını, Kafkas bölgesi, İstanbul, Mısır, Mekke, Medine gibi 
yerleri ziyaret ettiğini yazmıştır. Ama söz konusu hatıralar ise âlimin 29 Mayıs 1914'te başlayan 
ikinci kez yaptığı seyahatınındır3.  Behbudi seferini Semerkant’tan başlayarak Bayramali ile 
Aşkabat'a gitti. Krasnovodsk'tan Hazar denizinden vapurla Bakü'ye geldi. 2 Haziran'da, 
Mineralniye Voda-Kislovodsk-Pyatigorsk-Jeleznovodsk-Rostov-Odessa ve oradan Kara Deniz 
yoluyla 8 Haziran'da İstanbul’a ulaşmıştır.  

Behbudi eserinde İstanbul girişini ayrı bir heyacanla tesvir etmiştir: “Biraz 
yürüdümüzden sonra İstanbul’un (Boğazdan) büyük saray ve binaları, hepsinden önce camileri 
göründü. Suyun iki tarafında büyük yapılar, aralarında bahçeler, sonra taşlar ve her taraf 
yeşillik. O zümrüt gibi yer üzerinde beyaz mermerli kutsal cami minareleri ve servi ağaçları 
göğe uzanmıştır. İnsan doymak bilmez bir manzaranın ortasındayız. İmdi İstanbul’a 
yaklaşıyoruz etraf vapurve kayıklarla dolu. Bir taraftan kutsal camilerin altın hilallı kübbeleri ve 

                                                           
1 Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти. / Б.Қосимов, Ш.Юсупов ва бошқа муаллифлар гуруҳи. – Тошкент. 
Маънавият, 2004. – Б. 74 
2 Zakircan Halmuhammed oğlu Furkat. Hokandlı şair Zakircan Furkat'ın İstanbul'dan Yazdığı Mektubu. // Türkistan 
vilayeti gazeti. 1892. No. 14 
3 Маҳмудхўжа Беҳбудий. Танланган асарлар, Саёҳат хотиралари. Тошкент, Маънавият. 1999. – Б. 56 
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minareleri, diğer taraftan mermer köşkler, padişah sarayları dikkatimizi çeker, bakarak 
doyamıyorsun. İstanbul Boğaziçinin fevkalade bir manzarası vardır. Avrupa ve Amerikalılar da 
ona aşıkdırlar. Biz de tabiki!..1” 

Mahmud Hoca Behbudi İstanbul hayatı ile tanışırken hatıratında şehir durumu ile ilgi 
kendi düşüncelerini de yazmıştır. Örenğin alimin şu fikirleri dikkata değerdir: “... İstanbul ile 
Edrne arası on saatlık yol olup, demir yolunun sahibi Avustryalı hristyanlardır... Zavallı 
müslümanlar beş yüzyıldan beri Avrupada oturup, Avrupa adetleri, giysileri ve kötü işlerini 
adet etmişler, ama ilim ve hünerlerinden örnek almamışlar. Bugüne kadar demir yolu 
yapmaya müslümanların zekası yetmemmiştir maalesef. Ama sigara, içki ve fuhuş tarafına ise 
tüm güçümüzle yapışmaktayız... 2” 

Bu hac hatıratlarında, meşrepleri dolayısıyla dikkatleri çok farklı hususlarda yoğunlaşan 
kişiler tarafından yazıldığı için İstanbul’un çok farklı yönlerine değinildiği görülmektedir. Ayrıca 
İstanbul’daki ikâmet süreleri de bu metinlerdeki bilgilerin mahiyetini etkilemiştir. Bazı hacılar 
tarafından fazla Avrupaî olmakla suçlanan İstanbul’un sosyo-kültürel tarihiyle ilgili ayrıntıların 
yanı sıra Osmanlı Devleti ve Türkistan ilişkilerine dair bilgiler de verilmiştir. Bu metinler, 
hacıların sahip olduğu Osmanlı algısını tespit etmek açısından önemli olduğu kadar bilet 
fiyatlarından yolculuk sürelerine, yiyecek fiyatlarına ve ev kiralarına dek kaydettikleri pek çok 
ayrıntı ile de değerlendirilmeyi beklemektedir. Ele alınan sefernâmeler, seyahatnâmelerin 
kaynak olarak kullanımı konusunda dile getirilen problemler sebebiyle ihtiyatlı kullanımı 
gerektirmekle birlikte muhtevaları ve sundukları zengin bilgiler açısından vazgeçilmez 
kaynaklardır. 

                                                           
1 Маҳмудхўжа Беҳбудий. Танланган асарлар, Саёҳат хотиралари. Тошкент, Маънавият. 1999. – Б. 71 
2 Маҳмудхўжа Беҳбудий. Танланган асарлар, Саёҳат хотиралари. Тошкент, Маънавият. 1999. – Б. 71-72 
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ORTA ASİYANIN TÜRKSOYLU ÖLKƏLƏRİ İLƏ TÜRKİYƏNİN İQTİSADİ-MƏDƏNİ 
ƏLAQƏLƏRİNİN İNKİŞAFINDA AZƏRBAYCAN 

Doç. Dr. Mehemmed CABRAYİLOV* 

Giriş 

Çağdaş dövrdə regional və qlobal geosiyasi proseslərin kəskinləşməsi fonunda din, 
dil, tarix, kültür və eyni özəlliklərə sahib olan türksoylu ölkələrin vahid bir məkana 
inteqrasiyasına ciddi ehtiyac duyulur. Məhz bu baxımdan dövlətlərin bir-biri ilə qarşılıqlı 
inam, etimad əsasında münasibətlər qurması xüsusi aktuallıq kəsb edir. SSR-nin 
dağılmasından sonra Türk soylu ölkələrin mədəni-siyasi sistemlərinin transformasiyası 
nəticəsində baş verən yaxınlaşma, yeni iqtisadi-siyasi əlaqələrin yaranması, Türkiyə ilə 
münasibətlərin keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsi türk dünyasının inkişafında mühüm 
amillərdən biridir. Azərbaycanın kommunikativ imkanlarından istifadə olunmaqla, Türksoylu 
ölkələrin iqtisadi potensialını Qara dəniz və Avropa ilə əlaqələndirmək mümkündür. Başqa 
sözlə, yaranmış yeni geosiyasi vəziyyət Türksoylu ölkələrin iqtisadi potensialını nəzərə alan 
yeni əməkdaşlıq formalarını zəruri edir. 

Bu araşdırmada Azərbaycanın Türksoylu ölkələr üçün geosiyasi əhəmiyyəti bir neçə 
istiqamətdən nəzərdən keçirilir. Bunlardan biri Türksoylu ölkələrin əməkdaşlığında 
Azərbaycanın və Xəzərin geosiyasi əhəmiyyəti, digəri isə bölgənin kommunikasiya imkanlarını 
nəzərə alan iqtisadi durumun analizini verməkdir. Hər iki istiqamətdəki proseslərdə, Orta 
Asiyada Türksoylu dövlətlərin mövqeyi və addımları Türkiyə ilə əlaqəli şəkildə nəzərdən 
keçirilir. Azərbaycan və Türkiyənin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində nail olduğu Bakı – Tiblisi - 
Qars dəmir yolunun Türksoylu ölkələrin əməkdaşlığında xüsusi əhəmiyyəti təhlil olunur və 
gələcək perspektivin analizi verilir.  

1.Türksoylu ölkələrin iqtisadi əlaqələrində tarixi İpək Yolunun əhəmiyyəti 

Bəşəriyyət mövcud olduğu dövrdən müasir dövrə qədər daima sivilizasiyalar arasında 
müxtəlif əlaqələr, yollar axtarılmış və bu təşəbbüslər tarixin heç bir mərhələsində öz 
əhəmiyyətini itirmədən bu günümüzə qədər davam etmişdir. Bu baxımdan müxtəlif 
ərazilərdən keçən yollar ayrı-ayrı irqlərdən olan müxtəlif xalqlar arasında münasibətlər 
yaratmışdır. Vaxtaşırı baş verən və bir çox ölkələrin ərazisini əhatə edən istila və işğallar qədim 
yolları müəyyən dərəcədə dağıtsa da, nəticədə yeni şəhər və inzibati mərkəzlər salınmış, 
yolların istiqaməti dəyişmişdi. Ancaq köhnə yollar zaman-zaman öz fəaliyyətini davam 
etdirmişdir. Belə yollardan biri də, bəşər tarixində ilk transkontinental ticarət və diplomatiya 
yolu kimi qiymətləndirilən “Böyük İpək Yolu” olmuşdu.  

Bu baxımdan e.ə. I əsrdə Strabon yazırdı ki, Hind malları dəvələr vasitəsilə Şimali 
Qafqaza gətirilirdi. Tarixi faktlar Böyük İpək Yolunun bir neçə istiqaməti olduğunu və Asiya 
kontinentindən əsasən qərb istiqamətində çoxsaylı yolların keçdiyini sübut edir. Şərqi Çin 
dənizinin sahillərindən başlanan İpək yolunun bir qolu Kopetdağın şimal ətəyi ilə Xəzərin 
cənub hissəsindən keçib Azərbaycana daxil olub. İkinci qol isə Təklə-məkan səhrasının 
şimalından ötüb Dərbənd, Azərbaycandan Şamaxı-Gəncə, Batumi-İstanbula uzanaraq, Balkan 
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yarımadası vasitəsilə Avropanın mərkəzinə istiqamətlənib. Digər məlumatlara görə, eramızdan 
4-5 əsr əvvəl fəaliyyətə başlayan İpək yolu başlanğıcını Koreyadan götürüb. Karvanlar Çin, 
Monqolustan, Mərkəzi Asiya, Azərbaycandan keçərək Aralıq və Qara dəniz sahili ilə Avropaya 
gedirmişlər. Tarixi ticarət marşrutları Çin, Qazaxıstan, Hindistan, Monqolustan, Özbəkistan, 
Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və digər ölkələrdən keçmişdir.  

Türklərin Qərbə doğru hərəkət edərək Aralıq dənizinin ticarət əhəmiyyətli şərq 
sahillərini, o cümlədən İpək yolunun əsas qovşaqlarını tutmağa nail olması “Böyük İpək” yolu 
keçdiyi ölkələrin həyatında mühüm rol oynayaraq, onların əlaqələrinin inkişafına böyük təkan 
vermişdir.  

Orta Asiya türklərinin o dövr həyatı haqqında tədqiqat aparmış akademik 
V.V.Bartoldun yazdığına görə “müsəlman mədəniyyətinin ticarət əlaqələri vasitəsilə dinc yolla 
yayılması türklərin taleyinə müsəlman silahının uğurlarından daha artıq təsir göstərmişdir”1.  

Həqiqətən də V.Bartoldun da qeyd etdiyi kimi Türk dövlətlərinin «Böyük İpək Yolu»nda 
rolu və əhəmiyyəti olduqca mühüm məsələdir. Məsələn, Orta Asiyanın mühüm ticarət yolları 
üzərində yerləşən şəhərləri Şərqi Avropa ilə ticarət əlaqələri saxlamaqla yanaşı həmdə Orta 
Asiya və Qazaxıstandan Çinə bir neçə karvan yolunun olması Türk dövlətlərinin “Böyük İpək” 
yolunda strateji əhəmiyyətindən xəbər verir.  

Tarixi araşdırmalardan görünür ki, “Böyük İpək” yolunun qərb sahəsində olduğu kimi, 
onun Şərq sahəsində də bu yola ağalıq etmək istəyi azalmırdı. Çin sərhəddindən Mərkəzi 
Asiyaya, Mərkəzi Asiyadan isə Qafqaz daxil olmaqla Qara dənizədək olan ərazidə müxtəlif 
dövlətlərin mövcudluğu və ziddiyyətləri qüdrətli Türk xaqanlığının yaranmasına və onun “İpək 
yolu”na hakimlik etməsi zərurətini meydana gətirirdi. 

Məsələn, “Böyük İpək Yolu” türk tayfalarından təşkil olunmuş Səlcuq və Monqol 
imperiyaları dövründə “Şərq və Qərbin sultanı və hökmdarı” titulunu alan səlcuqlar XI əsrdə 
Şərqdə Kaşqar, Qərbdə Aralıq və Mərmərə dənizlərinədək, Şimalda Böyük Qafqaz dağları, 
Qara dənizdən Cənubda Fars körfəzinədək geniş bir ərazini tutaraq İpək yolunun böyük bir 
sahəsinə nəzarətə sahib oldular.  

Əmir Teymur Avrasiyanı birləşdirən “Böyük İpək yolu”na nəzarət etmək, Türküstanın 
iqtisadiyyatını dirçəltmək məqsədilə bu yolun keçdiyi əraziləri ələ keçirməyə çalışırdı. XIII əsrin 
sonlarında Şimaldan (Dərbənd vasitəsilə), Uzaq Şərqdən, Orta Asiyadan, Hindistandan və 
İrandan gələn ticarət yolları Təbrizdə birləşirdi. Bu yol Kiçik Asiyadan keçib Qərbi Avropa 
ölkələrinədək uzanırdı. Azərbaycanın qədim mərkəzi şəhəri olan Təbriz ticarət mərkəzi 
olmaqdan əlavə, həm də böyük mədəniyyət mərkəzi idi.  

2. Orta Asiyanı Türkiyə ilə birləşdirən “Dəmir İpək Yolu” (Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu) 

Böyük İpək yolunun bərpasını araşdıran elm adamlarını belə bir sual düşündürür: XXI 
əsrdə “Böyük İpək” yolunun öz tarixi keçmişində oynadığı rolu bərpa etmək olarmı, bərpa 
etmək mümkün olarsa Türk dünyası ilə region dövlətlərin əlaqələrində hansı yeni keyfiyyətlər 
baş verə bilər, bu suallara cavab axtarmadan öncə “Böyük İpək” yolunun tarixinə yuxarıda qısa 

                                                           
1Бартольд Василий. Культура мусульманства. Изд-во «ОГНИ» Петроград 1918 г.c. 46 
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nəzər salmağımız onun müasir əhəmiyyətini anlamaq baxımından daha uyğun yanaşma ola 
bilər.  

Bütün bu faktlara ümumtürk dünyası aspektindən nəzər salmağımızda məqsəd tarixin 
müəyyən mərhələlərində baş vermiş məsələləri diqqətə çatdırmaq deyil, əsas məsələ o 
dövrün geosiyasi reallıqlarını nəzərə çatdırmaqdır. İki min il ərzində qərblə şərqi birləşdirən 
Böyük İpək yolu öz tarixi əhəmiyyətini yenidən bərpa etməklə, min il bundan əvvəl olduğu kimi 
müxtəlif mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında körpü yaratmaq imkanına malikdir. Bu 
baxımdan ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin iqtisadiyyat və biznes üzrə müavini Kurt Tonq 
"Transxəzər-Şərq-Qərb" ticarət və tranzit dəhlizinə həsr olunmuş forumda deyib: Tarixi İpək 
yolunun bərpası ABŞ-ın dəstəklədiyi iqtisadi inkişaf növünə uyğundur. Bu məqsədlə “Ələt 
limanının Qazaxıstan və Türkmənistan arasında necə əlaqələndirici həlqə ola biləcəyini 
öyrənmək üçün limana baş çəkdim. “Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkiyə və onların 
qonşuları 21-ci əsrdə iqtisadi inkişafın və rifahın mühərriki ola bilərlər və olmalıdırlar da...”1  

Qafqaz regionunda iri enerji hasil edən ölkə olan Azərbaycan Respublikasının xarici 
fəaliyyət sahəsində neft və qaz strategiyası mühüm yer tutur. Müasir dövrdə beynəlxalq 
münasibətlər sistemində gedən proseslərin ən əsas xarakterik xüsusiyyəti bu münasibətlərin 
qloballaşmasıdır. Bu baxımdan türk dünyası tarixi inkişafın bir çox mərhələlərində bəşəriyyətin 
inkişafına təkan vermiş, dünya hadisələrinə, mədəniyyətinə, iqtisadiyyatına təsir göstərmişdir. 

“Azərbaycan Respublikası özünün coğrafi mövqeyindən, dünya miqyaslı coğrafi-strateji 
əhəmiyyətə malik olan təbii ehtiyatlarından və potensialından  istifadə əsasında bir çox 
dövlətlərlə, o cümlədən türk dövlətləri ilə səmərəli əməkdaşlıq edir, yeni-yeni kollektiv 
sənədlərə və beynəlxalq müqavilələrə qoşulur, Böyük İpək Yolunun bərpası, Avropa-Qafqaz-
Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafı, Xəzər dənizinin ehtiyatlarının işlənməsi və dünya bazarlarına 
çıxarılması layihələrini həyata keçirir.2  

“Bu gün dünyada altı müstəqil türk dövləti- Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, 
Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan  BMT-nin və bir sıra təşkilatların üzvü kimi bəşəri 
problemlərin həllində fəal iştirak edirlər. Bununla belə onların iqtisadi dirçəlişi üçün hələ də 
istifadə olunmayan geniş imkanlar vardır. Adları çəkilən 6 dövlət dünya üzrə ümumi daxili 
məhsulun 1,44 faizini, sənaye məhsulunun isə 1,29 faizini istehsal edir. Son illərdə bu 
dövlətlərin dünya üzrə istehsal olunan ümumi məhsulun həcmində xüsusi çəkisi artmışdır”.3 

Qədim İpək Yolunun bərpası dəniz nəqliyyatını Avropa və Asiya ölkələri arasında tranzit 
yük axınına malik olan mühüm nəqliyyat vasitəsinə çevirmişdir. Azərbaycan hələ o vaxtlar da 
bu nəhəng yolun əsas ticarət və nəqliyyat qovşaqlarından biri olmuşdur. Ölkə bu günə qədər 
öz coğrafi mövqeyini itirməmiş, Böyük İpək yolunun bərpasının təşəbbüsçülərindən biri 
olmuşdur. 

                                                           
1 Kurt Tonq. ABŞ Dövlət Katibinin İqtisadi və Biznes Məsələləri üzrə Köməkçisinin Məsul Müavini Transxəzər Şərq-
Qərb Ticarət və Tranzit Dəhlizinə həsr olunmuş forumda  çıxışı. 
https://photos.state.gov/libraries/azerbaijan/749085/highlights/PotentialoftheTrans_az.pdf 
2 Həsənov Ə.M. Heydər Əliyev və Azərbaycanın xarici siyasətinin formalaşması. Tarix və onun probelmləri, 
“Mütərcim” jurnalı 2003, №1,s.55-79 
3 Qloballaşma prosesində Qafqaz və Orta Asiya. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. Bakı:2003, s.322-329 
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Böyük İpək yolunun bərpasını Avropa Birliyinin Yeni Müstəqil Dövlətlər üçün 1991-ci 
ildə tərtib etdiyi TASİS proqramı çərçivəsində TRASEKA layihəsi təşkil edir. Bu Layihəni 1993-cü 
ilin mayında Brüssel konfransında Cənubi Qafqaz və mərkəzi Asiyanı yeni müstəqil dövlətlərin 
razılığı ilə Avropa Şurası qəbul edib. 

1998-ci ildə Bakı şəhərində 9 ölkənin dövlət başçısı, 13 beynəlxalq təşkilat və 32 
dövlətin nümayəndə heyətinin iştirak etdiyi Tarixi İpək Yolunun bərpasına həsr olunmuş 
beynəlxalq Konfransda Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze çıxışında maraqlı məsələlərə 
toxunaraq qeyd edir ki: “…Yeni İpək yolu daha ritorika deyildir. Bu, çoxtərəfli mənafelərin 
ahəngdar şəkildə uzlaşması, qarşılıqlı şəkildə nəzərə alınması və bunlara eyni şəkildə hörmət 
edilməsi ideyası və tərzidir.. Nəhayət, bu, xalqların tarixi əməkdaşlıq magistralı haqqında 
aktual yaddaşıdır və müharibələr, münaqişələr həmin əməkdaşlığı dayandıra bilməmişdir..”.1 

TRASEKA Proqramı və Böyük İpək Yolunun bərpa edilməsi bu gün və XXI əsr üçün ən 
böyük proqramlardan biridir. Bu proqramın hərtərəfli inkişafının təmin edilməsi nə qədər tez 
mümkün olsa, Orta Asiya ölkələrinin Azərbaycan, Türkiyə və Avropa ilə inteqrasiyası bir o 
qədər sürətli olacaqdır. Azərbaycan bir çox dünya dövlətləri ilə, Avropa İttifaqı və digər 
beynəlxalq təşkilatlarla müştərək işlər görərək, Tarixi İpək Yolunun bərpa olunması sahəsində 
– TRASEKA Proqramının hazırlanması və yaradılmasında yaxından iştirak etmişdir. Azərbaycan 
Respublikası 1993-cü ilin may ayında Brüssel şəhərində keçirilmiş Konfransda Avropa 
Komissiyasının TRASEKA Proqramının yaradılmasının təşəbbüskarı olan keçmiş SSRİ-nin 8 
ölkəsindən biri olmuşdur.  

13 beynəlxalq təşkilat və 32 dövlətin nümayəndə heyətinin iştirak etdiyi Tarixi İpək 
Yolunun bərpasına həsr olunmuş beynəlxalq Konfransda Heydər Əliyev cıxış nitqində demişdir: 
“Bakı Bəyаnnaməsi” “Böyük İpək Yolu”nun bərpasında beynəlxalq Bakı konfransının 
keçirilməsi mühüm mərhələ olmuşdur. Bakı konfransının çağırılmasına dünyanın aparıcı 
dövlətləri, xüsusilə ABŞ böyük hazırlıq işləri görmüşdü. Bu baxımdan, 1998-ci il iyunun 23-də 
ABŞ senatının xarici əlaqələr komitəsi tərəfindən senator Sem Braunbeqin təklif etdiyi “İpək 
Yolu strategiyası haqqında akt” adlı qanun layihəsinin müzakirə edilib qəbul olunmasının 
əhəmiyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır.  

Aparılmış məqsədyönlü işlərin nəticəsi olaraq Prezident H.Əliyevin təşəbbüsü ilə region 
ölkələri və böyük dövlətlər tərəfindən 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda “Böyük İpək Yolu”nun 
bərpa edilməsinə dair beynələxalq konfransın keçirilməsi qərara alındı. Bu məqsədlə 7 – 8 
sentyabr 1998-ci il tarixlərində Bakı şəhərində 9 ölkənin dövlət başçısı (Azərbaycan, 
Bolqarıstan, Gürcüstan, Qırğızıstan, Moldova, Rumıniya, Türkiyə, Özbəkistan, Ukrayna), 13 
beynəlxalq təşkilat və 32 dövlətin nümayəndə heyətinin iştirak etdiyi Tarixi İpək Yolunun 
bərpasına həsr olunmuş beynəlxalq Konfrans keçirilmiş, Avropa İttifaqının TRASEKA Proqramı 
əsasında “Avropa – Qafqaz – Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında Əsas 
Çoxtərəfli Saziş” imzalanmış və Bakı Bəyannaməsi qəbul edilmişdir”2. 

Bu konfransda çıxış nitqində Asiya və Azərbaycan əlaqələrinə toxunan Heydər Əliyev 
qeyd edir ki: “...zənnimсə, konfransımızın səсiyyəvi xüsusiyyəti odur ki, Avropa-Qafqaz-Asiya 
transqafqaz magistralı əsasında Avropa ilə Asiya arasında sıx əməkdaşlıq, əlaqə son dövrdə ilk 

                                                           
1 Tarixi ipək yolunun əhəmiyyəti. http://www.aayda.gov.az/az/pages/160/ 
2 Azərbaycan – Avrasiyanın Nəqliyyat Qovşağı.  https://www.president.az/pages/12/print 
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dəfə olaraq bu konfransda xüsusi xarakter kəsb edir. Avrasiya məkanı nümayəndələrinin 
burada iştirakı da Avropa və Asiyanın sıx inteqrasiyasını səсiyyələndirən çox ciddi 
dəyişikliklərdən xəbər verir...Avropa ilə Asiya arasında körpünün həqiqətən çox səmərəli 
olması üçün, tarixi Böyük İpək yolunun bərpası proqramının həyata keçirilməsində öz 
borcumuzu yerinə yetirmək üçün hər şeyi edəcəyik”1.  

Böyük İpək Yolu adlanan və tarixən ölkələr və xalqlar arasında iqtisadi, ticarət və 
mədəni əlaqələrin həyata keçirilməsində müstəsna əhəmiyyəti olan, Şərqlə Qərb arasında 
mühüm məntəqə sayılan bu yolun keçdiyi ərazilərdən biri də  Azərbaycandır. Azərbaycanın, 
Qazaxıstanın, Türkmənistanın Xəzər dənizində olan limanlarının coğrafi-strateji mövqedə 
yerləşməsi “Böyük İpək” yolunun genişlənməsinə əlavə töhvədir. Bunu vaxtilə bu ərazidən 
keçən beynəlxalq ticarət yollarının aktiv fəaliyyəti ilə daha aydın izah etmək olar.  

Nəhayət tarixi İpək Yolunun bərpası baxımından Türk dövlətlərinin min illik 
əlaqələrində 30 oktyabr 2017-ci ildə mühüm hadisə baş vermişdir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu 
xəttinin rəsmi açılış mərasimi Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Özbəkistan və Qazaxıstan 
liderlərinin iştirakı ilə keçirilib. “Açılış mərasiminə Azərbaycan, Türkiyə, o cümlədən, 
Gürcüstanın, Qazaxıstan və Özbəkistan baş nazirləri qatılıb”2. Məhz bu baxımdan Bakı-Tbilisi-
Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi, türk dünyasının iqtisadi, mədəni və mənəvi 
münasibətlərinin  yeni məzmunda bərpası və inkişafına əvəzsiz töhfədir. 

3.Orta Asiya (türksoylu ölkələrin) dövlətlərinin Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələrində 
Azərbaycanın önəmi 

Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən sonra, 1993-1996-cı illərdə həyata keçirdiyi 
Qərb siyasəti, Avropa və Amerika kapitallarının regiona axını Azərbaycanın regional 
maraqlarının da reallaşmasında mühüm rol oynadı. Avropa strukturları ilə hərtərəfli 
inteqrasiya xətti götürmüş Azərbaycanın bu istiqamətdə fəal siyasətə üstünlük verən bir sıra 
region dövlətləri ilə üst-üstə düşən strateji maraqları nəticəsində neft ixrac kəmərlərinin və 
kommunikasiya sitemlərinin yaradılması  Transqafqaz “Böyük İpək Yolunun” “TRASEKA” 
proqramında maddiləşdirildi. 

1992-ci ilin oktyabr ayının 30-31-də Ankarada türk dövləti başçılarının I Zirvə toplantısı 
keçirildi (1992-ci il oktyabr ayının 28-də Türk dövləti başçıları Türkiyə Respublikasının 69-cu 
ildönümü münasibətilə keçirilən tədbirlərdə iştirak etmiş və bundan sonra iki günlük Zirvə 
toplantısı keçirilmişdi.3 

Oktyabr ayının 31-də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin salonunda Türkiyə 
Cümhuriyyətinin Prezidenti Turqut Ozal, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Əbülfəz 
Elçibəy, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Qırğızıstan 
Respublikasının Prezidenti Əskər Akayev, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti İslam Kərimov, 
Türkmənistan Prezidenti Saparmurat Niyazov və Türkiyə Cümhuriyyətinin baş naziri Süleyman 
Dəmirəl Ankara zirvə toplantısının birgə yekun bəyannaməsini  imzaladılar. Birgə Bəyannamə 
imzaladıqdan sonra keçirilən mətbuat konfransında Türkiyə Prezidenti Turqut Ozal bildirdi ki, 

                                                           
1 Asiya – Azərbaycan əlaqələri www.azerbaijan-news.az // asiy-azerbaycan//alaqalar 321 
2 İlk Baki-Tbilisi-Qars dəmiryolu rəsmən açılıb https://www.bbc.com/azeri/azerbaijan-41800115 
3 Türk dövlət başçılarının I Zirvə toplantısı. “Xalq” qəzeti. 10 noyabr 1992. 
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türk dövlətləri arasında çoxtərəfli əlaqələr çox vacibdir. Bu əlaqələr dövlətlərimizin dünya 
birliyinə qovuşmasına imkan yaradır.  

Çin Türküstanı tarixən təsir sahələrindən biri olaraq görür. İqtisadiyyatıyla birlikdə 
enerji ehtiyacı da sürətlə artan Çin üçün Orta Asiya, eyni zamanda, təhlükəsizlik siyasəti 
baxımından əhəmiyyətlidir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində Çin və Rusiyanın ortaq 
Türküstan siyasəti açıq aydın görünür. İki ölkə arasında ciddi iqtisadi hakimiyyət mübarizəsi 
gedir. 

Qazaxıstan və Türkmənistanın Çinin neft və təbii qaz boru xətləri sayəsində Moskvaya 
olan asılılıqları azalır. Bu minvalla 2020-ci ildən etibarən Çin Orta Asiyadan çıxan neft və təbii 
qazın ən böyük müştərisi olur. Qırğızıstanda Çinin maliyyəsi ilə qurulan neftayırma zavodu 
vasitəsilə də Rusiyanın yanacaq monopoliyası qırılmış görünür. İstehsal olunan məhsulun 
həcminin artmasına baxmayaraq türk dövlətlərinin iqtisadi inkişaf səviyyəsində böyük fərqlər 
mövcuddur. Bu fərqlərin aradan qaldırılması üçün türk dilli ölkələrin əməkdaşlığının 
dərinləşməsinə ciddi ehtiyac var. Orta Asiya ilə Türkiyənin əməkdalığının inkişafında 
Azərbaycanın mövcud təbii sərvətləri, iqtisadi və coğrafi mövqeyi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Bu baxımdan “Əsrin müqaviləsi”, “Bakı-Tiblisi-Ceyhan” boru kəmərinin reallaşması, TAP, 
TANAP kimi projelərin həyata keçirilməsi istiqamətində atılan addımlar türk dövlətlərinin 
dünya təsərrüfatında, həmçinin qlobal regional problemlərinin həllində rolunun artmasına 
şərait yaratmalıdır.  

Türkiyə üçün Şərqin dəyəri və vacibliyi geosiyasi mənada Qərblə müqayisədə 
artmaqdadır. Çünki enerji qaynaqları Şərqdə sıx olaraq yerləşmişdir, yeni geosiyasi güc 
mərkəzləri Şərqdə meydana çıxmaqdadır və həmçinin gələcəyin iqtisadi zənginlikləri və 
bazarları da Şərqdədir. “1992-1995-ci illər arasındakı müddətdə Türkiyənin Azərbaycana 
ixracatı illik ortalama 116 milyon dollar həcmində olmuşdur. Eyni dövrdə Azərbaycanın 
Türkiyəyə illik ortalama ixracatı 24.85 milyon dollar kimi aşağı səviyyədə olmuşdur. Bu aşağı 
dəyərin ortaya çıxmasında təsirli ola biləcək səbəbləri bu formada izah etmək olar: SSRİ-nin 70 
il boyunca apardığı müstəmləkə siyasəti nəticəsində Türk Cümhuriyyətləri sosial və iqtisadi 
baxımdan çox geri qalmışdı və mərkəzin xammal deposu olaraq istifadə edilmişdir”.1  

Qafqaz geosiyasi kontekstində Türkiyə Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının ixracını 
daim diqqət mərkəzində saxlayır. Bu baxımdan boru nəqliyyat kəmərlərinin inkişafı, Xəzər 
neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan xətti ilə Aralıq dənizi sahillərinə çıxarılması Türkiyənin xarici siyasət 
strategiyasında mühüm yer tutur. Bu beynəlxalq layihənin reallaşmasında Türkiyə və 
Azərbaycanı dəstəkləyən başlıca dövlət ABŞ olmuşdur. Misal üçün qeyd edə bilərik ki, ABŞ 
prezidentinin Milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə keçmiş məsləhətçisi Z.Bzejinskinin fikrincə, 
“...ərazi baxımdan məhdud miqyasına və əhalinin sayının çox olmamasına baxmayaraq 
Azərbaycan özünün böyük enerji ehtiyatlarına, həmçinin geosiyasi əhəmiyyətinə görə xüsusi 
yer tutur. Azərbaycan Xəzər dənizi və Orta Asiyadan ibarət qabın ağzına tıxacdır... Rusiyanın 
nəzarət etdiyi ərazilərdən yan keçməklə çəkilən neft kəmərləri vasitəsilə Qərb bazarlarına 

                                                           
1 Dünyamalı Vəliyev, Türk Cümhuriyyətləti arasında iqtisadi əməkdaşlıq: problemlər , perspektivlər “Avrasiya” 
jurnalı Xüsusi buraxılış 2001, s.36-44 
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birləşən müstəqil Azərbaycan eyni zamanda qabaqcıl ölkələrin zəngin enerji sərvətlərinə malik 
Mərkəzi Asiya respublikalarına çıxması yolunda nəhəng magistrala çevrilə bilər”1 

Xüsusilə, soyuq müharibə dövründə Türkiyə bəzən öz çıxarlarının əleyhinə də olsa, 
bütünlüklə Qərb siyasətinin yolu ilə getmişdir. SSRİ-nin dağılmasından sonra tək qütblü qalan 
dünyada yeni arayışlar və alternativlər bütün ölkələr tərəfindən dəyərləndirilməyə başlayanda 
Türkiyə şərqində yerləşən Azərbaycandan başlayaraq Türk dünyası ölkələri ilə əlaqələrini 
yenidən nəzərdən keçirmişdir. 

Beynəlxalq və məhəlli təşkilatlara üzvlük, onlarda əməkdaşlıqla bağlı bir məqamı qeyd 
etmək yerinə düşər. Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan 43, Türkiyə 39, Özbəkistan 37 
beynəlxalq və regional təşkilatın üzvüdür.2 Lakin, fikrimizcə nə Azərbaycan nə də ümumilikdə 
digər türk dövlətləri bu təşkilatlarda əməkdaşlıqla özlərinin mövcud problemlərinin həllində 
əməli yardım ala bilməyiblər. Əksinə, bəzi hallarda bu təşkilatlara üzv olduqlarına görə onlara 
qarşı ədalətsiz mövqe tutulur, xüsusən də Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı təzyiqlər göstərilir, 
onların dövlət maraqlarına toxuna biləcək tələblər irəli sürülür. 

Türkiyənin bölgəyə ictimai diplomatiya fəaliyyəti mədəniyyət, təhsil, media və inkişaf 
yardımları əsasında qurulub. Bu baxımdan atılan ilk addımlardan biri 1993-cü ildə yaradılan, 
qısa adı TÜRKSOY olan Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatıdır.  Türkiyə, Azərbaycan, 
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistanla yanaşı Şimali Kipr Türk Respublikası, 
Rusiya Federasiyasına bağlı 6 muxtar respublika və Moldoviyaya bağlı Qaqauz muxtar 
respublikası da müşahidəçi ölkə qismində TÜRKSOY-un üzvləridir. 

Türkiyə Orta Asiya ölkələrinin müstəqil respublika varlığını qorumasını, siyasi və iqtisadi 
sabitliyə sahib, öz aralarında və qonşularıyla əməkdaşlıq içində, beynəlxalq cəmiyyətlə 
inteqrasiya şəklində və demokratik dəyərləri hifz edən dövlətlər olaraq dəstəyir. Türkiyə bu 
siyasətilə bölgə ölkələrinin ortağı ola bildi. 

Mərkəzi Asiya Regional İttifaqı 1993-cü ilin yanvar ayında Qazaxıstan, Qırğızıstan, 
Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan respublikasının dövlət başçıları Daşkənd görüşündə 
regional əməkdaşlığı nəzərdə tutan alyans –Mərkəzi Asiya Regional İttifaqını yaratmaq qərarını 
elan etdilər. İttifaq üzvləri həmçinin Rusiyanın türk-müsəlman muxtariyyətləri və ərazilərinin 
də (Tatarıstan, Başqırdıstan, Volqaboyu, Şimali Qafqaz) alyansda iştirakını mümkün hesab 
etdiklərini bildirdirmişdilər. Bununla da üzv dövlətlər özlərinin Moskvadan asılı olmayan, 
müstəqil siyasət yeritmək istəklərini bir daha nümayiş etdirdilər.  

Mərkəzi Asiya Regional İttifaqının yaranması və fəaliyyəti üzv dövlətlərin beynəlxalq 
vəziyyətinə və mövqeyinə əhəmiyyətli təsir göstərdi. Belə ki yeni regional ittifaqın 
yaranmasına münasibət birmənalı olmadı. Türkiyə, Azərbaycan, həmçinin regionda maraqlı 
olan ABŞ, İsrail, Səudiyyə Ərəbistanı bu addımı alqışladıqlarını və dəstəklədiklərini bildirdilər. 
Regionda özünəməxsus çəkiləri olan Çin və Hindistan yeni qrumun, yeni güc mərkəzinin 
yaranmasına ehtiyatlı yanaşdılar. Rusiya və İran qrumun yaranmasını mənfi qarşıladılar. Rusiya 
İttifaqının dini, etnik birliyə əsaslandığını bildirərək onu “Böyük Türküstan” ideyasını 
gerçəkləşdirmək yolunda növbəti cəhd kimi qiymətləndrir, qurumun məqsədinin Rusiyanın 

                                                           
1 Бзежинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. 
М.:изд-во «Международные отношения», 2003. c.256 
2  Sevinc Ruintən. Azərbaycan türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələr sistemində. Adiloğlu nəşriyyatı Bakı:2005,  s. 174 
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cənub sərhədlərində “türk-müsəlman zolağı” yaratmaqla onu Mərkəzi Asiyadan təcrid etmək 
olduğunu bildirirdi. Rusiya həmçinin etiraf edirdi ki, qrumun fəaliyyəti Mərkəzi Asiyada və Orta 
Şərqdə mənafelərinə toxunur. Belə ki, maraqlı dövlətlər qrumdan regionun enerjidaıyıcılarını 
Qərblə Rusiyadan yan keçərək, Azərbaycan və Türkiyə vasitəsilə ötürmək niyyətlərini həyata 
keçirmək üçün istifadə edəcəklər”.1 

Çin Orta Asiyada yumşaq güc inşa etməyə çalışır. Siyasi vasitələri isə Şanxay 
Əməkdaşlıq Təşkilatı, hərbi manevrlər, terrora qarşı birgə mübarizə, sərhəd bölgəsi ticarət 
əlaqələri, Orta Asiya Sərbəst Ticarət Sahəsi və Yeni İpək Yolu Layihələridir.  Çin hökuməti 
tərəfindən inşa edilən təbii qaz boru xətləri Türküstanın regional inteqrasiyasını dəstəkləyir, 
digər tərəfdən buradakı dövlətlərin suverenliyinə narahatlıq da yaratmış olur. 

Türk Əməkdaşlıq və İnkişaf Agentliyi olan TİKA-nın Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan 
və Türkmənistanda səhiyyə, turizm, meşə təsərrüfatı, əkinçilik və heyvandarlıqla bağlı təlim 
layihələri həyata keçirir.  TRT-nin Xarici Yayımlar İdarəsi, yəni “Türkiyənin səsi” radiosu da 
müxtəlif türk dillərində - Azərbaycan, qazax, qırğız, türkmən, özbək, tatar və uyğurca radio 
internet proqramları yayımlayır.  

Türkiyə isə Orta Asiya əlaqələrində təhsil fəaliyyətlərinə xüsusi əhəmiyyət verir. 1992-ci 
ildən bu günə qədər Türkiyə türk soylu respublikalardan minlərlə tələbə qəbul edib. Bundan 
başqa, Türkiyə türkcəsinin yayılmasıyla bağlı Yunus Emre İnstitutu Astana və Bakı mərkəzləri 
üzərindən Orta Asiya və Qafqaz bölgələrində fəaliyyət göstərir. 1997-ci ildən isə Bişkekdə 
Qırğızıstan-Türkiyə Manas Universiteti fəaliyyət göstərir. Türk Dünyasının ilk ümumdövlət 
universiteti olan Əhməd Yəsəvi Universitetinin təlim-tədris və araşdırma fəaliyyətləri isə 
Qazaxıstandakı mərkəzdə həyata keçirilir.   

Qırğızıstanda 15, Qazaxıstanda 4, Özbəkistanda 2 və Tacikistanda 1 Konfüçyus Mərkəzi 
açan Çin isə həm də Çin Beynəlxalq Radiosunun (CRI) yerli dillərdə hazırladığı yayımlarla Orta 
Asiyanı təsiri altına almağa çalışır. Bu baxımdan Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin Xalq 
Respublikası Orta Asiyada təsir qüvvəsi yaratmaq istəyir. Türkiyə etnik mədəni əlaqələri 
nəzərə alaraq, Azərbaycanın Orta Asiya ilə yaratdığı yeni kommunikasiya imkanlarından 
yararlanmalıdır. Azərbaycan göründüyü kimi, “Türküstanın”, yəni Orta Asiyanın Türkiyəyə 
açılan xüsusi əhəmiyyətli  nəqliyyat dəhlizidir. 

Sonuç 

Türkdilli ölkələr arasında dostluq və strateji əməkdaşlığın daha da inkişaf etməsi qlobal 
dünya ilə inteqtasiya olunması üçün müasir geosiyasi, iqtisadi, texniki alətlərə yiyələnmək 
lazımdır ki, bunlardan biridə “Böyük İpək” yoludur. 

Böyük İpək yolunun inkişafı Türk dünyasının gələcək hədəfləri baxımından inteqrasiya 
olunmasında, iqtisadi cəhətdən yüksəlişində ortaq maraqları ifadə edən  böyük imkanlar açır. 
Ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əlaqələrin dinamik şəkildə inkişafında xüsusi təsiri olan 
Böyük İpək yoluna, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, TANAP və TAP 
layihələri əlavə olunmaqla regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına öz töhfəsini 
verməklə yanaşı böyük əhəmiyyətə malikdir.  

                                                           
1 Эсенов М. Формирование внешнополитического курса Туркменистана (политический анализ). М.,1994 
//.(http://www/ca-c.orq/datarus/infoduktion.shtml) 
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Aşağıda sıralanan xüsusiyyətlərinə görə Avrasiyanın geostratejik baxımdan ən vacib 
ölkələrindən biri olan Azərbaycan da Türkiyə üçün əhəmiyyətlidir: 

 Azərbaycan, Xəzər bölgəsi və Orta Asiya enerji qaynaqlarına çatmaq üçün giriş nöqtəsi 
vəzifəsini yerinə yetirərkən, Xəzər bölgəsindən və Orta Asiyadan qərbə açılan və açılacaq olan 
enerji xətlərinin kəsişdiyi, bütünləşdiyi coğrafi bölgə olaraq mühüm əhəmiyyət 
qazanmaqdadır. 

a-Azərbaycan, Avrasiya bazarlarına uzanan ticarət yollarınınn alternativsiz 

ölkəsidir. 

b-Azərbaycan, Orta Asiya və Orta Şərqə doğru geostrateji genişlənmə siyasətlərinə 
lojistik dəstək vermə bacarığı ilə önə çıxmaqdadır. 

Bütün qeyd olunanlarla yanaşı, həmçinin iqtisadiyyatlarının strukturu baxımından 
Türkiyə, Azərbaycan və Orta Asiya bir-birini tamamlayan xüsusiyyətə də malikdir. Belə ki, 
Türkiyə iqtisadiyyatı əsasən ixrac meylli və emaledici sənaye ağırlıqlı bir struktura sahibdir. 
Azərbaycan və Orta Asiya türk soylu ölkələrin iqtisadiyyatı isə əsasən xammala əsaslanır. Bu 
baxımdan Azərbaycanın təqdim etdiyi kommunikasiya Türkiyə və Orta Asiya iqtisadiyyatının 
əlaqələndirilməsi baxımından böyük perspektivlər vəd edir. 
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TURKİY TİLLİ DAVLATLAR HAMKORLİK KENGASHİ VA UNDA O‘ZBEKİSTONNİNG 
İSHTİROKİ 

Azamat Shamilevich SHARİPOV* 

Sobiq Sovet Ittifoqi parchalangach, asosiy aholisi turkiy tilli xalqlar tashkil etadigan 
suveren respublikalar Ozarbayjon, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, O‘zbekiston va Turkmaniston 
tashkil topdi. Bundan tashqari bir necha turkiy tilli xalqlar yashaydigan muxtor respublikalar 
Rossiya Federatsiyasi tarkibida qoldi. Hozirgi kunda dunyo bo`ylab, 200 millionga yaqin turkiy 
xalqlar Yevroosiyo hududida keng mintaqalar uzra yashab kelmoqda. Turkiy xalqlar aniq bir 
irqga mansub emas. Lekin ularni bog‘lab turuvchi yagona unsur asosan til – turkiy til 
hisoblanadi.  

Turkiyaning yangi islohotlar yo‘lini boshlab bergan prezident Turg‘ut O‘zal (1989-1993 
yillarda Turkiya Prezidenti) o‘zining tashqi siyosatida hamkorlikni ustuvor yo‘nalishini turkiy tilli 
davlatlar bilan savdo-iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarni o‘rnatishda deb bildi.  

 Turkiy tilli davlatlarning ilk yig‘ilishi 1992 yil 30-31 oktyabrda Anqarada bo‘lib o‘tdi. 
Unda Turkiya Prezidenti Turg‘ut O‘zal, Ozarbayjon Prezidenti Abulfaz Elchibey, Qozog‘iston 
Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Qirg‘iziston Prezidenti Asqar Akayev, Turkmaniston 
Prezidenti Saparmurod Niyazov va O‘zbekistonning birinchi Prezidenti Islom Karimovlar 
ishtirok etishgan edi. Anqara sammiti madaniy aloqalar yuzasidan bir necha kelishuvlarni 
imzolanishi bilan cheklanib qoldi.  Boku shahrida tashkilllashtirilgan ikkinchi sammit MDH 
sammiti kunlariga to‘g‘ri kelib qoldi. Shu sababli ikkinchi sammit ishi MDH sammiti ishlariga zid 
va ayricha tashkil etilmaganligi va biron bir davlatga qarshi qaratilmaganligi davlat rahbarlari 
tomonidan bildirildi.  

 1995 yilgi Kengash yig‘ilishi Bishkek shahrida “Manas eposining 1000 yilligi”ga to‘g‘ri 
keldi. Keyingi kengash yig‘ilishi 1996 yil Toshkent shahrida “Amir Temurning 660 yilligi”ga 
atalgan tantanalari bilan bir qatorda davlat rahbarlari to‘plandilar. Oxirgi ikki Kengash 
yig‘ilishlari “yubileylar Turkiy tilli davlatlar hamkorlik Kengashi rejalarini orqa planga surdi” –
degan fikrlar ham tahlilchilar va jahon matbuotida tomonidan bildirildi. Toshkentdagi 
yig‘ilishdan so`ng, kengash nomi “Turkiy Tilli Davlatlar Hamkorlik Kengashi”(keyingi o‘rinlarda 
–TTDHK) deb o‘zgartirildi. TTDHKning rasmiy hujjatlari rus va turk tillarida aks ettiriladigan 
bo‘lindi.  

 1998 yilgi TTDHKning sammitida O‘zbekiston va Turkmaniston davlat rahbarlarining 
oxirgi ishtiroki bilan tarixda qoldi. 2000 yilgi Bokudagi Kengashda O‘zbekiston va 
Turkmanistondan bosh vazirlar davlat rahbari nomidan ishtirok etishdi. 2001 yildagi 7 – 
sammit doirasida O‘zbekiston hukumati nomidan bosh vazir ishtirok etdi. 2006 yilda Kengash 
sammitiga O‘zbekistondan biron bir rasmiy vakilini yubormadi, Turkmaniston  esa Antalya 
sammitida Turkiyadagi elchisi vakil sifatida ishtirok etdi (Turkmaniston xalqaro darajada 
neytral pozitsiyani egallaganligini bildirdi va xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarda ishtirokini 
kamaytirdi.). 2009 yildagi TTDHK sammitida Rossiya Federatsiyasi kuzatuvchi maqomida 

                                                           
* Toshkent davlat sharqshunoslik instituti o‘qituvchisi 
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ishtirok etish istagini bildirdi. Bishkek sammitida 2012 yil 25 avgustda turk tilini biladigan 
davlatlar (xalqlar emas) vakillari bayrog'i qabul qilindi1. 

 TTDHK sammitlari asosiy mavzusi turkiy davlatlar orasidagi savdo iqtisodiy hamkorlik 
aloqalarini kuchaytirish, energetika va yoqilg‘i masalalari, xalqlararo do‘stlik rishtalarini 
mustahkamlash, mintaqadagi hududiy muammolarni tinch yo‘l bilan hal etish, TTDHKga a’zo 
davlatlarning dunyo siyosiy arenasida mavqeyini oshirish va jahon geosiyosiy jarayonlariga 
xalqaro miqyosda Kengashning ta’sirini oshirish kabi masalalar ko‘rib chiqilgan.  

 Yuqoridagi masalalardan kelib chiqib, doimiy faoliyat olib boruvchi kotibiyatni 
shakllantirish, umumiy o‘rta turk tilini shakllantirish, umumiy turklar obyektiv tarixini kitob 
ko‘rinishiga olib kelish, Buyuk Ipak Yo‘lida savdo-sotiqni jonlantirish, parlamentlararo 
hamkorlikni yo‘lga qo‘yish,  ta’lim tizimida hamkorlik qilish va davlatlar orasidagi milliy-etnik 
muammolarni birgalikda hal etish –maqsadlar sirasiga kiritilgan2. 

 Qo‘shni respublikalar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish va rivojlantirish, hususan 
TTDHKning asos tamal toshini qo‘yilishida Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning  Istiqlolga 
erishganimizdan so‘ng, Birinchi Prezidentimizning sa’yi-harakatlari bilan mintaqada tinchlik va 
iqtisodiy farovonlik hukm surishligi uchun amaliy harakatlar boshlab yuborildi. O‘zbekiston 
nafaqat turkiy tilli davlatlar bilan, balki qo‘shni Tojikistonda yuz bergan fuqarolar urushi 
barham berilishida hukumatimiz katta jonbozlik ko‘rsatdi. Birinchilardan bo‘lib, 
O‘zbekistonning mustaqilligini tan olgan Turkiya Respublikasining turkiy tilli xalqlarni 
birlashtirish borasidagi harakatlarini qo‘llab quvvatladi. Bundan tashqari hozirda Turkiya va 
Oʻzbekiston BMT, SHHT, MDH, Islom hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro tuzilmalar doirasida 
ham samarali hamkorlik qilib kelmoqda. Mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar 
boʻyicha tomonlarning pozitsiyalari bir-biriga oʻxshash yoki yaqin. 

1995 yilda Toshkentda Birinchi Prezidentimiz tashabbusi bilan “Turkiston – umumiy 
uyimiz” shiori ostida Markaziy Osiyoning besh respublikalari ishtirokida katta anjuman 
o‘tkazilgan edi3. Lekin ma’lum sabablarga ko‘ra Tojikiston shu fikrga qo‘shilmadi (balki turkiy 
xalq bo‘lmaganligi uchundir). Bu shior keyin “O‘zbekiston – umumiy uyimiz” –deb o‘zgartirildi. 
Bizning hukumatimiz albatta har qanday tashkilot yoki birlashma tarkibida bo‘ladimi, o‘zaro 
hurmat va tenglik asnosidagi siyosatni tan oladi. Endi respublikamizni TTDHKda ishtiroki 
tarixiga nazar solsak, a’zo davlatlar bilan hali yechimini topmagan muammolar bir talay edi. 
Bundan tashqari, mavjud qonuniy konstitutsiyaviy tuzumga qarshi “Birlik” va “Erk” harakati 
muxolifatchi a’zolarini Turkiya Jumhuriyatidan siyosiy boshpana topganligi va ularni qo‘llab 
quvvatlanishi bizga va hamkorligimizga nisbatan hurmatsizlik edi. 1999 yilgi 16 fevral 
terrorchilik voqealarida O‘zbekiston hukumatiga muholifatda bo‘lganlar voqea-hodisalarga 
hayrixohligi hamda javobgarlikdan qochganlarning Turkiyada siyosiy boshpana topganligi ikki 
davlat orasiga sovuqchilik tushirganligi bor gap. Shu sababli, yangi asr boshlarida 
O‘zbekistonning TTDHK tarkibidan chiqib ketishiga ma’lum ob’ektiv va sub’yektiv sabablar 
borligiga shubha yo‘q. Bu muammo O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi savdo aloqalariga ta’sir 
ko‘rsatdi. 1997 yilda savdo aylanmasi 305.361 mln. dollardan 1999 yilga kelib 146.616 mln. 

                                                           
1 http://www.bbc.com/uzbek/lotin/2013/07/130729_latin_baku_sammit_turkic_states 
2 https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Dili_Konu%C5%9Fan_%C3%9Clkeler_Zirvesi 
3 m.sputniknews-uz.com/analytics/20171114/6811718/Markaziy-Osiyo-davlatlari 

http://www.bbc.com/uzbek/lotin/2013/07/130729_latin_baku_sammit_turkic_states
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Dili_Konu%C5%9Fan_%C3%9Clkeler_Zirvesi
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dollarga tushib ketadi1. Uning ortidan Fathulla Gyulenga tegishli deyilgan O‘zbek-Turk litseylari 
faoliyati to‘xtatildi, turk ishbilarmon va tadbirkorlariga nisbatan ishonchsizlik bildirildi. Shu kabi 
omillar tufayli o‘zaro salbiy  munosabatlari yuzaga keldi.  

Yuqoridagi omillar qay darajada bo`lishligidan qat`iy nazar, O‘zbekistonni TTDHKda 
o‘rni muhim ekanligini barcha a’zo davlatlar doim takror ta’kidlab kelishgan. Mintaqada 
tinchlik va barqarorlikni ta’minlashda O‘zbekistonning konstruktiv hamkorligi TTDHK a’zo 
davlatlari uchun muhim hisoblanadi.  

2016 yilda Birinchi Prezidentimizning munosib izdoshi Shavkat Mirzoyoyev 
Miromonovich prezidentlik lavozimiga kirishgach, mintaqadagi davlatlar bilan aloqalarni 
mustahkamlashdan boshladi. Shavkat Miromonovichning olib borayotgan tashqi siyosati jahon 
afkor ommasi tomonidan dadil qadam sifatida qabul qilindi. Shu asnoda O‘zbekistonga Turkiya 
Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘onning 29 aprel – 1 may kunlari amalga oshirilgan davlat 
tashrifini alohida ta’kidlashimiz lozim. 

“O‘zbek–Turk” ishbilarmonlari biznes forumidan so‘ng o‘tkazilgan brifingda Sh. 
Mirziyoyev Istanbuldagi TTDHK bosh ofisida O‘zbekistonning bayrog‘i  hilpirab turishidan 
manfaatdor ekanligini ta’kidladi. O‘zaro hamkorlik aloqalari chuqurlashayotgan bir sharoitda 
O‘zbekistonning Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi faoliyatida ishtirok etishini bildirdi. 
Kengashning bosh qarorgohi Istanbulda joylashgan bo‘lib, mamlakatimiz kengashning bu yilgi 
Bishkek sammitida qatnashdi. O‘zbekistonning kengashga qaytganini ko‘pchilik ijobiy baholadi.  

Avvalambor, O‘zbekiston amaliy va konstruktiv muloqotga tayyorligini, har qanday 
masalani muhokama qilishga ochiqligini namoyish etdi. Mamlakatimizning Turkiy tilli davlatlar 
hamkorlik kengashi faoliyatida ishtirok etishi buning yaqqol tasdig‘idir. O‘zbekistonning 
mazkur tashkilot faoliyatida qatnashishi ushbu tuzilmani xalqaro maydonda turk dunyosi 
manfaatlarini ilgari suradigan to‘laqonli tashkilotga aylantiradi. Ikkinchidan, Prezident Shavkat 
Mirziyoyevning ochiq va vazmin tashqi siyosati nafaqat O‘zbekistonning, balki butun Markaziy 
Osiyo mintaqasi manfaatlariga xizmat qiladi. Rasmiy Anqara Markaziy Osiyoda siyosiy va 
iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda O‘zbekistonning rolini teran anglaydi2. 

                                                           
1 http://www.canerarabaci.com/kose_yazilari_turk_dili_konusan_ulkeler_zirvesi-sayfa_id-333-id-50104 
2 http://xs.uz/uz/post/ozbekiston-amalij-va-konstruktiv-muloqotga-tajyorligini-namojish-etdi 

http://www.canerarabaci.com/kose_yazilari_turk_dili_konusan_ulkeler_zirvesi-sayfa_id-333-id-50104
http://xs.uz/uz/post/ozbekiston-amalij-va-konstruktiv-muloqotga-tajyorligini-namojish-etdi
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AMİR UMARXONNİNG USMONLİ DAVLATİ BİLAN DİPLOMATİK ALOQALARNİ 
O’RNATAİSH 

Doç. Dr. Kobuljon AKBAROV* 

Özet 

Қўқон хонлиги Усмонли давлати билан Умархон ҳукмронлигига қадар ҳеч қандай 
дипломатик алоқлар олиб бормаган. Бу икки давлат ўртасидаги дастлабки дипломатик 
алоқалар Қўқон хони Саййид Муҳаммад Амир Умар-хон (1810-1822)  томонидан 1820 
йилда Усмонийлар давлати ҳукмдори Султон Маҳмуд II ҳузурига Саййид ҳожи 
Мирқурбонни элчи қилиб юбориши билан бошланган.  

Амир Умархон томонидан Саййид ҳожи Мирқурбон орқали Султон Маҳмуд II га 
юборилган мактубнинг Усмонли ҳукумати қошидаги таржимонлик бўлими томонидан 
усмонличага таржима қилинган  нусхасининг мазмунига кўра Россия империяси 
тажовузидан ҳимояланиш мақсадида усмонли султонидан маънавий кўмак олиш учун 
дипломатик миссия юборилган.  

Умархон томонидан айнан масъулиятли вазифа топширилган Саййид ҳожи 
Мирқурбон ҳақидаги маълумотларни ҳам “Усмонли архиви” хужжатларидан аниқлаш 
мумкин. “Хатти Хумоюн” фондида сақланаётган 36547 рақамли ҳужжатда Қўқон элчиси 
Саййид Мирқурбон шахси ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд.  

Амир Умархоннинг Усмонийлар давлатига Саййид Мирқурбон бошчилигидаги 
дипломатик миссиядан кўзлаган асосий мақсади ҳарбий ёрдам олиш эмас, аксинча 
маънавий кўмак олиш бўлган. Россия империяси хонлик худудига яқинлашаётган бир 
пайтда Бухоро амирлигининг бирлашиб курашиш ўрнига Қўқонга таҳдид солиши аянчли 
ҳолат эди. Шу нуқтаи-назардан Амир Умархон Усмонли султони Маҳмуд II га “Халифам” 
деб мурожаат қилган ва султондан ёрлиғ, шамшир ва туғ юборишликни сўраган. Маҳмуд 
II нинг жавоб мактуби ва Амир Умархоннинг сўровига кўра унга ёрлиқ, туғ ва шамшир 
йўллагани хақидаги маълумот айнан “Мунтахаб ат-таворих” асарида қайд этилади. 
Муҳаммад Ҳакимҳон тўранинг ёзишича Усмонийлар давлати ҳукмдори Султон Маҳмуд II 
Саййид Ҳожи Мирқурбонга ўз элчисини ҳам қўшиб юборган ва элчиларга Хива 
хонлигидан ҳам икки элчи қўшилиб бирга келган.  

Қўқон хонлигининг Усмонли давлати билан дипломатик алоқаларини 
ўрнатилишида Умархоннинг тутган роли алоҳида аҳамиятга эга. Мазкур дипломатик 
миссия Қўқон хонлигининг Усмонли давлати билан кейинги олиб борилган алоқаларга 
тамал тошини қўйиш билан бир қаторда хонликнинг Марказий Осиёдаги сиёсий 
мақомини ҳам белгилаб берган.  

                                                           
* Қўқон давлат педагогика институти 
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İSLAM ÖNCESİ TARİHİ KUZEY HİNDİSTAN’DAKİ TÜRKLERİN ÖZBEKİSTAN VE TÜRKİYE'DE 
ARAŞTIRILMASI 

Dr. Feruza DJUMANİYAZOVA* 

Özet 

İslam öncesi Tarihi Kuzey Hindistan bugünkü Kuzey-Doğu Afganistan’ı, Gandhara 

(Pakistan) ve Keşmir gibi tarihi-kültürel bölgeleri içermiş. Bu bölgenın İranlı ve Hint toplulukları 

kadar Türk toplulukları tarihinde da ayrı bir yeri vardır. Özellikle, 6. yüzyılın sonu – 7. yüzyılın 

başlarına doğru Hindikuş hem de ona komşu ve yakın hudutlarda, yani,  Kabül vadisi, 

Zabulistan, Gazne, Gandhara, Keşmir gibi tarihi-kültürel bölgelerde yüz gösteren siyasî ve etnik 

süreçlerde Türklerin faal olmaya başladığı görülür. İşbu süreç, adı geçen bölgelerde kendi 

hakimiyetini yaymış bir Türk asıllı hanedan olan Kabül Tegin-Şahleri (640870) döneminde yine 

de hız kazanmıştır.   

İslam öncesi Tarihi Küzey Hindistandaki Türkler tarihi Özbekistan ve Türkiye’deki 

türkoloji alanında uzun surelerden itibaren araştırılan konulardan biri olarak bu hususda bir 

çok araştırmalar yapılmıştır. Özellikle, ilk önce E.Esin’nin Halaçlar hem de türklerin maddi 

kültürü hakkında yazan makalelerinde bu konuyla ilgili değerli bilgilere rastlanılır. Beraberinde 

bir çok türk hem de özbek araştırmaçıları tarafından islam öncesi Tarihi Kuzey Hindistan yani, 

bugünkü Kuzey-Doğu Afganistan’ı, Gandhara (Pakistan) ve Keşmir bölgelerinde kendi 

hakimiyetini yaymış Kabül Tegin-Şahleri’nin menşei Köktürklerin Aşina adlı sülalesine mensup 

olduğu, 6. yüzyılın sonu –7. yüzyılın başlarına doğru Hindikuş hem de ona komşu ve yakın 

hudutlarda, yani,  Kabül vadisi, Zabulistan, Gazne, Gandhara, Keşmir gibi tarihi-kültürel 

bölgelerde yüz gösteren siyasî ve etnik süreçlerde Türklerin faal olmaya başladığı gibi ortak 

görüşler itiraf idilmiş. İşbu bölgelerde Türk tarihinin ne kadar eskiye gittiği ve ne gibi bir siyasi 

hem de kültürel iz bıraktığı sorunu özbek araştırmaçıları tarafından yeni görüşler dile getirilmiş. 

Mesela, Tarihi Kuzey Hindistanda Kabül Tegin-Şahleri’nin hakim olmasının tahmini senesi, 

Kabül’in ilk türk hükümdari – Barhatakin ve onun evlatları Birinci ve İkinci Rütbil hakkında yeni 

bilgiler, Kabül’in türk hükümdarlarina ait olan sikkelerin araştırmalarini şöylece toparlayabiliriz. 

Özbekistanli tarihçilardan A. Askarov, Ş. Kamaliddinov, G. Babayarov, F.Djumaniyazova’larin 

araştırmaların çoğunluğunda Amuderya nehrinden ta Sind’e kadar uzanan geniş topraklarda yüz 

gösteren siyasi, etnik ve kültürel süreçlerde Türk dilli toplulukların rolü meselesi yeterince 

değerlendirilmesi ötesi, buralarda İslamdan önceki dönemlerde Türk varlığına göz yumulmamuş 

bir durum göze çarpmaktdadır.   

Oysa, bazı istisnalar hariç, sadece Dünya tarihçiliğinde değil, Türk dünyasında bu konuya 

eğilen ve mevcut problemlere ışık getiren çalışmalar çok az sayıdadır.  

                                                           
* Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Ebu Reyhan Biruni adlı Şarkşınaslık Enstitüsü 
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O’RTA OSİYO XONLİKLARİ BİLAN USMONİYLAR İMPERİYASİ O’ZARO ALOQALARİDA 

HAJ ZİYORATİ MASALASİ 

Dr. Guldana Mamanovna TANİEVA* 

Маълумки, XVI-XIX асрларда Ўрта Осиёдан бошланган асосий ҳаж йўллари Эрон, 
Россия, Ҳинд ва Усмонийлар давлатлари ҳудудларидан ўтган. Шу боисдан Ўрта Осиё ҳаж 
зиёрати масаласи ана шу давлатларнинг дипломатик, элчилик муносабатларида ҳам ўз 
аксини топган. Хусусан, Ўрта Осиё хонликлари билан Усмонийлар империяси ўртасида 
турли соҳаларда узлуксиз давом этган алоқаларда Ўрта Осиё мусулмонларининг ҳаж 
зиёрати масаласи алоҳида ўрин тутган.  

Бу масалага доир тарихий ҳужжатларнинг асосий қисми Истамбулдаги Туркия 
Республикасининг Бошбаканлик архиви ва Россиянинг турли давлат архивлари 
фондларида сақланади. Ушбу мақолада ана шу архивларда сақланаётган шу масалага 
доир баъзи ҳужжатлардаги маълумотлар таҳлил қилиниб, илмий хулосалар берилади. 

Шу ўринда айтиб ўтиш ўринлики, 1517 йилнинг 17 июлидa Султoн Сaлим I (1512-
1520) Мaккa вa Мaдинa шaҳaрлaрини Усмoнийлaр дaвлaтигa қўшиб oлгaч, бу 
шaҳaрлaрнинг рaмзий кaлитлaри ҳaм Истaмбулгa кeлтирилади. Бу Турк султoнлaрининг 
бутун дунё ислoм oлaми учун ҳимoячи, рaҳнaмo сифaтидa тaн oлинишигa зaмин ярaтган 
эди1. Айниқса, Ўрта Осиё хонликлари ва Усмоний султонлар доимий равишда ўзаро 
дўстона муносабат ўрнатишга интилган. Чунки усмоний султонлар, мусулмон дунёсининг 
раҳнамоси сифатида, доим бошқа ҳудудлардан Маккага йўл олган зиёратчилар қаторида 
Ўрта Осиёдан ҳаж сафарига чиққан мусулмонлар манфаатларини ҳам ҳимоя қилган. Бу 
аввало Ўрта Осиёлик мусулмонларнинг ҳаж йўлларини ҳимоя қилиш масаласида яққол 
кўринади. Чунки ҳар икки томонда ҳам исломнинг сунний йўналишига асосланган 
мафкура ҳукмрон эди. Иккинчидан эса XVI aсрнинг бoшидa Эрoндa Сaфaвийлaр 
дaвлaтининг ташкил тoпиши ва унда ислом дини шиалик йўналишининг давлат дини 
даражасига кўтарилиши оқибатида Ўрта Осиё ҳаж зиёратчиларининг Эрон ҳудудидан 
ўтган анъанавий ҳаж йўли орқали  ҳаракатланиши анча ҳавфли бўлиб қолган эди. Энди 
(XVI-XVII aсрлaрдa) зиёратчилар ҳинд йўли қаторида Aстрaхaнь шaҳри oрқaли ўтaдигaн 
xaлқaрo трaнзит йўлидан кўпроқ фойдаланадиган бўлди.  

Демак, Ўрта Осиё хонликлари билан Усмонийлар империяси ўртасидаги ҳажга 
доир муносабатларда энг кўп мурожаат қилинган масала бу ҳаж йўллари масаласи 
бўлган. Шунинг учун бу масалани таҳлил қилишдан олдин Ўрта Осиёдан бошланиб, 
Астрахань орқали ўтадиган ҳаж йўлларининг асосий йўналишлари ҳақида қисқача 
тўхталиб ўтиш жоиз саналади. XVI-XIX асрларда Ўрта Осиёнинг йирик шаҳарларидан 
Шимолий ҳаж йўли орқали сафар қилиш ниятида йўлга чиққан зиёратчилар Россиянинг 
Астрахань шаҳригача икки хил йўл билан ҳаракатланиши мумкин бўлган. Биринчиси 
Бухоро, Самарқанд, Хива, Тошкент, Қўқон каби йирик шаҳарлардан бошланиб, Кат-Кўхна 
Ургенч-Устюрт-Каспийбўйи чўллари (қозоқ улуслари ҳудудлари билан)-Астрахань 

                                                           
* ЎзР ФА Тарих институти катта илмий ходим-изланувчиси 
1 Halil Inalcik. The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600. Translated by Norman Itzkowitz and Colin 
Imber. New York-Washington. 1973. p. 33. 
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йўналишида давом этган. Иккинчи йўл эса Бухоро, Самарқанд каби йирик шаҳарлардан 
бошланиб, Кат-Кўхна Ургенч-Манғишлоқ ярим оролидаги Қабақли ва Қараған 
пристанларигача қуруқлик орқали ўтиб, ундан кемаларда сузиб Астрахангача давом 
этган. У ердан эса Азов томонга йўналиб, Каффагача давом этган. Каффадан яна турли 
йўналишларга ажралган: булар - ё Анатолия, ёки Синоп, Трабзон ва ё Истамбул томонга 
йўналган йўллар бўлиб, Трабзондан Моъcул–Бағдод–Басра–Мадина-Маккагача, 
Синопдан эса Анқара ёки Истамбул орқали Дамашқ–Мадина-Макка йўналишларида 
ҳаракатланилган1. 

Шунингдек, яна Каспий орқали ҳаракатланиш имконини берувчи Урганч-
Манғишлоқ-Ширвон2-Шемаха-Ганжа-Ереман-Малазгирт3-Эрзурум-Қораҳисор-Амасья-
Истамбул-Дамашқ-Макка йўналишидаги йўл ҳам мавжуд бўлган4.   

Айнан Астрахань ҳаж йўли масаласи Ўрта Осиё ҳукмдорлари билан Усмоний 
султонлар ўртасидаги алоқаларда алоҳида ўрин тутган. Бу 1554-1556 йиллардa 
Aстрaхaннинг Рoссия томонидан босиб олиниши билан боғлиқ ҳолда тарихда из 
қолдирган. Чунки Астрахан шаҳрининг Россия империяси томонидан босиб олиниши 
оқибатида бу шаҳар орқали ўтган ҳаж йўли билан ҳаракатланиш ҳам Ўрта Осиёлик 
зиёратчилар учун муаммога айланган эди. Шу боисдан 1568 йилдa Xoрaзм шoҳи Ҳoжи 
Муҳaммaдxoн (1558-1602) Султoн Сaлим II ҳузуригa махсус элчи жўнатиб, султоннинг 
Aстрaхaндан ўтгaн ҳaж йўлини қaйтaдaн oчиш ва бу ҳудудни Россия қарамлигидан oзoд 
қилишини сўрайди5. Султoн Сaлим II ҳaм Xoрaзмгa ёзгaн жaвoб мaктубидa Эрoн oрқaли 
йўлга чиқиб aсиргa тушгaн бир қaнчa зиёрaтчилaрнинг oзoдликкa чиқариши учун ёрдaм 
бeришга, Aстрaхaнь йўлини қaйтa oчишгa вaъдa қилгaн6. Ҳатто, турк тадқиқотчиси Ҳaлил 
Инaлчик xулoсaсигa кўрa, aйнaн Xoрaзм ҳукмдoрининг турк султoнига Aстрaхaнь йўлини 
oчишни сўраб қилган илтимoснoмaси Вoлгa-Дoн кaнaли қaзиш лoйиҳaсининг вужудга 
келиши ва биринчи Россия-Туркия урушининг бошланишига сaбaб бўлгaн7. Бизнингча, 
aйнaн Ўртa Oсиёдaн кeлгaн шу мaзмундaги мурoжaaтлaр султoннинг Aстрaхaнь юришигa 
aсoсий сaбaб бўлмaсa-дa, қaндaйдир дaрaжaдa юзaгa кeлиши муқaррaр бўлиб тургaн 
уруш ҳолатини бирoз жaдaллaштиргaн. 

Демак, усмоний ҳукмдорлар (ислом дини хомийси сифатида) Ўрта 
осиёликларнинг нафақат ҳаж йўлларини очиш учун ҳаракат қилган, балки Сафавийлар 

                                                           
1 Başhbaкanlik Osmanli Arşivi. (Istambul). Muhimme Defterleri, VII, hukum, № 667, 8 Redjeb 975 (8 январ 1568 
й), 2228, XXIV, hukum, № 389 \ Hélène Carrère d'Encausse. Les routes commerciales de l'asie Centrale et les 
tentatives de reconquête d'Astrakhan: D'aprèsles registres des "Affaires importantes" des Archives ottomans. 
Cahiers du Monde russe et soviétique, Vol. 11, No. 3 (Jul. - Sep., 1970), 405 б. 
2Ҳозирги Озарбайжон Республикасига қарашли, Каспий денгизининг ғарбий қирғоғидаги тарихий вилоят, 
пойтахти Шемаха шаҳри бўлган. 
3 Малазгирт- Ван кули яқинидаги манзил, у XVII асрда Усмонийлар ва Сафавийлар давлатлари ўртасидаги 
чегара пункти бўлган. Шу ергача номлари санаб ўтилган шаҳарлар XVII асргача Усмонийларга, ундан кейин 
эса Сафавийлар ҳудудига қарашли бўлган. 
4 Абулғозий Баҳодирхон. Шажарайи турк. Нашрга тайёрловчилар Қ.Муниров, Қ.Маҳмудова. Тошкент. 1992. 
151-б. 
5Başhbakanlik Osmanli Arşivi. (Istambul). Muhimme Defterleri. vii. 985, no. 2,723; Хожение купца Федота 
Котова в Персию в 1632-1624 гг. Предисл. Н.А. Кузнецова. М. 1958. С. 16,72. 
6Başhbakanlik Osmanli Arşivi. (Istambul). Muhimme Defterleri. VII. 985, no. 2,723. 
7 Halil Inalcik. The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600. p. 33. 
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ҳудудида асирга олинган зиёратчиларни озод қилишда ҳам кўмак бериш мақсадида 
ҳатто бошқа қўшни давлатлар билан ҳам дипломатик муносабатларга киришган. 

Яна 1569 йил нoябридa Султoн Сaлим II пoдшo Ивaн IV 1 Астрaхaнь йўлини 
oчишни тaлaб қилгaн эди. 1571-1572 йилларда икки ҳукмдорлар ўртасидаги ёзишмалар 
мазмунидан шу маълум бўладики, Ивaн IV Сaлим IIнинг қўйган тaлaблaрини бaжaради ва 
бунинг учун султон рус подшосига мактуб орқали миннатдорчилик билдиради. Бундан 
кўринадики, усмоний султонларнинг Ўрта осиёлик ҳаж зиёратчилари манфаатларини 
ҳимоя қилиш борасидаги саъйи-ҳаракатлари амалий натижа берган. Умуман олганда, 
Астрахань ҳаж йўлини очиш ва унда хавфсизликни таъминлашга доир масалага то XIX 
асрнинг охири-XX аср бошларига қадар ҳам Ўрта Осиё, Усмонийлар ва Россия ўртасидаги 
халқаро алоқаларда тез-тез мурожаат қилинган2.   

Шунингдек, Усмоний султонлар томонидан Ўрта Осиё ҳаж зиёратчиларига 
кўрсатилган ҳурмат-эҳтиром ҳақидаги маълумотлар ҳам ушбу мақолада кўтарилган 
масалани янада чуқурроқ таҳлил қилишга хизмат қилади. Хусусан, 1549-1551 йилларда 
хоразмлик шайх Камолиддин Ҳусайн Хоразмий 300 нафар дарвишлар ҳамроҳлари билан 
ҳажга йўл олади ва Астраханга етиб борганда Азов томонга элтувчи йўлдаги хавф 
туфайли шаҳарда бир ойча вақт ушланиб қолади. Шунда улар турк ҳукумати 
қўриқчилари ҳимоясида бу йўлни босиб ўтишга мажбур бўлади. Демак, усмоний 
султонлар Ўрта Осиёлик зиёратчиларнинг Астрахань орқали ўтган йўлларда хавфсиз 
ҳаракатланишини таъминлашга ҳаракат қилган. Шунингдек, Истамбулга етиб келган 
шайх Ҳусайн Хоразмийнинг Маккагача бўлган сафари султон Сулаймон Iнинг шарофати 
билан бир мунча хавфсиз ва осон кечади. Шайх султон Сулаймон I билан учрашиб узоқ 
суҳбат қуради. Султон Сулаймон I шайх ва унга ҳамроҳлик қилган дарвишларнинг 
Маккага томон сафари олдидан 7 та туяга ортилган озиқ-овқат ва сафар учун керакли 
бўлган нарсалар билан таъминлайди. Бунинг устига султон шайхни кузатиб бориш ва 
йўлда бошқа зиёратгоҳларга ташриф буюриши учун қулай бўлишини кўзлаб ўз 
човушларини ҳам қўшиб жўнатади3. Шунингдек, султон Сулаймоннинг хотини Хуррам 
Султон ҳам шайхнинг сафари учун эҳсон қилади. Жумладан, шайхни шам, шакар ҳолва, 
асал, гуруч, ёғ ва бошқа керакли нарсалар билан таъминлайди.  

Бу каби кейинги асрларга доир бўлган тарихий мисолларни ҳам кўплаб келтириш 
мумкин. Масалан, XVIII аср иккинчи ярмида Эрназар Мақсуд ўғли Бухородан Россия ва 
Истамбулга расмий элчи бўлиб боради. У билан Россия орқали Макка зиёратига борган 
ўғли Муҳаммадшариф ҳаж амалларини бажариб бўлгач, 1783 йилда яна Москвага 
қайтади4. Муҳаммадшарифга Истамбулда усмонийлар давлати вазири номидан ёзилган 

                                                           
1 Посольская книга, № 2, C.56, 125/ Смирнов Н.A. Россия и Турция в XVI-XVII вв. 121-бет. 
2 Таниева Г. XVI асрда Россия, Усмонийлар давлати ва Ўрта Осиё хонликлари муносабатларида ҳаж йўли 
масаласи. O’zbekiston tarixi. Tashkent.  2015. № 4. 13-20 б; ўша муаллиф. XVII-XVIII асрларда Ўрта Осиё 
халқаро элчилик алоқалари доирасида шимолий ҳаж йўли масаласи / O’zbekiston tarixi. № 2. Tashkent. 
2017. 13-21-б. 
3  Nurten Kilic-Schubel. Rethinking the Ties between Central Asia and the Ottoman Empire: Travels of a Central 
Asian Shaykh in Ottoman Empire in the 16th Century / Papers of the VIII th International Congress on the 
Economic and Social History of Turkey. June 18-21. 1998. Bursa. Turkey. 14-б. 
4 Васильев А.Д. “Знамя и меч от падишаха”. Политические и культурные контакты ханств Центральной 
Азии и Османской империи (середина XVI – начало XX вв). М. 2014. С. 107. 
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тавсиянома берилган бўлиб, унда Россия ҳукуматидан ватанига хавфсиз қайтиб кетиши 
учун ёрдам бериш сўралган эди. 

Икки ўртадаги шу каби дўстона муносабатларни ҳажга йўл олган Ўрта Осиёлик 
йирик шайхлар мисолида ҳам кўриш мумкин. Чунки юқорида номи келтирилган 
Камолиддин Ҳусайн Хоразмий сингари бундай шайхлар, тасаввуф уламолари нафақат 
Ўрта Осиё халқлари орасида, балки бошқа мусулмон халқлар орасида ҳам жуда машҳур 
бўлган. Шу боисдан Камолиддин Ҳусайн Хоразмийни Истамбулда султон Сулаймон I, 
Истамбул-Макка йўлида эса Кутаҳия ҳокими шахзода Боязидлар ўз қароргоҳларида 
қабул қилади ва унга ҳурмат-эҳтиром кўрсатади. Шунингдек, Дамашқда усмонийлар 
саройининг йирик амалдорлари Фарҳод пошша ва Аҳмад пошшалар шайхни дўстона 
кутиб олади1.  

Ҳатто Ўрта Осиё шайхлари султонлар саройида ҳукмдорлар билан қизғин 
суҳбатлар уюштирган. Шайх Камолиддин Ҳусайн Хоразмий билан бўлган худди шундай 
суҳбатлар таъсирида султон Сулаймоннинг ўғли Баязид ва унинг энг ишончли вазири 
Аҳмад пошша ҳам шайхга мурид бўлишни лозим топади2. Бу ҳам ҳаж сафари ва Ўрта 
Осиёлик ҳаж зиёратчиларининг бошқа халқлар маданиятига, туфаккур эврилишларига 
катта таъсир этган, дейишга асос бўлади. Ҳатто Истамбулда оддий халқнинг шайх ва у 
билан бирга бўлган дарвишларни тантанали кутиб олиши ҳам шундан далолат берадики, 
турк мусулмонларини бу каби Ўрта Осиёлик шайхларнинг на мол-мулки ва на 
ҳукмдорлар орасидаги мавқеи қизиқтирган, балки уларнинг диний масалага доир 
билимларигина шуҳратининг узоқ–узоқ юртлардаги диндошларигача етиб боришига 
сабаб бўлган.  

Шу ўринда айтиш жоизки, Ўрта Осиёлик барча зиёратчилар ҳам шундай 
имкониятларга эга бўлмаган. Оддий зиёратчилардан фарқли равишда Ҳусайн Хоразмий 
шайх эди ва у мусулмонлар орасида катта обруга эга бўлган. Бу эса турли мусулмон 
давлатларида ҳукумат ва амалдорлар томонидан унга ҳурмат кўрсатилишига сабаб 
бўлган.  

Ҳатто Усмоний давлатида фақат Ўрта осиёлик шайхлар учун махсус расмий хат 
жорий этилган. “Йўл амри” деб аталган бу ҳужжатда асосан у ёки бу исмли зиёратчининг 
Ўрта Осиёнинг Бухоро, Самарқанд, Тошкент ва бошқа шу каби шаҳарларидан Макка 
зиёрати учун келгани ёки ҳаждан қайтаётгани ҳақида ёзилган3. Бу ҳужжатга асосан 
султон қўл остидаги қозилар, вилоят ҳукмдорлари ва шу сингари давлат 
амалдорларидан йўлларда ушбу зиёратчи учун қийинчилик туғдирилмаслиги талаб 
қилинган. Тарихчи С.Фароқҳийнинг ёзишича, бундай расмий ҳужжатдан фойдаланган 
Ўрта осиёлик шайхлар жуда кўп кузатилган4. 

Макка томонга ёки Маккадан қайтиш йўлларида хавфсизликни таъминлаш 
мақсадида берилган бундай расмий ҳужжатлар усмонийларда “йўл амри” деб аталиб, 
кўп ҳолларда ундан нусҳа кўчирилиб, девонхонада расмий равишда руйхатдан 

                                                           
1Исмоилов Л. Манакиб как исторический источник XVI века /Диссер. на соиск. канд.ист. наук. С.2. 
2 Исмоилов Л. С. Манакиб как исторический источник XVI в. 107. 
3 Başhbakanlik Osmanli Arşivi. (Istambul). Mühimme Defteri 16. № 657, 1571-1572. 
4 Faroqhi S. Pilgrims and Sultans. The Hajj under the Ottomans. 1517-1683. London-New York. 1994. p. 141. 
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ўтказилган1. Уларнинг тузилиши бир-биридан бироз фарқ қилса-да, асосан деярли бир 
хил стандард шаклда, бир хил мақсаддан келиб чиқиб ёзилган. “Йўл амри” да асосан у 
ёки бу исмли зиёратчининг Ўрта Осиёнинг Бухоро, Самарқанд, Тошкент ва бошқа шу 
каби шаҳарларидан Макка зиёрати учун келгани ёки ҳаждан қайтаётгани ҳақида 
ёзилган. Бу ҳужжатда асосан йўлларда султон қўл остидаги қозилардан, вилоят 
ҳукмдорлари ва шу сингари давлат амалдорларидан зиёратчи учун қийинчилик 
туғдирилмаслиги талаб қилинган. Масалан, Истамбулда бўлган Тошкент элчига 1571-
1572 йилларда ҳаж сафарини амалга ошириш учун рухсат берилади2. Унинг “йўл амри”да 
ёзилишича, элчига карвонннинг энг тинч ва қулай жойидан, яъни ўртадаги жойлардан 
ўрин ажратилиши лозимлиги талаб қилинган. 

Усмонийлар давлати маъмурларидан бундай “йўл амри”ни олган дарвишлар кўп 
бўлган. Масалан, тарихчи С.Фароқҳий ўз асарида 1567-1568 ва 1583 йилларда турк 
маъмурлари томонидан шундай ҳужжат берилган бир неча Ўрта осиёлик шайхлар 
Маккага сафар қилганини ёзади3. Муаллифнинг айтишича, улардан бири бой бўлиб, у 
оиласи (хотини) ва 60 нафар дарвишлар билан бирга Усмонийлари давлатига ҳаж 
амалларини бажариш учун келган. Унга тегишли “йўл амри”да вилоят маъмурларидан 
Маккага йўл олган зиёратчи шайхни озиқ-овқат заҳираси ва туялар билан таъминлаш, 
ундан ҳеч қандай бож тўлови олинмаслигини таъминлаш ҳақида ёзилган. Демак, бу каби 
ҳужжат Ўрта Осиё ҳаж зиёратчиларга шундай имконият берганки, улар худди султоннинг 
меҳмони сифатида ҳаж сафарини амалга ошира олган. 

Усмонийлар давлатида Ўрта осиёлик мусулмонларнинг ҳаж сафарида хавфсиз 
ҳаракатланишини таъминлайдиган бу каби рухсатномалар бериш кейинги даврларда 
ҳам давом этганини тасдиқлайди тарихий маълумотлар. Жумладан,  1823-1828 
йиллaрдa Рoссия oрқaли ҳaж сaфaрини aмaлгa oширгaн Муҳaммaд Ҳaкимxoннинг 
aсaридa қуйидaги жумлaлaр бoр: 

“… Aнaпaгa кeлсaк, Синоб4 ҳокими Хожа Ҳасан пошша ҳам Aнaпaга ташриф 
буюрди. Ул зот икки марта амири ҳaж бўлганлар. Фақир ул зотдан дор ас-салтана 
Румга боришим учун “тазкира” хати ёзиб беришларини сўрадим. Ул марҳаматли 
қария эса: – Афандим, ҳозир Истанбулдаги вазият анча қалтис5, у тарафлардан 
ҳалигача биронта ҳам кема келмади. Фақат Синобдан кема қатнаб турибди. Султон 
Маҳмуд афандим, яъни, Рум султони Янги черик жамоаси ва бектошийлардан 
ғазабланиб, бир кунда улардан етмиш минг кишини қатлга етказибди. Айни пайтда 
Румга боришдан яхшилик чиқмайди. Афандим бир неча кун сабр қилсинлар, яқин орада 
йўл ҳам очилиб қолар. Кейин борсалар яхши бўлажак, – деди. Шу сабабли Синоб йўли 
учун тазкира, яъни “йўлланма” олдим ва қария билан хайрлашдим. Ул улуғ амирлик 

                                                           
1 Faroqhi S. Pilgrims and Sultans. p. 128. 
2 Başhbakanlik Osmanli Arşivi. (Istambul). Mühimme Defteri 16. № 657, 1571-1572. 
3 Faroqhi S. Pilgrims and Sultans. p. 141. 
4 Шимолий Туркия, Инжебурун бурунида жойлашган шаҳар. 
5 Бу вақтда Tурк султони қўшинидаги ҳарбийлар ёппасига исён кўтаради. Бу янги черик ва бектошийлар 
қўзғолони бўлиб, бектошийлaр (Туркияда тарқалган тасаввуф тариқати ннамоёндалари), ва яничарлар 
(Туркиядаги имтиёзли пиёда аскарлар) орасида ёйилган. 1826 й.да Султон Маҳмуд (1808-1839) ўн битта 
яничарлар корпусини тугатгач, бектошийлар фаолияти тақиқланади. Унинг йирик раҳнамолари қатл 
этилган. 
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паноҳи эса дарҳол кема дарғасини чақиртирди ва фақирингизни унинг қўлига 
тайинлаб топширгачгина ҳузуридан чиқишимга рухсат берди”1.   

Усмонийлар империясида Ўрта Осиёдан ҳаж мақсадида келган мусулмонларга  
кўпинча йўл харажатлари ва яшаши учун маблағ ажратилган. Масалан, турк архиви 
фондининг хатлар бўлимидаги 20/928-рақами билан сақланадиган бир ҳужжат - 1786 
йилнинг 23 октябр санасига тегишли султон Абдулҳамид I томонидан чиқарилган 
буйруқда2 ҳаж карвони билан Макка, Мадина каби муқаддас шаҳарларни зиёрат қилиб 
Истамбул орқали қайтаётган бухоролик Муҳаммад Зокир исмли шахс тилга олинади. 
Ҳужжатнинг мазмунидан шуни англаш мумкинки, у Истамбулда ҳар йилги анъанавий 
тарзда ташкил этиладиган расмий ҳаж карвонига қўшилиб, Маккага сафарни амалга 
оширган ва яна ўз ватанига яна шу шаҳар орқали қайтган. Бу ҳужжатнинг ёзилишидан 
асосий мақсад турк султони томонидан Муҳаммад Зокирнинг барча йўл харажатларини 
қоплаш учун маблағ ажратилиши ҳақида маълум қилинишидан иборат бўлган. 

Яна Истамбулда Ўрта Осиёдан ташриф буюрган элчиларнинг ҳам бир йўла ҳаж 
маросимларида қатнашиш имкониятидан фойдананиб қолишларига имкон яратилган. 
Туркия Республикасининг Бошбаканлик архивида сақланаётган кўпгина ҳужжатлардаги 
маълумотлардан бундай элчиларнинг ҳаж зиёратини амалга оширгани ҳақида билиб 
олиш мумкин. Масалан, архивда 1811 йилнинг 25 январи санасига (ҳижрий 1225 йил 29 
зулҳижжа) оид бир ҳужжат3- турк султонининг ҳаж сафаридан қайтаётган бухоро элчиси 
Мирза ҳожи Собир молларини ўзбошимчалик билан олиб қўйган Шом вилояти собиқ 
ҳокими Абдуллоҳ пошшанинг мол-мулкларини тўлов бадали учун сотиш ҳақида ёзилган 
(олий) буйруғи сақланади. Мирза ҳожи Собир Макка зиёратини амалга оширишидан 
олдин Истамбулга Амир Ҳайдар номидан мактуб олиб келган эди. Демак, Бухоро элчиси 
юқорида айтганимиздек, бир йўла Макка зиёратини ҳам амалга оширган. Ҳужжат 
мазманидан маълум бўладики, элчи-ҳожининг мол-мулки ҳам қонуний ҳимоя қилинган. 
Шунингдек, Мирза ҳожи Собирга султон томонидан ҳаж сафари йўл харажатлари учун 
маблағ ажратилган. Бундан шундай хулосага келиш мумкинки, Истамбулда ҳам Ўрта 
осиёлик давлат элчиси ва ҳам ҳожилик мақомига эришган зиёратчиларга алоҳида 
ҳурмат кўрсатилган.  

Шу ўринда Туркия Республикаси Бошбаканлик архиви фондларида 1417/57968 
рақами билан сақланаётган яна бир хатдаги маълумотлар ҳам эътиборга молик. Чунки у 
юқорида келтирилган ҳужжатда баён қилинган воқеаларга боғлиқ яна бошқа 
маълумотларни бизга тақдим этади. 1811 йил 7 июль санаси билан ёзилган бу ҳужжат 
Бухоро ҳукмдори амир Ҳайдарнинг султонга йўллаган мактубидир. Унда ёзилишича, ҳаж 
сафарида элчи Мирза ҳожи Собирга биродари амир Назар ҳам ҳамроҳлик қилган. Лекин 
амир Назар ҳаждан қайтишда йўлда вафот этган. Йўлда эса аввалги ҳужжатда номи зикр 
этилган Шом вилояти ҳокими Абдуллоҳ пошша ва бошқа амалдорлар томонидан 
марҳумнинг олтин ва қимматбаҳо моллари олиб қўйилганлиги айтилади. Амир 
Ҳайдарнинг ушбу хатида ана шу олиб қўйилган моллар миқдори кўрсатилган. Хатнинг 
ёзилишидан асосий мақсад марҳумнинг молларини қайтариб олиб, Бухорога жўнатиб 

                                                           
1 Муҳаммадҳакимхон Тўра. Мунтахаб ат-таворих.Т.2010.536-бет. 
2Başbakanlık Osmanlı Arşivi. (Istanbul). Xat. No.20/928. 
3Başbakanlık Osmanlı Arşivi.(Istanbul). Xat.No. 175/7617. 
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юборишни сўрашдан иборат бўлган. Бу ҳам юқоридаги  фикрларни яна бир бор 
тасдиқлайди. 

Бошбаканлик архиви фондларидаги айрим ҳужжатлардаги маълумотлар 1824 ва 
1826 йилларнинг август ойларида, 1827 йилнинг июлида элчи сифатида бир неча бор 
турк султони қабулида бўлган ҳожи Муҳаммад Фозил ҳақида маълумотлар сақланади. 
Архивда 781/36557, 781/36556 рақами ҳамда 1418/57993 рақами остида сақланаётган 
бу ҳужжатларда ҳожи Муҳаммад Фозилнинг бир марта эмас, Истамбулга элчи бўлиб 
келган вақтда бир неча бор Маккага ҳаж амалларини бажариш учун сафар қилганини, 
турк хукумати томонидан унинг йўл харажатлари учун маблағ ажратилганини 
тасдиқлайдиган маълумотлар мавжуд.  

Тўғри, XVI-XIX асрларда мусулмон давлатлар ҳукмдорлари, хусусан, турк 
султонлари ҳамда бой савдогарлар ҳам ҳажга йўл олган ёки ундан қайтаётган 
зиёратчилар учун, уларнинг ижтимоий келиб чиқишидан қатъий-назар, ўз ҳисобидан 
маблағ ажратган. Туркия Республикасининг Бошбаканлик архиви фондидаги 252/68, 
321/57 рақамларидаги каби бошқа кўпгина ҳужжатлардаги маълумотлар мазмунига 
кўра, ҳаж мақсадида Усмонийларнинг ҳудудида бўлган Ўрта осиёлик зиёратчиларнинг 
мусофир юртда яшаб туришлари учун йирик шаҳарларда текин ётоқхоналар – 
ҳожихоналар, такялар ташкил этилган. Бу даврда Усмонийларнинг ҳаж йўллари ўтган 
йирик шаҳарларида зиёратчилар учун “Ўзбеклар теккаси”, “Бухороликлар теккаси” 
номи билан юритилган меҳмонхоналар бунёд этилган1. Бундай меҳмонхоналардаги 
ҳаражатлар учун Ўрта осиёлик бойлар қаторида усмоний ҳукмдорлар, турк 
савдогарлари, давлат амалдорлари томонидан маблағ ажратилиб турилган. Мусулмон 
халқлари одатларига кўра аҳолининг ўзига тўқ қатлами вакиллари ҳаж зиёратчиларига 
моддий жиҳатдан кўмак бериш орқали катта “савоб” олишга ҳаракат қилганлар. 

Лекин шуни таъкидлаш жоизки, Усмоний султонларнинг Ўрта Осиё ҳаж 
зиёратчилари учун турли усулларда хомийлик қилиш учун доим ҳам қизиқиш 
билдиравермаган. Масалан, 1587 йилдa эса Уруз Мирзo Буxoрo ҳукмдoри Aбдуллaxoн II 
билан биргaликдa турк султoни ҳузуригa элчи юбoриб, уч томон бирлaшиб Aстрaхaнгa 
ҳужум қилиш рeжaсини тaклиф этaди2. 1588 йилнинг баҳорига белгиланган ҳужум 
режаси Усмонийлар империяси томонидан қўллаб-қувватланмаган. Туғри, бу вақтда 
Aбдуллaxoн II ҳам, турк султoни ҳам ички ва ташқи душманлар билан банд бўлиб қолган 
эди. 

Яна 1593 йилнинг фeврaлидa турк султoни ҳузуридa бўлгaн рус элчиси 
Г.Нaшoкиннинг ёзилишичa, 1590 йилдa Буxoрo хони султонга мaктуб йўллайди. Хатдa 
Буxoрo ҳукмдoри султoндaн ҳаж йулини очиш ниятида Aстрaхaнни эгaллaш  кучли 
жaнгчилaр вa 3 минг нaфaр яничaр бeришини сўрaган3. Лeкин султoн Буxoрo xoнининг 
ҳaрбий ёрдaм ҳaқидaги бу илтимoсини ҳaм рaд қилaди. Тарихчи Н.A.Смирнoвнинг 

                                                           
1 M. Baha Tanman. Özbekler Tekkesi (Küçük Ayasofya / Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXIV, pp. 121-
123; Grace Martin Smith. The Özbek Tekkes of Istanbul.  Der Islam. LVII:1 (1980), p. 138. 
2 Başhbakanlik Osmanli Arşivi. (Istambul). Muhimme Defterleri, LXII, hukum, № 231, 22 Zilhidjdja 995 (24 октябр 
1587 й.) / Hélène Carrère d'Encausse. Les routes commerciales de l'asie Centrale et les tentatives de reconquête 
d'Astrakhan: D'aprèsles registres des "Affaires importantes" des Archives ottomans. Cahiers du Monde russe et 
soviétique, Vol. 11, No. 3 (Jul. - Sep., 1970), 413-бет.  
3 Посольская книга, № 3, С. 257. 
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фикричa, чaмaси султoн Буxoрo xoнининг ўзи дaъвo қилaётгaн Вoлгa, Дoн ҳудудлaрини 
эгaллaб oлишидaн хавфсирагaн.  

Ҳатто турк султони Бухоро xoнининг 10 минг киши билaн Мaккa зиёрaтигa 
бoришни сўраб қилган илтимосини рад этиб, унинг кам сонли ҳaмрoҳлaр билaнгина 
Усмонийлар империяси ҳудудигa киришига1 рухсат берaди. Бу ҳaм юқоридаги 
фикрларни яна бир бор тасдиқлайди. Демак, Ўрта Осиё ҳaж йўлини oчиш ва уларни 
ҳимоя қилиш масаласи Усмонийлар империяси манфаатларига зид келган вақтларда 
султонлар бу борадаги амалий ишлардан ўзларини бироз четга олгани сезилади.    

Хуллас, 1517 йилдан бошлаб Макка ва Мадина шаҳарлари ва асосий ҳаж 
йўлларининг Усмонийлар давлати қўл остида бўлиши, шунингдек, турк султонларининг 
бутун мусулмон дунёсида ҳалифа сифатида эътироф этилиши Ўрта Осиё хонликлари 
билан Усмонийлар империяси ўртасидаги ўзаро алоқаларда ҳаж масаласига тез-тез 
мурожаат этилишига сабаб бўлган. Икки ўртада ҳаж зиёратига доир қуйидаги 
масалаларда ўзаро алоқалар жадал кечган: 

1. Ҳаж йўлларини очиш ва ҳимоя қилиш (Астрахань ва Эрон йўли масаласида; 

2. Эронда Ўрта Осиёлик ҳаж зиёратчиларини тутқиндан озод қилиш масаласида; 

3. Усмонийлар ҳудудида зиёратчиларни моддий таъминоти ва ҳимояси масаласида.  

Усмонийлар империясида Ўрта Осиёдан ҳаж мақсадида келган мусулмонларга 
катта ҳурмат-эҳтиром кўрсатилган. Бу қуйидаги омиллар билан изоҳланади: Биринчидан, 
ҳар йили турк султонлари Дамашқ шаҳрида расмий ҳаж карвони ташкил этилган. Ўрта 
Осиё ҳукмдорлари эса ўз фуқароларининг бу карвон таркибига қўшилиши учун 
султондан рухсат сўраши лозим бўлган. Иккинчидан, турк султонлари бутун мусулмон 
дунёси ҳалифаси сифатида Ўрта Осиё ҳаж йўлларидаги хавфсизликни таъминлашни ўз 
вазифаси деб билган. Ўрта Осиё хонлари ҳам айнан ҳаж йўлларидаги хавфсизлик 
мақсадида турк султонлари билан иттифоқ тузишга ҳаракат қилган, ёрдам сўраб 
султонларга тез-тез мурожаат қилган. Учинчидан, Усмонийлар давлати ҳудудида Ўрта 
осиёлик зиёратчиларнинг йўл харажатлари, вақтинча яшаб туриши ва бошқа эҳтиёжлари 
учун маълум миқдорда маблағ ажратилган. 

Бундай муносабатнинг замирида ҳар иккала давлатда ҳам ислом дини суннийлик 
йўналиши ғояларининг ҳукмрон бўлгани, юқорида айтиб ўтилганидек, турк 
султонларининг бутун мусулмон дунёсида диний раҳнамо сифатида  қайсидир маънода 
эътироф этилиши ётади, қолаверса, икки халқ этник шаклланиш илдизларининг 
муштараклиги ҳам улар ўртасидаги самимий муносабатларнинг қарор топишини 
таъминлаган, дейишга етарли асос бор. Саводталаб турк сармоядорларининг ҳажга йўл 
олган ва қайтаётган ўзбек зиёратчиларини моддий қўллаб-қувватлашлари эса халқаро 
алоқаларнинг янада мустаҳкамланиши учун хизмат қилган. 

                                                           
1 Ўша жойда. 
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BUXORO-ISTANBUL DİPLOMATİK ALOQALARİGA OİD MAKTUBLARNİNG 
NUSXALARİ XUSUSİDA (XVIII. ASR) 

Prof. Dr. Uktambek SULTONOV* 

Özet 

Усмонийлар ва Ўрта Осиё хонликлари ўртасидаги алоқалар тарихи анча кам 
ўрганилган мавзулардан саналади. 2012 йилда уч томда нашр этилган “Osmanli 
belgelerinde Merkezi Asya tarihi” китобини истисно қилганда, бу йўналишдаги манбалар 
деярли нашр этилмаган. Ҳозирда Туркия архивларида ушбу икки ўлканинг ўзаро 
алоқаларига оид кўплаб ҳужжатлар сақланган.  

Афсуски, турли сабабларга кўра Ўрта Осиё ҳукмдорлари девонига тегишли 
мактубларнинг асл нусхалари етиб келмаган. Лекин айрим мактубларнинг кейинги 
асрларда кўчирилган нусхалари муншаот мажмуаларида сақланиб қолган. Тақдим 
этилаётган мақола ана шундай мактубларнинг нусхаларига бағишланган. Бунинг учун ЎзР 
Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номли Шарқшунослик институтида фондида 
“Мактубот, муншаот ва маншурот” (!) шартли номи билан сақланаётган қўлёзмага 
киритилган Бухородан Истанбулга йўлланган мактубларнинг нусхалари танлаб олинди. 
Улар орасида Бухорога таълим олиш учун келиб, олим бўлиб етишган асли Усмонийлар 
давлатидан бўлган Исмоил Афандининг Истанбулга қайтиши ҳақидаги хат ажралиб 
туради.  

Қолган хатлар тахминан XVIII аср биринчи ярмида Бухородан Истанбулга 
юборилган эчиларнинг сафари ҳақида. Яна бир муҳим жиҳати уларнинг туркий тилда 
битилганидир. Чунки Манғитлар сулоласи (1747-1920) даврида Бухородан Истанбулга 
йўлланган мактублар асосан форс тилида ёзилган. Афсуски, тилга олинган муншаотда 
асосий эътибор хатларнинг тузилишига қаратилгани сабабли уларда адресат ва 
адресант, ёзилган санаси ҳақида маълумот берилмаган. Бу каби муаммолар мақолада 
атрофлича ўрганилиб, хатларнинг аутентификацияси масаласида дастлабки хулосалар 
берилади. 

                                                           
* ЎзРФА Абу Райҳон Беруний номли Шарқшунослик  инстиути етакчи илмий ходими 
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TAFSİRİ HUSAYNİY ASARİ TURKİY TARJİMALARİNİNG QO’LYOZMALARİ 

Dr. Hamidulla LUTFİLLAEV* 

Özet 

Тарихдан маълумки, ўтмишда Мовароуннаҳр олимлари томонидан илм-фаннинг 
турли соҳалари бўйича кўплаб асарлар ёзилган ва улардан бир қисми ислом динининг 
асосий китоби – Қуръони карим ва унинг тафсирига оид бўлган.  

Бундай асарлардан бири Ҳусайн Воиз Кошифий (ваф. 910/1404-1505) томонидан 
ёзилган “Мавоҳиб-и Алийя” номли тафсир бўлиб, кейинчалик “Тафсир-и Ҳусайний” номи 
билан машҳур бўлган. Асар ўтган асрлар давомида урду, пушту, турк, ўзбек ва татар 
тилларига таржима қилинган. Ушбу таржималарнинг бир нечтаси Ўзбекистон Фанлар 
Академияси Абу Райҳон Беруний номидаги  Шарқшунослик институти фондида 
сақланади. Биз бу ўринда мазкур асарнинг турк ва эски ўзбек тилларидаги 
таржималарининг қўлёзмаларига тўхталиб ўтмоқчимиз.   

Институт фондида “Мавоҳиб-и Алийя”нинг учта жилдда туркий таржимаси 
қўлёзмалари бор: иккитаси усмонли туркча бўлиб, у Исмоил Фаррухий Афанди (ваф. 
1256/1840-1841) томонидан “Тафсир-и Мавокиб” номи билан таржима қилинган 
асардир (№№1219–1220). Учинчи қўлёзма “Тафсир ал-Қуръон” номи билан ўзбек тилига 
таржима қилинган(№7455). Нусхада фақатгина 14 та - «Марям», «Тоҳо»,  «Анбиё»,  
«Ҳаж», «Муъминун», «Нур», «Фурқон», «Шуаро», «Намл», «Қасос», «Анкабут», «Рум», 
«Сажда» ва «Фотир» суралари тафсирининг таржимаси мавжуд. Ушбу таржима аслида 
мукаммалроқ бўлиши мумкин. Чунки асар Қуръоннинг фақатгина муайян сураларидан 
иборат бўлганда ҳам «Фотиҳа» сураси билан бошланиши керак эди. 

“Тафсир-и Ҳусайний”нинг Ўзбекистон фондларидаги таржималари орқали 
маълум бўладики, ислом илмларидаги муътабар манбалардан маҳаллий зиёлилар ҳам 
ўз тилларида бевосита фойдаланганлар.  

                                                           
* Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси Шарқшунослик институти катта илмий ходими 
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USMONLİ SULTONLİGİDA YARATİLGAN FATVOLARNİNG XORAZM FİQXİY 
ASARLARİDA AKS ETİSHİ 

Sadıqbar MUHAMMADAMİNOV* 

Özet 

Мовароуннаҳр ва Усмонийлар давлати орасидаги сиёсий, иқтисодий, маданий 
алоқалар ҳақидаги маълумотлар тарихий манбалардан маълум. Усмонийлар давлатида 
асосий мазҳаб бўлган ҳанафийа мазҳаби йўналишида кўплаб фиқҳий асарлар яратилган 
эди. Улар аввалдан машҳур бўлган фиқҳий асарлар баробарида салтанатда қозилик 
ишларини юритишда ва шаръий ҳукмларни ишлаб чиқишда манбавий асос бўлиб ҳизмат 
қилган. Ўрта асрларда Мовароуннаҳр қози ва муфтийлари, асосан, Марказий Осиёда XI-
XIII асрларда яратилган ҳанафийа фиқҳи бўйича классик манбалардан фойдаланиб 
келганлар. 

XIX асрдан бошлаб Хива хонлиги қозилари жўнг тўпламларида Усмонийлар 
давлатида яратилган фиқҳий манба ва фатволардан ҳам истифода эта бошлаганлар. 
Жўнг گ

ْ
(، ُجنگ)ُجون  – тўплам, мажмуа каби маъноларни билдиради. Мовароуннаҳрда 

жўнглар қозилар томонидан жамланган бўлиб, асосан, фиқҳий масалаларга ва улар 
юзасидан шаръий ҳукмлар(масои’л-и мутадовилот; маъмулот)га доир матнларни 
қамраб олади. 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Шарқшунослик институти 
қўлёзмалар фондида жўнг  тўпламларининг қўлёзма ва нашр (литография) нусхалари 
сақланади. Масалан, 8470 рақамли (умумий ҳажми 397 варақ) жўнг тўплами Хива 
хонлиги аъламларидан бири Муҳаммад Расул томонидан тузилган. Ушбу жўнгда 
муаллиф маҳаллий манбалар билан бирга Усмонийлар султонлиги ҳудудида яратилган 
фиқҳий асарлардан ҳам фойдаланган. Улар орасида Муҳаммад ибн Али ад-Димашқий 
ал-Хаскафий (ваф. 1088/1677й.)нинг “Дурр ал-мухтор фи танвир ал-абсор” асаридан, 
Абу Саъуд Хамавийнинг  “Шарҳ ишбоҳ”асаридан иқтибослар ҳамда Усмонийлар 
давлати муфтийси Абу Су‘уд Афенди (1490−1574)нинг фатвоси ҳам учрайди. Жўнгларда 
мазкур асарлардан олинган иқтибослар, асосан, иқтисодий масалалар (вақф, савдо) 
билан боғлиқ  бўлиб, бу ҳолатни XIX асрдан бошлаб минтақа иқтисодий ҳаётида 
сезиларли даражада ўзгаришлар юз бергани билан изоҳлаш мумкин. Ўз навбатида бу 
ўзгаришлар анъавий қонунчилик соҳасига ҳам таъсир этган. 

                                                           
* Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Шарқшунослик институти илмий ходими 
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MUHAMMADRİZO OGAHİYNİNG İJODİNİ TURKİYADA O'RGANİLİSHİ 

Hilola NAZİROVA* 

Özet 

Markaziy Osiyo hududida turkiy tilga doimiy rag’bat qiluvchi sulolalardan biri bu 

Qo’ng’irotlar sulolasi (1804-1920) bo’lib, ushbu sulolaning yorqin tarixnavisi Muhammadrizo 

Ogahiy (1809-1874) bo’lgan. Ogahiy mohir tarjimon sifatida O’rta Osiyo turkiy tiliga 19 ta 

asarni fors va usmonli turkiysidan tarjima qilgan. Shuningdek, Ogahiy 8 ta xon hukmronligini 6 

ta tarixiy solnomalarda yozgan, shulardan uchta tarixiy asari Istanbul Universitetining  nodir 

qo’lyozmalar fondida saqlanadi.  

Ushbu qo’lyozma asarlar haqida ilk ma’lumotni o’zbek jadidi Miyon Buzruk Turkiyada 

tahsil olib yurgan paytlari xabar qilgan.  Bu esa o’z navbatida, uning ijodi nafaqat O’zbekiston 

hududida, balki Turkiya jumhuryatida ham XX asrning boshlaridan o’rganilib kelinganini 

ko’rsatadi. Ushbu maqola doirasida, Muhammadrizo Ogahiyga turkiyalik va o’zbek olimlari 

tomonidan berilgan tavsiflar, ularning ilmiy ishlari solishtiriladi. Salkam bir asrdan ortiq ilmiy 

ishlar yaxlit xolatda ilmiy muomalaga tortiladi.  

                                                           
* O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti Yosh olimlar kengashi raisi 
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TURKİY XALQLAR VA ULARNİNG OY NOMLARİ ABU RAYHON BERUNİY TALQİNİDA 

Umida KURANBAEVA1 

Буюк қомусий олим Абу Райҳон Муҳаммад ибн Аҳмад Беруний (973-1048) 
асарларида қадимги даврлардан  то милодий ХI асргача Жанубий Европа, Яқин ва Ўрта  
Шарқ, Марказий Осиё ва Ҳиндистонда яшаган халқларнинг тарихи, хронологияси, 
этнографияси, топонимикаси, тақвимлари, байрамлари ва муқаддас кунлари 
тўғрисидаги маълумотлар  ҳам ўз аксини топган.   

Мақолада, Абу Райҳон Берунийнинг “Ал-Осор ал-боқия мин ал-қурун ал-холийа”, 
“Китоб ал-жамоҳир фи маърифат ал-жавоҳир", “Китоб ат-тафҳим ли авоил синаът ат-
танжим”, “Китоб фи-т-таҳрир мо мил-ҳинд мин мақола мақбула фи-л-ақл ав марзула”, 
“ал-Қонун ал-Маъсудий” асарларида Марказий Осиёда ҳозирги Мўғилистондан то 
Каспий денгизигича бўлган ҳудудда яшаган туркий халқлар, туркий ҳукмдорлар, улар 
яшаган ҳудуд, халқ афсоналари билан боғлиқ дастлабки маълумотлар тақдим этилади.  

Шунингдек, Беруний асарларидаги туркий халқларнинг  шамсий ва қамарий йил 
ҳисоблари, шарқий турклар ва ғарбий туркларнинг бир бирига ўхшамаган ой номлари 
ҳамда бу ойларнинг Мирзо Улуғбекнинг “Зиж-и жадид-и Гурагоний” асаридаги ой 
номлари, В.В. Будаковнинг “Древнетюркский словарь”даги ой номлари  ва ҳозирги ой 
номлари билан жадвал асосидаги муқоясаси натижалари ҳақида сўз боради. 

                                                           
1 Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси Шарқшунослик институти докторанти 
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FASİH HAFOVİY “MAJMALİ FASİHİY” ASARİ VA UNDA ETNİK MASALALARNİNG 
YORİTİLİSHİ 

Prof. Dr. D. YUSUFOVA*  Dr. Sevinch ULASHOVA** 

XIV аср охири – XV асрнинг биринчи ярми Шарқ тарихнавислигига оид ёзма 
ёдгорликларга ниҳоятда бой даврдир. Академик В.В.Бартольд ўтган асрнинг 20-
йилларидаёқ уларнинг кўплиги ва кам ўрганилгани ҳақида ёзган эди. Ушбу манбаларни 
тадқиқ этиш, нашр қилиш борасида маҳаллий ва чет эл шарқшунослари томонидан 
ҳозиргача анчагина ишлар қилинди. Шунга қарамай, XV аср муаллифларининг диққатга 
сазовор барча асарлари илмий муомалага киритилган, деб бўлмайди. Уларнинг 
баъзилари ҳалигача ўзбек тилига таржима қилинмаган. Фасиҳ Аҳмад ибн Жалолиддин 
Муҳаммад ал-Хавофийнинг форс тилида ёзилган Мужмали Фасиҳий (“Фасиҳ тўплами”) 
номли асари ҳам шулар қаторида туради. 

Мужмали Фасиҳий маълумотнома шаклида ёзилган тарихий асардир. Унда 
анъанавий услубда саналар бўйича Одам Отадан асар ёзилгунига қадар содир бўлган 
муҳим воқеалар баён этилади. Таниқли сиёсий арбоблар, шоирлар, олимлар, машҳур 
шахсларга тааллуқли маълумотлар ўша даврда содир бўлган муҳим тарихий воқеалар 
жараёнида ҳикоя қилинади. 

Фасиҳ Хавофий асарини ёзишда ўзидан олдин ўтган муаллифлар асарларидан ҳам 
самарали фойдаланади. Уларни ўзи гувоҳ бўлган, замондошларидан эшитган воқеалар 
билан тўлдиради. У асари ҳақида: “Ушбу китоб солнома ёзувчиларга катта ёрдам беради. 
Бирор воқеа ёки маълумот қайси вақтга тегишли эканини билишни истовчи, ундан 
тезроқ мақсадига етишади”, дейди. 

Асар тахминан, ҳижрий 845 йили (1441-1442) ёзиб тугалланган. В.В.Бартольд: 
“Фасиҳ тўплами” Шоҳрух даврида, саройга алоқаси бўлмаган ҳолда ёзилган эди”, дея 
таъкидлайди. Шу сабаб бўлса керак, Фасиҳ Хавофий ҳукмрон доиралар ва улар 
сиёсатини мақтамайди, воқеалар тафсилотини улар фойдасига безамайди. У фақат 
фактларни келтиради, ҳатто уларга нисбатан муносабат билдирмайди. Айнан шу 
хусусияти билан асари ўша даврда ёзилган кўпгина нарратив манбалар ва тарихий 
йилномалардан ажралиб туради. Аммо баъзи ўринларда муҳим воқеалар қаторида 
турли зиёфатлар, айрим шайхлар ҳаётини тавсифлашга катта ўрин ажратади. Бу каби 
ҳолатларга қарамай, Амир Темур ва Темурийлар даври билан қизиқувчилар ушбу 
ёдгорликдан XIV – XV асрлардаги Ўрта Осиё ва Ўрта Шарқнинг сиёсий, ижтимоий-
иқдисодий ҳамда маданий ҳаётига доир аниқ саналари билан берилган талайгина 
ишончли ва қизиқарли маълумотлар топади. 

Фасиҳ Хавофий таржимаи ҳолига доир маълумот кўп эмас. Асарида ўзига оид 
ахборот жуда оз учрайди. Замондош муаллифлар ҳам у тўғрида кам ёзган. Шу сабабдан 
замонавий тадқиқотчилар бу борада батафсил маълумот беришга қийналади.  

                                                           
* Академик, ЎзР ФА Шарқшунослик институти 
** ЎзР ФА Шарқшунослик институти 
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Мужмали Фасиҳийда тўлиқ исми –  Фасиҳ Аҳмад ибн Жалолиддин Муҳаммад ал-
Хавофий, деб кўрсатилган. (Кўпчилик мутахассислар Хофий деб ўқийди). Муъиниддин аз-
Замжий Исфизорий (в. 899/1493-1494) хабар беришича, у ҳижрий 777 йили жумод ал-
аввалнинг биринчи куни (1375 й., 28 сентябрь) Хуросондаги Хоф вилояти маркази Руй 
шаҳрида туғилади. Фасиҳ ал-Хавофийнинг ўзи Ҳиротда туғилганини таъкидлайди. 
Ёзишича, онаси хавофлик нуфузли оила фарзанди бўлган. Ҳижрий 825 йили муқаддас 
муҳаррам ойининг ўн учинчисида чоршанба куни (1422 й., 7 январь) Ҳиротда вафот 
этган. 

Фасиҳ Хавофий Ҳиротда таълим олиб, вояга етади. Уч ўғли ва битта набираси 
ҳақида маълумотга эгамиз. Тўнғич ўғли Маҳмуд эди. Носириддин Муҳаммад исмли 
иккинчи ўғли 820 йили (1422-1423) Ҳиротда вафот этади ва Хумжабодда дафн қилинади. 
Кенжа ўғли Жалолиддин Абу Саъид Муҳаммад 834 йили (1430-1431) оламдан ўтади. 
Набираси Абу Наср Муҳаммад ибн Маҳмуд 842 йили зу-л-қаъданинг ўнинчи куни (1439 
й., 24 апрель) туғилган. 

Фасиҳ Хавофий сиёсий саҳнада илк бор Шоҳрух саройида пайдо бўлади. Ҳижрий 
807 йили (1404-1405) Амударё бўйида қароргоҳ тиккан  Шоҳрух мирзо ўғиллари Мирзо 
Улуғбек (1394 – 1449) ва Иброҳим Султонга (1394 – 1435) тегишли хазинани Халил 
Султондан (1404 – 1409) талаб қилиб олиб келиш учун уни амир Абдуссамад ибн амир 
Ҳожи Сайфиддин ва Бакана Бахший ҳамроҳлигида Самарқандга жўнатади.   

У орада йирик амалдор Алоиддин тархон даргоҳида ҳам саккиз ой ходимлик 
қилади ва 818 йили (1415-1416) Шоҳрух саройига хизматга киради, 819 йили (1416-1417) 
муважжаҳи девон лавозимига тайинланади. Ушбу амалда 820 – 821 йиллари (1417-
1419) марвлик ёзувчи саййид амир Али ва хожа Низомиддин Аҳмад ибн Довуд Калор 
билан Олий девонни (девони Ҳазрати аъло) бошқаради. 

Шоҳрух 825 йили сафар ойининг 11 куни (1422 й., 4 февраль) уни  Кермонга 
жўнатади. У 827 йил рабиъ ас-сонийнинг биринчи кунига (1424 й., 3 март) қадар ўша 
жойда қолади. 

Фасиҳ Хавофий 828 йили рамазоннинг ўн иккинчисида (1425 й., 28 июль) мирзо 
Бойсунғурнинг суюрғол бошқармасига девон лавозимига тайинланади. Бойсунғур 833 
йили зу-л-қаъданинг охирида (1430 й., 20 январь) Симноннинг Соин қалъасидан Ҳиротга 
жўнаётиб, қўшин ва қозилик ишлари бошқарувини унга топшириб кетади.  

У 836 йили рамазоннинг йигирманчи куни (1433 й., 10 май) Бойсунғур девонидан 
четлаштирилади. Ихтиёрига топширилган маблағни қонунга хилоф сарфлаганга ўхшайди, 
иши муҳассилга топширилади. У бир неча муддат ишсиз қолади, Мужмалнинг кириш 
қисмидаги тақдирига шикоятлари шундан бўлса керак. 

Бойсунғурнинг онаси Гавҳаршод оғо қандайдир сабабга кўра, Фасиҳ Хавофийдан 
ғазабланади ва у 843 йили зу-л-ҳижжанинг учинчи куни (1440 й., 6 май) Амирбек 
мулкида ҳибсга олинади. Қамоқда узоқ ушлаб турилмаган. Аммо 845 йили жумод ас-
сонийнинг 17-куни (1441 й., 2 ноябрь) иккинчи марта қамалади ва ражаб ойининг 2-куни 
(18 ноябрь) озод этилади. 
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Фасиҳ Хавофий 845 йили зу-л-ҳижжанинг йигирма бешида (1442 й., 6 май) 
Шоҳрухнинг қабулида бўлишга эришади. Э. Брауннинг тахминича, шу учрашувда Фасиҳ 
Хавофий Шоҳрухга мазкур китобини такдим этади. Унинг ҳаётига доир кейинги воқеалар 
ҳақида маълумотга эга эмасмиз. Эҳтимол, шу йили у вафот этгандир. Ҳиротда дафн 
қилинади. 

Шоҳрух ва Бойсунғур саройларида юқори лавозимларда бўлгани унинг давлат 
бошқарув тизимини яхши билганидан далолатдир. У форс ва араб тили,  шеърият, 
адабиёт, тарих ҳамда илоҳиёт илмини  мукаммал билган. Мужмални тузишда 
манбалардан кенг фойдалангани шундан дарак беради. 

Замондоши Котиб Туршизи Нишопурий айтишича, Фасиҳ Хавофий шоирлик 
қобилиятига ҳам эга эди. Муъиниддин аз-Замжий Исфизорий XV асрнинг  иккинчи 
ярмида Ҳирот тарихи ва топографиясига бағишлаб ёзган Ровзат ал-жаннот фи авсофи 
мадинат ал-Ҳирот  (“Ҳирот шаҳри тавсифида жаннат боғлари”) китобида “мавлоно 
Фасиҳ Руйий ўқимишли киши эди, форс ва араб тилларида шеърлар ёзар эди”, дея 
таъкидлайди. 

Алишер Навоий (1441-1501) у ҳақида: “Мавлоно Фасиҳ Румий олим киши бўлган, 
Жўқи Мирзода хизмат қилган, ушбу шаҳзоданинг боғлар ва қасрларидаги ёзувлар шу 
кишининг шеърлари билан безатилган эди. Жамолиддин Салмон Савожийнинг 
қасидаларига тақлид қилиб, у ўртамиёна шоир бўлса-да, яхшигина шеърлар ёзган. 
Мавлоно Фасиҳ Ҳиротда дафн этилган”. Лекин Фасиҳ Хавофийнинг шеърий  асарлари 
ҳозиргача топилмаган, Мужмали Фасиҳий асарида баъзи шеърлари учрайди.  

Ушбу асар Шарқда кенг тарқалган, бир нечта нусхалари бор. Энг қадимгиси XV 
асрда муаллиф ҳаётлиги пайтида кўчирилган. Мужмали Фсиҳий асаридан тарихнавислар 
кўп фойдаланишган.  

Мужмал Европа тадқиқотчиларига XIX асрнинг ўрталарида маълум бўлди. Б.Дорн 
Россия Ташқи ишлар министрлигининг ўқув бўлимига тегишли Санкт-Петербург қўлёзма 
нусхасига асосланиб, 1845 йил Император академиясининг тарих-филология бўлими 
Бюллетенида Мужмал ҳақида мақола чоп эттиради. Унда Фасиҳ Хавофий ҳаётига доир 
қисқа маълумотлар, асари тавсифи ва муаллиф муқаддимаси тўлиқ (таржима, табдил, 
факсимиле) келтирилган. Тадқиқотчи Фасиҳ Хавофий ижодини юқори баҳолайди.  

Асар кўпчилик тадқиқотчилар эътиборини тортади. А.Берже 1861 йили унга 
тавсиф ёзади. В.Розен 1886 йили Ташқи Ишлар Министрлигининг Шарқ тиллари 
Институти хазинаси фиҳристида Б.Дорн фойдаланган қўлёзмани батафсил тавсифлайди. 
Фасиҳ Хавофий ҳаётига оид баъзи маълумотлар келтириб, асарнинг бошланиш қисмини 
беради ва тахминан, 80 саҳифа мазмунини баён қилади. X. Равертига тегишли Бенгалия 
ва Лондондаги Осиё музейида сақланаётган иккита нусха ҳақида эслатади. 

В.В.Бартольд 1900 йили “Мўғуллар босқини даврида Туркистон” номли машҳур 
ишида Мужмал XIV–XV асрларнинг муҳим манбалари қаторида туриши ва 
монументаллигини таъкидлайди. 

Инглиз шарқшуноси Э.Г.Браун 1915 йили Мужмалнинг иккита қўлёзма нусхасини 
тадқиқ қилади. Улар асосида Мужмал (“Фасиҳ Хавофийнинг тарих ва таржимаи ҳоллар 
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мажмуаси”) мақоласини чоп этади. Унда Фасиҳ Хавофий ҳаётига доир қисқа 
маълумотлар ва икки қўлёзма нусха тавсифи ҳам ўрин олган. У Ташқи Ишлар 
Министрлиги ўқув бўлимига тегишли учинчи қўлёзма хусусида ҳам сўзлайди. Бу 
нусханинг мавжудлигини Б.Дорн ва В.Розеннинг тавсифларидан билган. 

1920 йили Э.Г.Брауннинг мўғул босқини даврига доир форсий адабиёт тарихига 
оид китоби нашр этилади. Унга Мужмалнинг Лондондаги икки нусхаси ҳақидаги тавсифи 
ҳам киритилган. 

1927 йили Ч.А.Сторининг форс адабиёти тарихига доир китоби нашр қилинади. 
Унда Фасиҳ Хавофийнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида қисқа маълумотлар келтирилиб, 
Мужмалнинг қўлёзма нусхалари илмий тавсифлари учрайдиган каталоглар кўрсатилади. 

1954 йили Жалол Хумойий атоқли Ҳирот тарихчиси Хондамирнинг Ҳабиб ас-сийар 
асари Теҳрон нашри муқаддимасида Мужмалга тўхталади ва муаллифни мўғул 
босқинидан Сафавийлар ҳукмронлиги даврига қадар ўтган машҳур форсийзабон 
тарихчилар қаторига қўшади. 

И.П.Петрушевский 1956 йили Хуросондаги сарбадорлар ҳаракати ҳақидаги 
мақоласи ва 1960 йили XIII–XIV асрларда Эронда ер эгалиги ва аграр муносабатлар 
тўғрисидаги фундаментал тадқиқотида Фасиҳ Хавофийнинг сарбадорлар ҳаракатига оид 
маълумотларидан фойдаланади, матндан айрим парчалар келтиради. Ушбу воқеа 
тарихининг асосий манбаси бўлиб хизмат қиладиган Мужмалнинг тарихий аҳамиятини 
юқори баҳолайди. 

“Қадимги замондан XVIII асрнинг охиригача “Эрон тарихи” деб номланган бир 
гуруҳ олимлар тадқиқотларида  XIV–XV асрлар тарихига оид асосий манбалар қаторида 
Фасиҳ Хавофий асари ҳам санаб ўтилади. Мазкур асарда: “Ушбу манба воқеалар 
хронологияси, XIV–XV асрлар шоирлари, сиёсий арбоблари ҳаёти ва фаолиятларига доир 
маълумотлари аниқлиги билан аҳамиятлидир. Фасиҳий бизгача етиб келмаган 
манбалардан ҳам фойдаланган”, дея таъкидланади. 

1964 йилда форс-тожик тилидаги қўлёзмаларнинг қисқа каталоги нашр этилади, 
унга Мужмалнинг Санкт-Петербургдаги икки нусхаси тавсифи киритилган. 

Эрон олими М.Форруҳ бу борада диққатга сазовор ишларни амалга оширди. У 
1961-1968 йилларда Мужмални икки жилдда нашр қилди. Иккинчи жилд 1961 йили чоп 
этилди. Унга 701-845 йиллар (1301-1442) асарнинг охирги қисми воқеалари киритилди. 
Биринчи жилднинг иккинчи қисми таркибидан жой олган 300 -700 йиллар (912-1301) 
воқеалари 1962 йили, 1 – 299 йиллар (622 – 912) воқеаларидан иборат биринчи қисми 
1963 йилда нашр этилди. 

Н.Д.Миклухо-Маклай 1974 йили “Шарқшунослик институтининг форс ва тожик 
тилларидаги қўлёзмаларнинг тавсифи” каталогига Мужмалнинг у ерда сақланаётган 
икки қўлёзма нусхасини тавсифини берди. 

Мужмали Фасиҳий асаридан Ўрта Осиё ва Ўрта Шарқ тарихи устида иш олиб 
борган X.Раверти, В.В.Бартольд, Э.Браун, Хонбобо Баёний, Али Акбар Деҳҳудо, 
А.М.Беленицкий, И.П.Петрушевский, А.Ўринбоев, Садри Афшор,  Муҳаммад Таки Дониш 
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Пажух, Ҳусайн  Каримон, Абдулҳай Ҳабиби, И.Имронов, Жаъфар Шиор, А.И.Фалина каби 
тадқиқотчилар ишларида фойдаланишган.  

Мужмал тарихий манба сифатида аҳамияти аллақачон тан олинган бўлса-да, кўп 
вақтлар у кам ўрганилганича қолаверди. Совет даврида Амир Темур номи билан боғлиқ 
манбаларни илмий-изоҳли таржима қилиш, тадқиқ этиш тақиқланганди. Шунга қарамай, 
1980 йили уни рус тилига таржима қилиб, кириш мақоласи, изоҳ ва кўрсаткичлар билан 
нашр этгандик. 

Мужмалдан ўзбек ва чет эл олимлари ҳануз тадқиқотларида фойдаланиб 
келишмоқда. Евгений Березиков, Б.Аҳмедов, А.Ўринбоев, Муҳаммал Али, О.Бўриев, 
Д.Юсупова, Мария Ева Субтелну, Джо Анн Гросс сингари олимлар ва ижодкорлар 
ишлари, “Амир Темур жаҳон тарихида” , “Ўзбекистон тарихи” каби асарлар бунга яққол 
мисолдир. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда Амир Темур ва Темурийлар ҳаёти ва фаолиятига 
оид манбаларни тадқиқ этиш, романлар, дарсликлар яратишга катта эътибор 
қаратиляпти.  

Фасиҳ Хавофий даврида тарихнависликда Одам Отадан ўз давригача содир 
бўлган воқеаларни қамраб оладиган асарлар яратиш анъана бўлганди. Фасиҳ Хавофий 
ҳам унга риоя қилади. 

Мужмал асари дебоча  (кириш), муқаддима (сўз боши), икки мақола (боб) ва 
хотимадан (хулоса) ташкил топган. 

Кириш қисмида муаллифнинг тарих фанига муносабати баён қилинади, асарга 
ном қўйиш сабаби тушунтирилади, таркиби кўрсатилади.  

Сўз бошида Одам Отадан Муҳаммад пайғамбар таваллудигача (тахминан, 570 – 
580)  бўлган воқеалар ҳақида қисқача маълумот берилади. Биринчи бобда Муҳаммад 
пайғамбарнинг Маккадан Мадинага ҳижрат қилишигача (1/622) кечган воқеалар 
хронологик тартибида баён этилади. Иккинчи бобда ҳижрий 1 – 845 йиллар (622 – 1442) 
тарихи ўрин олган. Унда асосан, Хуросон ҳукмдорлари ва уларнинг халифалар билан 
муносабатлари, турли сиёсий қарама-қаршиликлар ҳақида сўз юритилади. 

Фасиҳ Хавофий ижтимоий ҳаётда муомалада бўлган тангалар тўғрисида ҳам 
маълумот беради ва 76 йили (695-696) уммавий халифа Абдулмалик ибн Марвон (66 – 
86/685 – 705) дирҳам зарб эттиргани ҳақида ёзади. Асарда Муҳаммад пайғамбар 
саҳобалари ҳақида ҳам маълумотлар бор. Муаллиф ўз насабини саҳоба Абу Имом Саъд 
ибн Ажлон ибн Вахба ал-Боҳилийга (в. 86/705) тақайди. У ҳукмрон сулолалар тарихига 
алоҳида тўхталади ва Саффорийлар (868 – 909), Сомонийлар (875 – 909), Ғазнавийлар 
(962 – 1186), Салжуқийлар (X – XI асрлар), Хоразмшоҳлар (1077 – 1231), Ғурийлар (1148 – 
1215) тўғрисида қимматли ахборот беради.  

Муаллиф шоир, ҳуқуқшунос, муҳаддис, шайхлар фаолияти, турли ҳукмрон 
сулолалар даврида амалга оширилган қурилишлар, хўжалик ишлари тадбирлари ҳақида 
қизиқарли маълумотлар келтиради. Халифалик маданий ҳаёти, ер қимирлаши каби 
табиий офатлар, вабо сингари юқумли касалликлар тарқалиши, аҳолидан йиғиладиган 
солиқлар ҳам муаллиф эътиборидан четда қолмаган.  
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Фасиҳ Хавофий мусулмон Шарқида содир бўлган муҳим тарихий воқеалар 
тафсилотини ҳаётининг охири – 845 йилгача (1442) етказишга ҳаракат қилади. 

Муаллиф Муҳаммад пайғамбарнинг кўчишига қадар Ҳиротда содир бўлган баъзи 
воқеалардан маълумот берувчи бир асар Банкипур кутубхонасида сақланаётганини 
ёзади. У икки бетдан иборат экан. 

Кўрсатилган саналарда содир бўлган воқеалар қисқа ва содда баён қилинади. Шу 
жиҳати билан у бошқа тарихий йилномалардан ажралиб туради. У мазкур хусусиятига 
мувофиқ Мужмали Фасиҳий ёки Мужмал ат-таворих (“Тарихлар тўплами”) деб 
аталган. Муаллиф яшаган даврга тегишли маълумотлар кўплиги ва ишончлилиги билан 
асар XV асрда ёзилган қимматли манбалар қаторида туради. 

Асар ёзиб тугатилган сана Мужмалнинг ўзида кўрсатилмаган. Мазмунига кўра, 
845 йил (1441-1442) атрофида якунланганини тахмин қилиш мумкин. Фасиҳ Хавофий 
асари ҳақида: “Ушбу китоб донишмандлар солномалари ва тажрибалари ҳамда илгари 
ёзилган китобларни ўрганиш натижасида кўп йиллар давомида ёзилди”, дейди.  

Энди, асар ёзилишида фойдаланилган манбаларга тўхталамиз. Муаллиф ўз 
давридан олдинги воқеаларни баён этганда маълумот манбасига нисбатан “айтишади” 
дейиш билан чекланади. Кўп ўринларда ҳеч нарса демайди. У асарни ёзишда амал 
қилган тартибини: “Ушбу тўпламда “Сўз яхшиси – қисқа ва тушунарлисидир”, деган 
ақидага таяниб, кўп сўзлаш ва узундан-узоқ баён этишдан тийилдик. Ҳикоячилар 
ихтилофлари сабабли олинган маълумот мансуб бўлган китоблар номини келтирмадик”, 
дея тушунтиради.  

Тадқиқотлар натижалари ҳамда муаллифдан олдинги тарихчилар ёзган асарлар 
билан Мужмал матнини қиёслаш орқали Фасиҳ Хавофий фойдаланган айрим манбалар 
аниқланди. М.Форруҳ улар қаторида форсийда ёзилган қуйидаги асарларни кўрсатади: 
Тарихи Байҳақий  (“Байҳақий тарихи”),  Тарихи жаҳонкушо (“Жаҳон фатҳи тарихи”) , 
Тарихи Вассоф  (“Вассоф тарихи”) , Жомеъ  ат-таворих (“Солномалар тўплами”) , Тарихи 
Банокатий (“Банокатий тарихи”) , Зубдат ат-таворих (“Солномалар қаймоғи”) . 

Асарнинг биринчи ва қисман иккинчи бобида араб тилида баён этилган бир 
қанча маълумотлар учрайди. М.Форруҳ ва бошқа тадқиқотчилар ишларида 
кўрсатилишича, Фасиҳ Хавофий қуйидаги арабий манбалардан ҳам фойдаланган:  
Муруж аз-захаб ва маъодин ал-жавоҳир (“Олтин тозалагич ва қимматбаҳо тошлар 
кони”), Сирот ас-Султон Жалолиддин Манкбурний (“Султон Жалолиддин 
Манкбурнийнинг таржимаи ҳоли”) , Ал-Комил фи-т-тарих (“Мукаммал тарих”) , 
Вафоёт ал-аъён ва анбаъ абноъ аз-замон (“Машҳур кишиларнинг вафоти ва 
замондошлар ҳақида хабарлар”) . 

Баъзи матнларда Фасиҳ Хавофий фойдаланган манбаларни аниқлаш имкони кўзга 
ташланади. У 426 йилги (1034-1035) воқеалар баёнида Султон Масъуд хожа Аҳмад ибн 
Ҳасан ал-Маймандийни вазирлик лавозимига тайинлаганини ёзади. М.Форруҳ бу 
ахборот Байҳақийдан олингани, лекин нотўғри сана кўрсатилганини тахмин қилади. 
Байҳақий: “У 422 йили (1030-1031) вазирликка тайинланган ва 424 йилда (1032-1033) 
вафот этган”, дейди. Фасиҳ Хавофий икки жойда Байҳақий исмини эслайди. Ҳасанак 
исми билан машҳур Абу Али Ҳусайннинг вазирликка тайинланиши ҳақидаги хабарни 419 
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йилги (1028) воқеалар орасида иккинчи марта таъкидлайди ва бу шахс ҳақида 
батафсилроқ билишни истаганлар Байҳақийга мурожаат қилишини айтади. 

Салжуқийлар сулоласининг машҳур вакили Султон Тўғрулбек ибн Микоил ибн 
Салжуқнинг Нишопур тахтига ўтириши ҳақида 429 йилги (1037-1038) воқеаларда  
сўзланади.  Салжуқий ака-ука ҳукмдорлар Чағрибек Довуд ва Султон Тўғрулбекнинг 
ўзаро муносабатлари 432 йилги (1040-1041) ҳодисалар қаторида баён қилинади. Бу 
ахборот Ибн ал-Асирдан олинган, у Комил фи-т-тарих асари матнидан фарқ қилмайди. 
Ҳижрий 389 (998-999) ва 590 йиллар (1193-1194) тафсилотлари ҳам Ибн ал-Асир 
маълумотлари кабидир. 

Фасиҳ Хавофий тарихчи Алоъиддин Отамалик ибн Жувайнийни олим, Тарихи 
жаҳонкушо асари  муаллифи, дейди ва 681 йили зу-л-ҳижжанинг 4-куни (1283 й., 5 март) 
вафот этганини ёзади. У шубҳасиз, Жувайний маълумотларидан ҳам фойдаланган. 
Абакахоннинг (1284 – 1291) ўғли Арғунхон яқинларидан Мажд ал-Мулк Яздий 681 йили 
(1282-1283) Султон Аҳмад Такудор ибн Халагухон фармони билан қатл қилингани 
ҳақидаги маълумот Жувайнийдан олинганига ишора бор. Лекин Жувайнийнинг қайси 
китобидан фойдаланганини аниқлаб бўлмади, машҳур  Тарихи жаҳонкушо асари 655 
йил (1257) воқеалари билан тугайди. 

Фасиҳ Хавофий Жувайнийдан кейинроқ яшаган шомлик тарихчи Шамсиддин ат-
Туркманий аз-Заҳабий (673/1274-1275) асаридан ҳам фойдаланган бўлиши мумкин. 

У 681 йилги (1282-1283) воқеалар қаторида Султон Муҳаммад Хоразмшоҳ (1200 – 
1220) девонида хизмат қилган Жувайнийнинг укаси Шамсиддин Султон ва унинг ўғли 
Султон Жалолиддин Мангуберди доир ахборот беради. Бу маълумотлар Ибн ал-Асир ва 
ан-Нисовийдан олинган бўлса керак. 718 йили (1318-1319) Рашидиддин вафоти 
Шарафиддин Фазлуллоҳ Вассоф маълумотига асосланиб ёзилган. Асарда 702 – 703 
йиллар (1301 – 1304) Рашидиддин ва 703 – 714 йилларга (1303 – 1315) оид айрим 
хабарлар Банокатий маълумотларига мос келади. У Рашидиддиндан парчалар 
олаётганда унинг исмини бир неча марта эслайди. Ҳижрий 216 йилги (831-832) 
воқеалари орасида Халифа Маъмун (IX) Анушервон ҳузурида бўлгани қисқача айтилади 
ва кўпроқ билишни истовчиларга Банокатий асари тавсия қилинади. Муаллиф Эрон 
ҳукмдори Ғазонхон 703 йили (1301-1304) вафот этганини ёзади ва маълумотни 
Банокатий айтган таърих билан асослайди. Асардаги 715-720 йиллардаги (1315-1321) 
воқеалар баёни Ҳофизи Абру маълумотларига ўхшайди. 

Тадқиқотлар Фасиҳ Хавофий асарини ёзишда ал-Масъудий, Байҳақий, Ибн ал-
Асир, Ибн Халликон, ан-Нисовий ва Жувайний асарларидан фойдаланганини 
тасдиқлайди. Муаллиф иккинчи бобнинг охирги қисмларини ёзишда 703 йилгача (1303-
1304)  Жомеъ ат-таворих, 728 йил (1327-1328) воқеаларига қадар Тарихи Вассоф 
асарларига таянган. Рашидиддин маълумотларини тасдиқлаш ва аниқлик киритиш 
ҳамда 703-717 йиллар (1303-1318) воқеаларини ёритишда Тарихи Банокатий асарига 
мурожаат қилинган. Ҳофизи Абрунинг 830 йил (1426-1427) воқеалари билан тугаган 
Зубдат ат-таворих асаридан ҳам кенг фойдаланилган. 

И.П.Петрушевский Мужмал учун сарбадорлар ҳаракатини ёритишда номаълум 
муаллиф томонидан ёзилган Тарихи сарбадорон (“Сарбадорлар тарихи”) бош манба 
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бўлганини айтади. Ушбу асар XIV–XV асрларда ёзилган. Давлатшоҳ Самарқандий уни XV 
аср охиридаёқ йўқолган деб ҳисоблайди.  Ундан Ҳофизи Абру ҳам фойдаланган. 

Фасиҳ Хавофий ўзидан олдинги муаллифлар асарларидан фойдаланганда 
матнларни қисқартириб, фақат хронологияни сақлаб қолади. 

Ҳофизи Абру вафотидан (1430 й.) кейинги даврдан 845 йилга (1441-1442) қадар 
воқеалар баёнида Фасиҳ Хавофий ўзи кўрган, гувоҳлар ва ҳодиса иштирокчилари 
ҳикоялари, муаллифга яқин одамлар эсдаликларига таянади. 

Фасиҳ Хавофий асаридаги маълумотлар XIV–XV аср биринчи ярми Ўрта Осиё ва 
Ўрта Шарқ тарихи ҳамда маданияти тарихини тўлдиришга ёрдам беради. Муаллиф 
кўрган, иштирок этган, ишончли хабарчилар томонидан олинган маълумотлар асарнинг 
тарихий аҳамиятини оширган. 

Асарда ўша давр давлат арбобларининг таржимаи ҳоллари ва улар ҳаёти билан 
боғлиқ сиёсий воқеаларга асосий эътибор қаратилган. Баён қисқа бўлишига қарамай, 
муаллиф тўлиқ маълумот беришга ҳаракат қилади. Воқеалар аниқ хронологик тартибда 
келтирилади. Бирорта таниқли тарихий шахс муаллиф назаридан четда қолмайди. Улар 
тақдири асар ёзилган вақтгача кузатиб борилади. У Эроннинг мўғул ҳукмдорлари даври 
воқеаларини баён этиб, атоқли олим ва адиблар, Мовароуннаҳр ва Хуросонда амалга 
оширилган йирик қурилишлар ҳақида ҳам қимматли маълумотлар келтиради. Астроном 
ва математик Носириддин ат-Тусийнинг (в.1272) шогирди машҳур табиб, математик, 
астроном, файласуф ва қонуншунос Қутбиддин Маҳмуд ибн Масъуд Шерозий 710 йили 
рамазоннинг 19-куни (1311 й., 7 февраль) вафот этганини Тарихи Банокатийдан олинган 
таърих орқали беради ва Жарандоб мавзесидаги имом қози Байзовий қабри ёнига 
дафн этилганини ёзади. Ҳижрий 705 йилги (1305-1306) воқеалар орасида Ҳирот яқинида 
Герируд дарёсида Пули Миёна кўприги қурилиши ҳақида маълумот беради. Узунлиги 42, 
кенглиги 10 газ, 44 аркдан иборат бу кўприкни аёл киши қурдирган экан. Ҳирот тарихий 
топографиясига бағишланган тадқиқотлар ва Мужмалдан бошқа бирор манбада бу 
кўприк эслатилмайди. 

Мужмалда Курт сулолоси (643 – 791/1245 – 1389) намояндалари, уларнинг Эрон 
мўғул ҳукмдорлари билан муносабатлари ҳақида батафсил маълумотлар келтирилган. 
Асарда курт ҳукмдорларининг учинчи вакили малик Фаҳриддин Курт (684 -706/1285-
1307) Улжайтухонга (703-716/1303-1317) бўйсунмагани айтилади. Фасиҳ Хавофий 
машҳур шоир Фушанж хатибининг ўғли Рабиъ Ҳиротнинг Фушанж шаҳрида 671 йили 
(1272-1273) туғилгани ва  малик Фаҳриддин Курт саройида хизмат қилиб, унинг 
буйруғига биноан Ҳирот тарихи ва XIII–XIV асрларда куртлар ҳукмронлигига оид Корнома 
асарини ёзганини таъкидлайди.  

Ушбу сулоланинг тўртинчи ҳукмдори Ғиёсиддин курт даври (707-719/1307-1328) 
машҳур теологи саййид Олим ал-Ҳусайний 1318 йил 11 декабрда туғилгани ва Ҳиротда 
вафот этгани, буюк файласуф Баҳоиддин Закариё Мултонийнинг (в. 664/1265-1266) 
муриди бўлгани, тасаввуфда шуҳрат қозонгани ҳақида хабар қилади, ёзган асарлари 
номларини келтиради. 

Эрон мўғул ҳукмдори Абакахон (663 – 680/1265 – 1282) ва Абу Саъид Баҳодирхон 
ҳукмронлиги (717 – 736/1318 – 1336) оралиғи фитналар билан ўтади ва унда юқори  
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мансабдорлар ҳам иштирок этади. Асарда ушбу фитналар қурбони Фазлуллоҳ Абу-л-
Хайр Рашидиддин Ҳамадоний ва унинг ўғиллари, набиралари тўғрисида маълумотлар 
учрайди. Имодиддин Абу-л-Мўмин 703 йил шаъбоннинг 17-куни (1304 й., 25 март) 
туғилиб, 734 йил шавволнинг саккизида (1334 й., 12 июнь) вафот этгани ва  ар-Рашидия 
мадрасаси атрофига дафн қилингани айтилади. 

Элхон Абу Саъид вафотидан кейин мамлакатда хон мавқеи сезиларли тушиб 
кетади. Fазонхон саркардаси амир Чўпон ва Ҳусайн жалоир уруғи вакиллари 
ҳаракатлари давлат емирилишига сабаб бўлади. Уларнинг кучайишига элхоний ворислар 
рақобати қўл келади. Фасиҳ Хавофий битта уруғ бошлиғи авлоди бошқасига қарши 
чиқиши ҳақида батафсил ёзади. Шайх Ҳасан Кучак номи билан машҳур шайх Ҳасан ибн 
Темуртош ибн Чўпон нўён Ҳусайн жалоирнинг ўғли шайх Ҳасан Бузургга қарши 
курашади. 

Абу Саъидхон вафотидан кейин тахтга Арпахон чиқади. Шу йилиёқ (736/1336) у 
Мусахон томонидан тахтдан туширилади. Кўп ўтмай, шайх Ҳасан Бузург тайинлаган сохта 
хонлар унинг ўрнини эгаллайди. Айни пайтда унинг рақиби шайх Ҳасан Кучак Абу 
Саиъднинг синглиси Сотибек номидан тахт даъвосини қилади. 

Ушбу воқеалар қайд этилган саналар тарихий асарлар тадқиқотлари асосида 
келтирилган хулосаларни тасдиқлайди. Хулагуийлар давлати парчаланиши билан 
Эрондаги вассал жанубий вилоятлар Ҳазораспийлар сулоласидан (543-740/1148-1339) 
чиққан Катта Лур (Луристон) отабеклари, форс ҳукмдорлари Музаффарийлар (713-
785/1313-1393) ва Инжуийлар (736-758/1335-1357),  Ироқ  ҳукмдорлари Жалоирлар 
(740- 813/1339-1411), Шабонгор отабеклари Фазлуийлар (658/1260-XIV аср биринчи 
ярми) ва бошқалар мустақил бўлиб олди. Бу тўғрида Фасиҳ Хавофий ҳам хабар беради. 
Муаллиф уларнинг ҳукмдорлик йиллари, ўзаро курашлари, марказий ҳокимиятга қарши 
чиқишлари, оқибатда мамлакат иқтисоди ёмонлашиб, меҳнаткаш халқ аҳволи 
оғирлашганини ёзади. Жавҳар ходим 1363 йили жалоир султон Увайсга (757-776/1356-
1375) қарши Бағдодда қўзғолон кўтаргани қизиқарли ҳикоя қилинади. 

У Муъиниддин Яздий XIV аср жанубий Эрон ва Музаффарийлар давлати тарихига 
оид Тарихи Али Музаффар (“Музаффарийлар тарихи”) асарини ёзганини таъкидлайди. 
Форс, Кермон ва Ироқда ҳукмронлик қилган музаффарий Жалолиддин Шоҳ Шужо (760-
786/1358-1385) ҳомийлик қилган машҳур Шамсиддин Муҳаммад ал-Ҳофиз аш-Шерозий 
ҳақида сўзлаб, 792 йили (1389-1390) вафот этгани ва Кат шаҳрида дафн қилинганини 
айтади. 

XIII аср охири ва XIV аср биринчи ярмида Эронда ҳукмдорлар истибдодининг 
кучайиши оқибатида синфий кураш кескин тус олади. Ўрта Осиё ва унга чегарадош 
мамлакатлар ҳудудларидаги ўзаро низолар омма аҳволини оғирлаштирди ва 
ғалаёнларга сабаб бўлди. Бу жараёнларни Фасиҳ Хавофий 736 йилги (1335-1336) 
сарбадорлар ҳаракатига оид маълумотларда акс эттиради. Матнда у сарбадорларга 
хайрихоҳ экани сезилиб туради. 

И.П.Петрушевский Эрон ва Ўрта Осиёдаги XIV асрнинг иккинчи ярмидаги 
сарбадорлар ҳаракатларини тадқиқ этиб, уни ёритишда Мужмалнинг тарихий 
аҳамиятини юқори баҳолайди. “Фасиҳнинг Мужмалида сарбадорлар ҳаракатининг 
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айрим жиҳатларигагина эътибор қаратилган. Аммо унда бошқа муаллифларда йўқ баъзи 
тафсилотлар берилган. Биз ундан ҳар доим ҳам тўғри бўлавермаган саналар кетма-
кетлиги, сарбадорлар ҳукмдорлари ва бир қатор ҳодисалар ўзгаришларини топамиз”, 
дейди у. 

Мужмал 736 йилги (1335-1336) воқеалар орасида Боштиндаги қўзғолон ва 
Хуросонда сарбадорликнинг бошланиши, Абдураззоқ Сабзаворни 737 йили (1336-1337) 
қўлга киритгани ҳақида хабар қилади. Бошқа манбаларга кўра, Боштиндаги қўзғолон 737 
йили шаъбоннинг 12-куни (1337 й., 16 март) юз берган. Бу хусусда И.П.Петрушевский 
ёзади: “Элхон Абу Саъиднинг вафоти (1335 й., 30 ноябрь) ҳақидаги хабар тарқалиши 
билан қўзғолон кўтарилган бўлса, у 1336 йилдаёқ бошланган, дейиш мумкин” . Демак, 
Мужмалдаги сана тўғридир. 

Фасиҳ Хавофийнинг сарбадорлар ва уларнинг бошлиқлари ҳақидаги 
маълумотлари баъзи жиҳатлари билан Ҳофизи Абрунинг Зубдат ат-таворих 
(“Тарихлар қаймоғи”), Давлатшоҳ Самарқандийнинг Тазкират аш-шуаро (“Шоирларнинг 
таржимаи холи”)  ва бошқа асарларни тўлдиради; XIV аср биринчи ярмида Хуросон, 1365 
йили Мовароуннаҳрда юз берган халқ қўзғолони ҳақида аниқ тасаввур беради. 

И.П.Петрушевский фикрига кўра, шаҳар зиёлиларининг атоқли вакиллари халқ 
ҳаракатида иштирок этиши Яқин ва Ўрта Шарқда XIV–XV аср тарихига хос хусусиятдир. У 
сарбадорларга қўшилган Ибн Ямин (1286-1363) тахаллуси билан шуҳрат қозонган форс 
шоири Фаҳриддин Маҳмуд ал-Фарюмадийни эслайди ва 1343 йилги Зова жангида 
шеърлар тўпламини йўқотганини афсусланиб хабар беради. У ягона нусхада бўлган экан. 

Асарда 1363 йилги Бағдод қўзғолони муносабати билан ёзилган қасида муаллифи 
форс шоири хожа Жамолиддин Салмон ас-Савожий (в. 1375 й., 19 июль) тўғрисида ҳам 
қизиқарли хабар берилади. Ўша давр шайхлари фаолияти, адабий ҳаёт, асарлар ёзилган 
саналар, баъзи муаллифлар яшаган йиллар қайд этилади, матнлардан парчалар 
келтирилади.  

В.Розен: “Фасиҳ адабиёт ва диний қарашлар билан боғлиқ воқеалар ҳақида аниқ 
ва тушунарли ҳикоя қилади. Баъзан у Марказий Осиё ва Форс шайхлари ва адибларига 
оид замондош муаллифларида учрамайдиган маълумотлар беради”, дея унинг асарини 
қадрлайди .  

Асарда Ҳофизи Абру 833 йили шавволнинг учинчи куни (1430 й., 25 июнь) 
Сарчомда дунёдан ўтгани ва Зинжон шаҳрида дафн қилингани, тўлиқ исми Мавлоно 
Шаҳобиддин Абдуллоҳ ал-Хавофий экани айтилади. Тарихий адабиётларда Абдураззоқ 
Самарқандийнинг янглиш таъкиди бўйича, Ҳофизи Абру Нуриддин Лутфуллоҳ ал-
Ҳамадоний номи билан танилган, туғилган жойи Ҳирот дейилади. Ҳиндистон тарихи 
бўйича ниҳоятда муҳим бирламчи манба – Китоби рузномайи ғазовоти Ҳиндистон 
(“Темурнинг Ҳиндистонга юриши кундалиги”)  муаллифи Ғиёсиддин Али Яздий Амир 
Темур вазири бўлгани таъкидланади. 

Фасиҳ Хавофий асарида Амир Темур 802 йили (1399-1400) Султонияда 
созандалар Қутбиддин найи ва Абдумўмин гўяндани қатл эттирганини ёзади. У 
Абдуқодир гўянда номи билан танилган ажойиб созанда хожа Низомиддин Абдуқодир 
ал-Ғайбий ал-Бағдодий (в. 838/1434-1435) ҳақида батафсил ҳикоя қилади. Уни ажойиб 
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шоир ва хаттот, чуқур илм эгаси, Ғина ва алхон (“Ашула ва оҳанг”) асари муаллифи, 
“мусиқа фани машъали” дея таърифлайди,  Бағдоддан Самарқандга 795 йили (1392-
1393) кўчганини кўрсатади. Тарихий адабиётларда бу сана тахминан, Амир Темур 
Ироқни забт этган ва жалоирий султон Аҳмадни давлатидан қувиб чиқарган 795 йил 
(1392-1393) ва 807 йиллар (1404) ораси билан белгиланар эди. 

Шарқда XIV аср охири – XV аср биринчи ярмида фалакиёт илми ривожига катта 
эътибор қаратилган. Асарда Самарқандда Улуғбек расадхона қурилиши бошлагани 
айтилади. Фасиҳ айрим атамаларга изоҳлар ҳам беради. У Ҳиротдаги ер ўлчов бирлиги 
жариб – “олтмишга олтмиш газ бир жариб, уч минг олти юз синиқ газни ташкил 
этишини ёзади.  

Асар Мовароуннаҳр ва Хуросондаги қурилишларга доир маълумотларга бойдир. 
Муаллиф маҳобатли, монументал қурилишларда катта тажриба эгаси истеъдодли 
меъмор Қавомиддин Шерозий (в. 1439 й., 17 январь) ижоди ҳақида қимматли 
маълумотлар беради. Улар санъатшунос-тарихчилар учун катта аҳамиятга эгадир, чунки 
Шарқда сақланиб қолган гўзал иншоотлар қурилишида иштирок этган кўпчилик усталар 
номлари шу пайтгача аниқланмаган. 

Фасиҳ Хавофий маълумотларига кўра, Самарқандда 1396 йили шаҳар 
ташқарисидаги боғларнинг энг яхшиларидан бири Боғи Дилкушо, Кешда 1397 йили боғ 
ва Тахти Қарочи саройи, Самарқандда 1399 йили Жомеъ масжиди қурилган. Чингизхон 
босқинида (1206 – 1227) вайрон қилинган Фанокат шаҳри 1382 йили қайта тикланган ва 
Амир Темур ўғли шарафига Шоҳрухия деб аталган. 

Ҳиротда 1399 йили Боғи Шаҳар саройи бунёд этилган, 1406 йили шаҳар 
дарвозалари, миноралари, қалъа деворлари қайта қурилган, 1415 йили Ҳиротнинг 
шимолий дарвозаси ёнида Ихтиёриддин қалъаси қад кўтаради. Боғи Сафед қурилиши 
1411 йилда бошланади. Шерозда 1420 йили Дор ас-сафо қуриб битказилади. 

Балхга қарашли Ҳисори Ҳиндувон қалъаси 1367, Балх қалъаси 1407 йили 
таъмирланган. Хоразмда 1390 йили ободонлантириш ишлари бошланган.  

Фасиҳ Хавофий 1403 йили Байлакон шаҳри қурилгани ва уни сув билан 
таъминловчи Барлос ариғи қазилганини ёзади. 

Асарда табиий офатларга оид маълумотлар ҳам учрайди.  Узлуксиз 
ёғингарчиликлар оқибатида 843 йили (1439-1440) Ҳиротнинг кўп иморатлари вайрон 
бўлади. 

Фасиҳ Хавофий асарида Банокатий, Рабиъ Фушанжий, Ибн Ямин сингари бир 
қанча шоир ва адиблар асарларидан шеърий ва насрий парчалар, баъзан ўз 
байтларидан беради. 

Мужмалнинг манбалик аҳамияти юқорида айтилганлар билан тугамайди. Унда 
Олтин Ўрда, Ироқ, Озарбайжон, Туркия, Хитой ва Ҳиндистон каби мамлакатлар тарихи, 
маданий ва савдо алоқаларига тегишли кўплаб маълумотлар бор.  

Мужмалнинг афзал жиҳатлари қаторида заиф томонларини ҳам кўрсатиш лозим. 
Муаллиф айрим саналар ва маълумотларни ҳар доим ҳам аниқ келтирмайди. 
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Х.Равертининг бу асарга нисбатан “excellent authority” (аъло даражали), деб айтгани ХIX 
аср охиридаёқ олимлар томонидан рад этилган. 

Фасиҳ Хавофий баъзан содир бўлган ҳодиса вақтидан гумонсирайди ва ҳар хил 
санани кўрсатади. У таниқли фалакиётчи, математик Носириддин ат-Тусийнинг (в. 1274) 
ўғли Асилиддин вафоти санасида иккиланиб, 714 (1314-1315) ва 754 (1353) йилларни 
келтиради. Тарихи Банокатийда у 714 йили (1314-1315) вафот этгани айтилади. 
Тадқиқотчи А.И.Фалина бу воқеани 715 сана (1315-1316) билан белгилайди. Элхонийлар 
давридаги кўзга кўринган амалдор Алоиддин Ҳинду вафоти ҳам ўқувчига 722 (1422) ва 
742 (1341-1342) саналар билан тақдим этилади. У ҳомийлик қилган таниқли шоир Ибн 
Ямин мазкур саналардан иккинчисини кўрсатади. Қози ал-қуззот Мажидиддин Исмоил 
ибн Яҳё ибн Исмоил ибн Ниқруз ал-Фолий 755 йили (1354), баъзи муаллифлар фикрича, 
756 йили (1355) вафот этгани таъкидланади.  

Муаллиф воқеаларнинг хронологик тартибига йиллар бўйича риоя қилади, 
ойларда бу ҳол кузатилмайди. Баъзи воқеалар баёнида исмлар, жойлар номлари 
ёзилишида чалкашлик кўзга ташланади. Бу каби ҳолатлар албатта, асардаги 
камчиликлардир. 

Асар Ўрта ва Яқин Шарқ тарихига оид маълумотларга бойлиги билан 
қимматлидир. Унинг ўзбек ва рус тилларига ўгирилиши турли соҳа мутахассисларининг 
ўзларига тегишли тарихий маълумотлар топишларига имкон беради. Мужмалда 
тўпланган маълумотларнинг барчаси тарихий аҳамияти жиҳатидан бир хил даражада 
эмас. Муаллиф ҳаётидан олдин рўй берган ходисалар бошқа асарлардан кўчирилган. 
Тадқиқотчи ишида Фасиҳ Хавофий фойдаланган манбаларнинг аслига мурожаат қилгани 
афзалроқдир. Шундай бўлса-да, Ўрта Осиё тарихининг машҳур билимдони 
В.В.Бартольднинг: “Қисқалигига қарамай, Фасиҳ компиляцияси аҳамиятлидир ва у Ўрта 
Осиё, Форс шайхлари ҳамда адиблари тўғрисида бизга янги маълумотлар беради”, деган 
фикри мутлақо ўринлидир. 

“Мужмал-и Фасиҳий”да XIV-XV асрларда Мовароуннаҳрда рўй берган этник 
жараёнларга алоҳида тўхталмаган бўлсада, апардий, араб, арлот, жалойир, мўғул, 
сулдуз каби ўнлаб уруғ-қабилалар номи қайд этилган. Шунингдек, Амир Темур ҳарбий 
юришлари натижасида Мовароуннаҳрга келтирилган этнослар ва уларнинг 
жойлаштирилиши хусусида ҳам маълумотлар мавжуд. 

Асарнинг салмоқли ҳиссаси муаллиф кузатишлари, замондошлари таассуротлари 
асосида ёзилгани боис қадрлидир. Шу сабабдан Мужмалнинг 701-845/1301-1442 
йилларга доир қисми оригиналдир. 
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ORTAK TÜRK TARİHİ VE MÜFREDATI ÜZERİNE GÖRÜŞLER 

Prof. Dr. Olcobay KARATAYEV* 

 

Özet 

Türk Dünyası; dünya tarihinde silinmez iz bırakan, Büyük Bozkır Medeniyetinin temelini 
atan ve şehir kültürünü geliştiren ortak etnik, kültürel ve manevi bir bütündür. Türkler, 
Avrasya coğrafyasında eski tarihlerden beri var olan, büyük imparatorluk ve devletler kurmayı 
başaran bir millettir. 1991 yılında Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını elde etmeleriyle Türk 
Dünyasında kültürel, siyasi ve iktisadi yönden karşılıklı ilişkiler hız kazanmış, bu ilişkilerin daha 
da artması ve sağlam bir temele oturtulması için birtakım faaliyetlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
faaliyetlerden biri de Ortak Türk Tarihi ders kitabının hazırlanması ve Türk Dünyasının eğitim 
kurullarında ders kitabı olarak okutulmasıdır. Türk Devlet Başkanlarının Ankara’da 30 Ekim 
1992’de yaptıkları toplantıda Ortak Türk Tarihi kitabının yazılması kararı alınmıştır. 1994-1995 
yıllarında kardeş Türk Cumhuriyetlerinin tarihçileri “Ortak Tarih Metinleri” yayınlamasına dair 
proje başlatmışlardır.  

Türk Konseyi’ne üye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyetleri 
Devlet Başkanları 23 Ağustos 2012 Tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bir araya 
geldikleri 2.Türk Zirvesi’nde Ortak Türk Tarihi dersinin okutulmasına dair ortak kararı 
onaylamışlardır. Bu karar Türk Konseyi’nin 16 Ağustos 2013 Tarihindeki Gabala (Azerbaycan) 
ve 5 Haziran 2014 Tarihindeki Bodrum (Türkiye) Zirvelerinde yinelenmiştir. Türk Konseyi’nin 
kararıyla bu kitabın yazılması görevi 2014 yılında Uluslararası Türk Akademisi’ne verilmiş ve 
Türk Cumhuriyetlerinden tarihçi uzmanların katılımıyla bir Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 
Ortak Türk Tarihi dersinin amacı, genç nesilde Türk topluluklarının ortak geçmiş, dil ve kültüre 
sahip oldukları düşüncesini husule getirmek, bu vesileyle Türk Dünyası arasında karşılıklı saygı 
ve birlik duygusunu geliştirmektir. Bu ders kitabında Türk topluluklarının bilinen en eski 
dönemlerinden 15. yüzyıla kadar olan geçmişi Türk Devletleri ve Hanedanları tarihi bazında 
anlatılmaktadır. 

Uluslararası Türk Akademisi tarafından hazırlanan Ortak Türk Tarihi kitabı Türk 
Dünyasının ortaöğretim 8. Sınıf öğrencilerine ders kitabı olarak okutulması için tavsiye 
niteliğini taşımaktadır. Ortaöğretimin Millî Eğitim standartlarına mutabık olarak hazırlanan bu 
ders kitabı Türk Konseyi’ne üye ülkelerin Millî Eğitim Bakanlıklarına sunulmuş ve eğitim 
kurullarınca incelenerek okutulması uygun bulunmuştur.  

 

                                                           
* Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
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SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME OTURUMU 

Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (Oturum Başkanı – Kastamonu Üniversitesi) 

Kıymetli katılımcılar, iki gün boyunca devam eden sempozyumumuzun nihayet sonuna, 
değerlendirme oturumuna gelmiş bulunuyoruz. Bu oturumda şimdi sırasıyla meslektaşlarımıza 
söz vererek, sempozyum hakkındaki görüş ve düşüncelerini, eğer varsa tenkit ve tekliflerini 
dinleyeceğiz. İlk sözü Prof. Dr. Zilola Khudaybergenova Hanıma veriyorum. Buyurun efendim. 

Prof. Dr. Zilola KHUDAYBERGENOVA (Bartın Üniversitesi) 

Sayın başkanım, değerli katılımcılar ve sevgili meslektaşlar! İzninizle, hepinizi yine bir 
defa en derin saygılarımla selamlıyorum.  

I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan İlişkileri Sempozyumu 8-10 Kasım 2018 tarihlerinde 
Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. İtiraf etmeliyim ki, sempozyum duyurusu ilan 
edilince, bu bilgi şöleninde katılmayı arzu edindim. Zaten,  ortak tarihe sahip bu iki ülke 
arasındaki siyasi, iktisadi, kültürel ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedefleyen işbu 
sempozyum Türkiye ve Özbekistan münasebetleri bağlamında yeni bir ufuklar açacağı 
kanısındaydım. Sempozyum süresinde buna yine bir defa emin oldum.   

Değerli meslektaşlar!  

İlk önce, sempozyumu planlayan, düzenleyen, gerçekleştiren, emek harcayan 
Kastamonu Üniversitesi başta olmak üzere tüm kuruluşlara ve kurullara, tüm insanlara ve 
görevlilere, sempozyumun her kademesinde yardımcı olan düzenleme kurulundan başlayarak 
sekreterine kadar herkese en içten minnettar olduğumu ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 
Dün öğle yemeğinde Özbekistan’dan gelen akademisyenler Kastamonu Üniversitesi 
öğrencileriyle muhabbet ettikleri zaman, Tarih Bölümünün bir öğrencisi Kastamonu’ya ilk defa 
gelen hocamıza en çok neyi sevdiğini, neyi beğendiğini sordu. Sayın hocamız Prof. Dr. 
Saidakbar Agzamhodjayev, birinci olarak, Kastamonu’nun temiz havasının hoşuna gittiğini, 
ikinci olarak Kastamonu’nun hep tebessümle bakan, güler yüzlü, yardımsever, konuksever 
insanlarından etkilendiğini dile getirdi.  Gerçekten, sempozyum organizasyonu her açıdan 
muhteşem ve mükemmeldi. Sadece bana değil, benimle birlikte sempozyuma katılan küçük 
çocuğuma da konforlu bir koşulları yaratmak için yardımlarını esirgemeyen, bizleri sevgi ve 
sıcaklık ile karşılayan sempozyum görevlilerinden dolayı çok memnun ve mutlu olduğu 
vurgulamak istiyorum.  

Kastamonu Üniversitesi, Özbekistan Emir Timur Vakfı, Özbekistan İslam Medeniyeti 
Merkezi, Taşkent Maliye Enstitüsü, Özbekistan Milli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen, gerek 
Özbekistan, Azerbaycan ülkelerinden gerekse Türkiye’den pek çok uzmanı ve araştırmacıyı bir 
araya getiren sempozyum, son yıllarda bu alanda yapılan ilk, en geniş kapsamlı, birinci sınıf bir 
etkinlik olarak dikkatleri çekti, diyebilirim. Zira her iki ülkenin akademisyen ve diğer ilgili 
uzmanlarının bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması, iki ülke arasındaki etkileşimin gelişmesi için 
önem arz etmektedir. 

Sempozyuma katılım gerek bilim adamları düzeyinde ve gerekse öğrenciler açısından 
son derece yoğun ve adına yakışır bir biçimde bilimsel bir şölen havasında gerçekleşti. 
Sempozyum düzenleyen ve gerçekleştiren kuruluşlar ve kurulların işbirliğini yansıtan ortak bir 
organizasyon olması açısından çok önemli bir örnek teşkil etti. Organizasyon yalnızca bilim 
adamları, akademisyenler ve araştırmacıların kendilerinin söyleyip kendilerinin dinlediği dar 
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çerçeveli ve sınırlı bir etkinlikten ziyade akademik ve bilimsel birikimle öğrencilerin ilgisini 
birleştirmeyi ve buluşturmayı başaran genel bir konulu sempozyum niteliğindeydi.  

Sempozyumda yaklaşık 80 bildiri sunumu planlanmıştı. Konuların kapsamı da çok geniş, 
yani en eski çağlardan başlayarak günümüzdeki Türkiye ve Özbekistan’ın tarihi, dini, felsefesi, 
uygarlığı, uluslararası ilişkileri, dili, edebiyatına yönelik konular ele alındı. Bizlere son derece 
önemli bilgiler sunuldu.  

Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu’nun büyük turan hükümdarı Emir Timur'un Candaroğlu 
İsfendiyar Bey ile münasebetleri, Prof. Dr. Khurshida Yunusova’nın Özbekistan’da uygulanan 
“Paxta Ishi” – pamuk konusuna ait bilgileri, Prof. Dr. Orhan Kavuncu’nun Türkiye'deki 
Türkistanlılar hakkında sunduğu bilgiler, Prof. Dr. Seyfettin Erşahin’nın Sovyet döneminde 
Türkiye-Özbekistan ortasındaki resmi, dini ilişkileri hakkındaki tebliği sadece bilim adamları 
değil, belki öğrencileri de ilgilendirdi. Abdulazimkhon Turakhodjaev’in Özbekistan’daki İslam 
Medeniyet Merkezi’nin oluşumu ve etkinliğine ait bildirisi de birçok yeni sorulara ve konulara 
yol açtı. Prof. Dr. Saidakbar Agzamhodjaev’ın Türkistan Muhtariyeti, onun önderleri, etkinliği 
hakkındaki bildirisi, bildiriden sonra dinleyicilere gösterilen 10 dakikalık belgesel film 
sempozyuma ayrıca bir keyif verdi. Dr. Dilafruz Kurbanova’nın Buhara’daki Hoca Bahuddin 
Nakşibendi ve Türkiye’deki Şeyh Şa’ban-ı Veli müzelerinin özelliklerine ait bildirisi de 
dinleyicilerin ilgisini çekti. Sempozyum programından yer alan bildirilerin çoğu Emir Timur ve 
onun hükümranlık ettiği dönem, Sovyet dönemimdeki Özbekistan tarihi, Ceditlik Hareketi ve 
ceditler etkinliği, Özbekistan ve Türkiye’nin çeşitli alanlardaki ilişkilerine odaklandığı halde iki 
ülkenin ortak tarihi, dili, edebiyatına ait tebliğlerin sunulduğu bilgi şöleninin değerini yine 
birkaç kere artmasına neden oldu. 

Sempozyumda sunulan bütün bildirilere burada yer vermek mümkün değildir. Ama, 
hiçbir kuşkusuz şunu vurgulamak lazım ki, sempozyum programından tarih, kültür, iktisat, dil 
ve edebiyat üzerine birbirinden kıymetli bildiriler yer almıştır. İki kardeş ülke arasında ilmî, 
içtimaî, siyasî, ticarî ve benzeri alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayan 
bu sempozyumun konuları çerçevesinde birçok değerli bilim adamları ile tanışmak, kaynaşmak, 
iletişimi artırmak, doğrudan bilgi alışverişinde bulunmak, kendi bilim dallarında ortaya çıkan 
problemleri ve yeni gelişmeleri görüşüp tartışmak amacımıza da ulaşabildik. 

Son olarak, tavsiye şeklinde iki teklifimi sunmak istiyorum: 

Dün sempozyumun açılış programında işbu sempozyumun iki defa, birisi Türkiye’de, 
öbürü Özbekistan’da olmak üzere gerçekleştirmesi planlandığı tespit edildi. Bilimsellik ve 
kapsam açısından çok verimli olan bu sempozyumun devamlı olmasının ülkelerimizin 
arasındaki ilişkiler için yeni bir ufuk açacağı kanısındayım. 

Oturumlar Türkistan salonu, Ali Kuşçu salonu, Ali Şir Nevaî salonu diye adlandırılan üç 
ayrı salonda yapıldı. Bu yüzden katılımcı ve dinleyiciler ister istemez konu başlıklarına göre 
salonlara dağılmak zorunda kaldılar. Ancak buna rağmen tüm salonlara ilgi gerek katılımcılar 
gerek dinleyiciler açısından oldukça yoğun ve yüksek düzeyde oldu. Böylece, maalesef, 
oturumların hepsine katılmak, bildirilerin hepsini dinleme olanağını elde edinemedik. Bu 
yüzden, en azından, bildirilerin özetlerini, imkanı varsa, bildirilerin tam metinlerini elektronik 
bir şekilde yayınlanması sadece sempozyum katılımcıları için değil, diğer uzmanlar için de 
faydalı olacağı kuşkusuzdur, diye düşünüyorum. 
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Türkiye ve Özbekistan’dan tarih, din, edebiyat, dil, felsefe, uluslararası ilişkiler ve diğer 
alanda uzman olarak tanınan birçok bilim adamının bir araya gelmesini sağlayan, böyle güzel 
bir bilimsel toplantının gerçekleşmesine vesile olan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Seyit Aydın hocamız ile sempozyum ekibine ve destekleyicilerine şükranlarımızı sunarım. 

Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (Oturum Başkanı) 

Sayın Prof. Dr. Zilola Khudaybergenova Hanıma değerlendirmeleri için teşekkür ederim. 
Şimdi sözü Özbekistan Milli Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Khurshida Yunusova’ya 
bırakıyorum, buyurun hocam. 

Prof. Dr. Khurshida YUNUSOVA (Özbekistan Milli Üniversitesi) 

Sayın başkan, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler! 

Öncelikle son birkaç gün içinde tekrar Kastamonu’da sizlerle bir arada bulunmaktan 
mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Belli olduğu üzere bu yılın Mart ayında biz 
Özbekistan’dan altı bilim insanı olarak Kastamonu Üniversitesi tarafından buraya davet edildik, 
üniversite ile tanıştık, görüşmeler yaptık, işbirliği imkânlarını değerlendirdik. Bu sefer sırasında 
Emir Timur Vakfı ile Kastamonu Üniversitesi arasında çok önemli protokoller de imzalandı. 
Ayrıca 7 Mart 2018 tarihinde hem Özbekistan heyetinin, hem Kastamonu Üniversitesi 
akademisyenlerinin, hem de Ankara’dan, İstanbul’dan gelen tarihçilerin konuşmacı olarak 
katıldıkları ortak tarih ve müfredat çalıştayımızı yaptık.  

Yine birkaç ay bundan önce Kastamonu Üniversitesi Rektörü Sayın Seyit Aydın’ın 
başkanlığında üniversitenizin heyeti Taşkent’e geldi ve bu ziyaret sırasında benim bölüm 
başkanı olarak çalıştığım Özbekistan Milli Üniversitesi’nde görüşmelerimiz oldu, 
üniversitelerimiz arasında anlaşmalar imzalandı. Bütün bunların hem ülkelerimiz, hem de 
üniversitelerimiz arasında ilişkileri kuvvetlendireceği kanaatindeyim. 

Bu sempozyuma gelince, iki gün boyunca tarihten günümüze Türkiye – Özbekistan 
münasebetleri değişik yönleriyle ele alındı. Onlarca bildirinin sunulduğu bu faaliyet sırasında 
değerli bildiriler dinlenildi, fikir alış verişi ve polemikler yapıldı. Gerek Timurlu ve Şeybânî 
devletlerinin, gerekse de Özbek hanlıklarının Osmanlı Devleti ile ilişkilerine temas edildi, 
XIX-XX. yüzyıllarda ve günümüzde Türkiye – Özbekistan ilişkilerine dair bildiriler sunuldu. 
Edebiyat, kültür, eğitim gibi konular da ihmal edilmedi. Bu etkinliğin faydalı olduğunu ve 
amaçlarına ulaştığını düşünüyorum. Bu sempozyumun devamının gelmesinin de çok iyi bir 
gelişme olacağına inanıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.  

Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (Oturum Başkanı) 

Sayın Prof. Dr. Khurshida Yunusova’ya Hanıma değerlendirmeleri için teşekkür ederim. 
Şimdi Azerbaycan’dan gelen konuğumuz Dr. Ali Şamil Beye söz veriyorum, buyurun hocam. 

Dr. Ali ŞAMİL (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi) 

Sizlere, bütün iştikakçılara teşekkür ederim. Türk Dünyasının elbette bir takım meseleleri 
vardır. Şimdi sohbet açıyordum. Yani o Türk dünyasının problemlerini dedik de Uygurlardan 
konu açılıyordu. Kazaklardan, Kırgızlardan, Türkmenlerden, İran Türklerinden ve Balkan 
Türklerinden de. Yani böyle sempozyumlar birçok insan için ilginç geliyor ki 5-6 kişinin toplanıp 
bir şeyler demesi de. Ancak bunlar nasıl ki yazıya geçiyor, kaynak oluyor, ortaya koyuluyor 
onlar oluyor ilim. Ve iki yıl bundan önce burada bir sempozyumda bir bildiri sunmuştum. 
Türkiye’den Azerbaycan’a gelip orada çalışan KGB’nin takibinden sonra kaçıp geri gelen 
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aydınlarla ilgili bir bildiri sunmuştum. Bu aydınlar Türkiye’ye geldikten sonra gittiler Fransa’da, 
Almanya’da okudular milliyetçi Türk olan Türkiyeli bunlar. Türkiye’nin ilk yetişen profesörü 
oldular, psikolog oldular. Bunu ben burada bir bildiri gibi sunmuştum ancak sonraları internete 
koyulduktan sonra ben Bakü’de bir sempozyumda gördüm ki, Türkiye’den gelen iki kişi aynı 
bildiriyi kaynak olarak gösteriyor. Eğer bu bildiriler sitelerde koyulmasa, internete koyulmasa 
onlar ondan hiçbir şekilde yararlanamazlar. Bugün biz bu sempozyumun belki de içerisindeyiz 
diye asıl mahiyetini tam kavrayamıyoruz. Zaman geçtikçe bu sempozyumların, bu toplantıların, 
bu bildirilerin değerleri bilinecek. Bunun için her şeyin olduğu gibi bu sempozyumun da 
zamana ihtiyacı var. Üzerinden yıllar geçtikten sonra daha kabartılmış daha abartılmış şekilde 
görünecek. Sizin bu başladığınız yolu alkışlıyorum, başarılar diliyorum. Gün o gün olsun ki 
sadece Özbekistan’da değil Türkmenistan’da, Kazakistan’da da hatta bizim Saka’da da bu 
sempozyumları devam ettirelim. Her yıl ben Sakalar ile görüştüğümde yaşlıları bizden rica 
ediyorlar ki Türkiye’den milli bayramlarına insanlar yollayın. Ne yazık ki biz Saka’yı, Sibirya’yı 
kenara koyup Avrupa’ya gidiyoruz. Büyük hevesle Türkiyeli ilim adamları, Azerbaycanlı ilim 
adamları büyük hevesle gidiyorlar. Ancak Saka’ya, Altaylar’a ilim adamlarımız gitmiyorlar. 
Burada oturan ilim adamlarına da sözüm o ki insafınız olsun hiç olmazsa beş kere Avrupa’ya 
giderken bir kere de yolunuzu doğuya çevirin. Altaylar’a, Sakalar’a gidin. Yeniseyler’deki 
toplantılara da, Başkurtlar’daki toplantılara da katılın. Hepinize başarılar diliyorum. 

Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (Oturum Başkanı) 

Dr. Ali Şamil Beye değerlendirme ve katkıları için teşekkür ederiz. Şimdi de 
Kırgızistan’dan misafir öğretim üyesi olarak Türkiye’de, Kastamonu Üniversitesi’nde bulunan 
ve sempozyumumuza iştirak eden Prof. Dr. Olcabay Karataev’e söz veriyorum, buyurun sayın 
hocam.  

Prof. Dr. Olcabay KARATAYEV (Kastamonu Üniversitesi) 

Sayın başkanım, değerli meslektaşlar, sevgili öğrenciler ve konuklar; 

Gerçekten güzel bir sempozyum yapıldı. Bu bizim için Kastamonu Üniversitesi için ve 
Türk Dünyası için büyük bir güzel ve mükemmel bir iş. Üç yıl önce Türkiye ve Kırgızistan 
ilişkileri sempozyumu bizim üniversitemiz, Kastamonu Üniversitesi tarafından yapıldı. Sonra 
geçen yıl I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu Kastamonu’da 
yapıldı. II. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu ise bu yıl 
Azerbaycan’da, Bakü’de gerçekleştirildi. Güzel ve iyi, verimli sempozyumlar oldu. 

Bugün ise inşallah Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu tamamlanacak. Hem 
de önümüzdeki yıl Özbekistan’da bir sempozyumun yapılacağını Fen Edebiyat Fakültesi 
dekanımız ve Tarih Bölümü başkanımız Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz belirtti. Önümüzdeki 
yıllarda da inşallah Türkiye ve Türkmenistan münasebetlerini ele alan bir kongre yapılır. 
Türkiye’nin, Özbekistan’ın ve Azerbaycan’ın çeşitli üniversitelerinden gelen bilim adamları 
farklı alanlarda orijinal görüşlerini dile getirdiler. Teşekkür ederiz. 

Sempozyumda emeği geçen başta üniversitemiz akademik ve idari personeline, Fen 
Edebiyat Fakültesi Dekanlığına, Tarih Bölümü’ndeki meslektaşlarımıza ve konuşmacılara 
teşekkür ederim.  

Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (Oturum Başkanı) 

Prof. Dr. Olcabay Karataev’e teşekkür ederim. Şimdi de Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu’na 
söz veriyorum, buyurun Cevdet Bey hocam.     
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Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU (Kastamonu Üniversitesi) 

Sayın oturum başkanım, saygı değer katılımcılar, iştirakçiler, üniversitemizin değerli 
akademisyenleri, çok sevgili öğrenciler, Özbekistan’dan şu anda aramızda bulunan çok 
hürmetli heyetimiz, Emir Timur Vakfı başkanımız, Özbekistan Milli Üniversitesi 
akademisyenleri, temsilcileri ve diğer konuklar öncelikle hepinizi saygıyla hürmetle 
selamlıyorum. 

Dün sabahleyin yine aynı mekânda, burada açmış olduğumuz I. Milletlerarası Türkiye 
Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu’nun bugün ikinci kısmındayız,  değerlendirme 
oturumundayız. Bir buçuk günlük hızlı ve yoğun bir süreçte gerçekten birbirinden çok kıymetli 
tebliğler sunuldu, maruzalar takdim kılındı. Bunu tabi ben teknik açıdan kısaca burada belki 
aramızda yeni katılan gençlerimiz ve öğrencilerimiz açısından değerlendirmek istiyorum 
müsaadenizle. Esasen sempozyum değerlendirme oturumlarının da amaçlarından birisi 
sempozyumun müspet, güzel ve eksik taraflarını tespit edebilmektir. Şimdi değerli iştirakçiler 
konu başlıklarımız arasında iki gün boyunca özellikle Timur ve Timurlular, Türkiye-Özbekistan 
ilişkilerinin yine son dönemleri, ticarî bazı faaliyetler iktisadî faaliyetler, kültürel karşılıklı 
etkileşimler üzerinde duruldu. Konu başlıklarımıza örnek verecek olursam yine ortak İslamî 
kavramlar değerlendirildi. Özbekistan Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde Babürname’den 
bahsedildi. Şiirlerde bağımsızlık ülküsü vurgusundan Özbekistan-Türkiye edebî ilişkilerinden, 
Anadolu’daki bir savaşın Özbek sarayındaki yansımalarından, astronomi üzerine Zic-i Hakanî 
nüshasından yine rasathanelerimizle ilgili bazı başlıklarımız var kısa geçmeye çalışıyorum. 
Türkistan coğrafyası için Anadolu’nun ve İstanbul’un öneminden bahsedildi. İki toplumun aile 
hayatından Özbekistan’da pamuk üretiminden Özbekistan’da Türkçe uzmanlar yetiştirme 
politikasından, Türk Dünyasında ortak Türk tarih yazımı ve ortak ders kitabı yazımından 
bahsedildi. Ders kitaplarımızda acaba Türkiye de Özbekistan nasıl geçiyor? Bunlar hakkında 
örnekler verildi. Tarifü’l-müslimîn dergisinde Buhara ve Hive nasıl geçiyor? Örneklerle sunuldu. 
Stalin döneminde Özbekistan’da eğitim, Anadolu’da yazılan Türkçe sözlüklerde Orta Asya 
Anadolu ilişkileri Aşina Destanında Türk kadın kahraman tipi örneği, Buhara elçilik davet 
heyetinin Kastamonu ziyareti ve yine Kastamonu’ya gelen Buharalı öğrenciler yüz yıl 
öncesinde yine Timurlular dönemi alimlerinden ilim adamlarından özelliklede Osmanlı 
Türklüğünü Anadolu coğrafyasını çok yakından etkileyen Seyit Şerif Cürcanî’den bahsedildi. 
Yine Ali Şir Nevaî ve daha burada sayamayacağım bir nice eserlerden şahıslardan ilim 
adamlarımızdan bahsedildi. Bunlar gerçekten çok önemli başlıklar ve mevzular ancak tabi ki 
Türkiye-Özbekistan ilişkileri tek bir sempozyumla tek bir toplantıyla tam olarak gün yüzüne 
çıkartılamaz, derdimizi, meramımızı anlatamayız. Bu nedenle bunun devamının gelmesi 
gerekiyor. Burada halen eksik konularımız var konuşulacak o kadar mevzu var ki iki coğrafya 
arasındaki münasebetleri, alakaları yakın bir şekilde ifade edecek mesela Uluğ Bey’den 
özellikle bahsedilmesi, onun çalışmalarından bahsedilmesi gerekebilirdi. Zîc-i Uluğ Bey, çok 
önemli bir eser Muhakemet’ül Lügateyn, Şecere-i Türk Ebu Gazi Bahadır Han’ın, oradan 
Özbekistan’la alakalı değil ama iki tarafı da ilgilendiren önemli bir eserimiz. Bunun yanında 
bizim Özbekistan’la Türkiye arasındaki alakaları, münasebetleri, ilişkileri tahlil etmemizi kolay 
kılacak tarihî delillerimiz var, ortak değerlerimiz var İskitler, Afrasiyab yani Alp Er Tunga, Oğuz 
Kağan, Göktürkler, özellikle Batı Göktürkler Özbekistan coğrafyasını ilgilendiriyor. Emevîler 
döneminde İslam’ın Özbekistan’da yayılması Kabaç Hatun, Karahanlılar, Samanoğulları, Selçuk 
Bey’in Cend şehrinden Buhara yakınlarındaki Nur kasabasına inmesi ve Karahanlılar hizmetine 
girmesi, bu çerçevede Karahanlıların İslam’a girişi ve Saltuk Buğrahan iki toplumu birbirine en 
çok bağlayan manevi değerlerimizden birisi Saltuk Buğrahan buralardan bahsetme imkânı 
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bulamadık. Bu oturumlarda Melikşah bugünkü Özbekistan coğrafyasında Karahanlılar 
topraklarından bir prensesle evlenmiş, Terken Hatunla evlenmiş. Bizler Anadolu Türklüğü 
olarak kendimizi Selçuklulara dayandırırız. Selçukluların menşei ise, membaı ise bugünkü 
Özbekistan toprakları. Harzemşahlar, Atsız, Alaeddin Muhammed, Ürgeç, Celaleddin 
Harzemşah, Moğolların bugünkü Özbekistan topraklarını ele geçirerek tahribatta bulunmaları 
ve oradaki pek çok ilim adamını zanaatkârları ve Türk boylarını önce İran’a, Horasan’a, daha 
sonra Azerbaycan’a, oradan da Anadolu’ya doğru sürmeleri yani Özbekistan’ın bugünkü 
vilayetlerinin bin yıl önce, sekiz yüz sene önceki kültürel coğrafi, siyasi, ilmi, edebi bütün 
potansiyelinin biz Anadolu’da toplandığına şahit olmaktayız. Eğer bu münasebetlerin tarihi 
derinliklerine ineceksek bunlardan mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Çağatay Türkçesinden, 
Özbek Hanlığından ki Özbekistan’a adını veren Özbek Hanla ilgili burada kısa açıklamalar 
yapabilirdik. Burada yeteri kadar ele alınamadı bir sonraki sempozyumda inşallah belki 
Özbekistan’da belki Taşkent’te, belki Semerkant’ta bu not almış olduğum konu başlıklarına 
dahi de tebliğlerin sunulmasını bekliyoruz. İmam Buhari Hazretlerinden, Ahmet Yesevî’den, Ali 
Kuşçu’dan ve yine Ali Şir Nevaî’den tasavvufî manadaki diğer büyüklerimizden de 
bahsetmemiz lazım. Tabi ben son konuşmacılardan birisi olduğum için benden önce konuşan 
hocalarım da biraz daha kısa konuştuğu için süreyi bu şekilde biraz uzun kullanmış olabilirim. 
Sayın başkan şimdi teşekkür kısmına geçmek istiyorum. 

Bu sempozyumun organize edilmesinde en başta Fen-Edebiyat Fakültesinin, Tarih 
Bölümü ön planda oldu taşın altına elimizi koyduk. Bölüm olarak Fen-Edebiyat Fakültesi 
dekanımız aynı zamanda bölüm başkanımız Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz hocamızın, 
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğümüzün desteğiyle Kastamonu Belediye Başkanlığının 
desteğiyle yine bölüm akademisyenlerimizin özverili gayretleriyle araştırma görevlilerimizin 
özellikle lisans, yüksek lisans ve doktorada eğitim gören öğrencilerimizin gerçekten iki günlük 
yoğun gayretleri ve onun öncesindeki iki üç aylık süreçteki hazırlıkları sayesinde bu aşamaya 
gelindi ve hep birlikte iki günü paylaşmış olduk. Ben kendilerine hassaten teşekkürlerimi 
şükranlarımı arz ediyorum. Yine iki gün boyunca yoğun bir katılım gerçekleşti. İlk açılış 
oturumunda bu salon yaklaşık beş yüz kişilik olup tıklım tıklım doluydu, öğrencilerimiz 
derslerinden feragat ettiler, hocalarımız derslerinden fedakârlık ettiler ve burada yaklaşık üç 
saatlik bir açılış programı gerçekleştirildi. Dün akşam buradan çıktığımızda 19.30 civarıydı ve 
bugün sabahleyin yine görevlilerimiz yine burada oldular bu noktada Özbekistan’daki Emir 
Timur Vakfı’nın temsilcileri de kendi üzerine düşenleri yaptılar. Milli Üniversitesi’nin işte İslami 
İlimler Akademisinin ve daha isimlerini sayamadığım bazı teşkilatlarımız kurumlarımız var 
Özbekistan’dan. Onlar da üzerlerine düşeni yaptılar, çok sayıda akademisyenimiz aramızda 
olacaktı ancak Özbekistan’daki Türkiye’deki son ekonomik bazı gelişmeler pek çok kişinin 
aramızda olmasına engel oldu. Ama bu şekilde gitmeyecektir, 2019 yılı inşallah daha verimli 
geçecektir. Şimdi birkaç konuda teklifte bulunarak konuşmama son vermek istiyorum. Değerli 
katılımcılar, bunlardan birisi “Türki Cumhuriyetler” tabiridir. Türkî halklar tabiri çok kullanıldı. 
Artık yirmi yıldır bu tabir bir şekilde kullanılmış olabilir ama artık buna gerek kalmadığını 
düşünüyorum. Türk Cumhuriyetleri dediğimiz zaman meramımız anlaşılıyor, Türki kavramı ile 
Türk kavramı zaten aynı. Türki ne demek Türk’e benzer demek, Türk’e ait demek. O zaman 
Türk demek zaten. Orta Asya tabiri yerine Türkistan veya Türkili, Zeki Velidi Togan’ın da bir 
teklifi vardı yıllar öncesinde Türkili, Türkeli tabiri Türkistan’ın “istan” kelimesinin Farsça kökenli 
olmasından yola çıkarak muhtemelen hocamız Türkili tabirini kullanmıştır. Bu tabiri öne 
çıkarmamız uygun olacaktır. Münasebetlerimizi, alakalarımızı iki taraf arasındaki sadece siyasi 
hadiselerden yola çıkarak değil sosyal, kültürel, ekonomik ilişkiler üzerinden 
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değerlendirmeliyiz, mutlaka devam ettirmeliyiz. Meseleyi getirip Ankara Savaşı’na bağlayarak 
işin işinden çıkamadığımız ortada. Emir Timur’la Yıldırım Bayezıd’ın siyasi rekabeti üzerinden 
Özbekistan-Türkiye ilişkilerini sınırlandıramayız, sınırlandırmamalıyız. Esasen bu sempozyumda 
da böyle bir sınır olmadı, sevindirici bir gelişme bu. Sempozyumun diğer bir avantajı da biz 
Türkiye Türkleri olarak Emir Timur’u daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Ancak bunun 
karşılığında da Özbekistan Türkleri Türkistan coğrafyasının Türkili coğrafyasının diğer Türk 
Cumhuriyetleri de Anadolu’da yetişmiş millî kahramanlarımızı daha yakından tanıma imkânı 
bulmalı. Programlarımızda Osman Gazi’den başlamak üzere Osmanlı padişahlarımızı, özellikle 
Fatih Sultan Mehmet, özellikle Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Abdülhamid, 
Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ki Türkili coğrafyasında şehit düşen bir İslam kahramanı, 
Türk kahramanı bunun yanında Yunus Emreler, Hacı Bektaşi Veliler, Mevlanalar, Hacı Bayram 
Veliler, Şeyh Şa’ban-ı Velîler ve Uzun Hasan gibi hem Doğu Türklüğünü hem de Batı 
Türklüğünü temsil edebilmiş önemli şahsiyetlerimizi, Şah İsmail gibi yine önemli Türk 
liderlerimizi, Türk kahramanlarımızı bütün Türk dünyasının birlikte anmasında fayda olduğunu 
düşünüyorum. Bu sempozyumun ortak tarih ve kültür noktasında da, ortak alfabe kullanma 
noktasında da önemli mesajlar verdiğini düşünüyorum. Ben değerlendirme oturumu 
anlamında on dakikalık süremi fazlasıyla muhtemelen kullandım bu vesileyle değerli oturum 
başkanımıza ve oturum üyelerimize siz saygı değer konuklarımıza şükranlarımı teşekkürlerimi 
tekrar arz ediyorum. Sempozyum düzenleme kurulu olarak eksikliklerimiz varsa sürç-i lisan 
etmiş isek af ola, bu eksiklikleri inşallah diğer etkinliklerimizde tamamlamayı temenni 
ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum ve Özbekistan’a dönecek olan değerli konuklarımıza 
da hayırlı yolculuklar diliyorum. Rahmet.    

Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (Oturum Başkanı) 

Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu’nun değerlendirme ve önerilerine katılıyorum, ileriye 
geleceğe bakmak ve çok fazla olan müştereklerimizde buluşmak gerekli. Türk Dünyasının 
geleceğinin bu sempozyumlarda ortaya konulan fikirler etrafında daha sağlıklı şekilleneceğine 
ve güzel günlere erişeceğine inanıyorum. Şimdi son konuşmacımız Gazi Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Mehmet Şahingöz hocama sözü veriyorum.  

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ (Gazi Üniversitesi) 

Saygıdeğer meslektaşlarım, sevgili öğrenciler ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. İki 
günün sonunda bir sempozyumu daha geride bıraktık. Cevdet Hocamız özellikle çok geniş bir 
biçimde, etraflıca sempozyumu değerlendirdi. Ben de hadiseye farklı bir açıdan yaklaşmak 
istiyorum. Bu tür sempozyumlar birer turistik seyahat olarak kalmamalı. Bu sempozyumların 
mutlaka ve mutlaka kalıcı geleceğe ışık tutacak ve geleceğimizi aydınlatacak özelliklere sahip 
olmalı. Türk Dünyası ve Türk Tarihi ilmi alanda hep siyasetin dışında olmuştur. Siyaset dendi mi, 
bunu ister batılı devletlerin siyaseti olsun ki biz bunu her şartta oryantalizm olarak 
değerlendiriyoruz, buna Rus cephesinde baktığımızda Türkiyatçılık, bu ilme ister oryantalizm 
olarak ister Türkiyatçılık olarak Türkoloji olarak bakılsın ilmî akademik araştırmaların ötesinde 
siyasi hedefleri olan araştırmalar olarak gündemde kalmıştır. Klasik anlamda Afrika’nın bir 
kabilesini araştırma meselesi olmamıştır. Türklerin yanında tarihi araştırmak. Buna ilgi duyan 
batılı araştırmacıların hedefinde hep Türk Dünyasını yakından tanıyıp ona uygun tedbirleri 
geliştirmek üzere yapılmış bir faaliyettir. Bunu yaparken önyargıları vardır diyerek söylüyorum. 
Çünkü batılıların egolarında metodolojik açıdan konuyu doğru araştırıp ama doğruluk 
üzerinden stratejiyi kendi siyasetleri üzerinden belirlemektedir. Şarkta ise bakış doğruyu 
araştırmadan doğruyu bilmeden siyaset üretmeye meyillidir. O siyaseti üretmede bir tarafı 
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eksik kalmıştır, o yüzden başarıya ulaşamazlar. Biz doğru ilim yapıp, işin esasını ve doğruyu 
ifade etmeliyiz, sonra onun üzerinden devletimizi yönetenler faydalanmalıdırlar. Bu anlamda 
bu tür sempozyumlar bizim için bir başlangıç noktasıdır. Biz buradan yola çıkarak kendi 
tarihimizi ve kültürümüzü en iyi şekilde araştırıp, ortak paydalarımızı öne çıkarıp birlik ve 
beraberliğimizi sağlayabilecek ilmi verileri bir araya getirmemiz icap ediyor. 

Sabah dostlarımla sohbet ederken ifade etmiştim, her Türk topluluğuna farklı bir kimlik 
kazandırmak yolunda Türkoloji ilminin çok iyi kullandırıldığını biliyoruz. Türkoloji’nin bütün 
dallarının iyi kullanıldığını biliyoruz, yani bu başımıza taktığımız serpuş veya bizde şapka 
dediğimiz şeyin her topluluğa göre ayrı ayrı, farklılık arz ediyor olmasının sadece 
geleneklerden geldiğini düşünmüyorum. Bu durumun farklı kimlikleri kazandırmak üzere inşa 
edildiğini düşünüyorum. Kıyafetimizden yemek türlerimize kadar o ayrışmaların bu büyük Türk 
Dünyasını küçük birlikler, birimler haline getirmede birer delil olarak kullanıldığını ve bunun da 
ilimle yapılmak istendiğini, yani etnolojiyle, halkiyatla, dil çalışmalarıyla yapıldığını ve onların 
sonucunda olduğunu görüyoruz. Bugünkü sempozyumda resimlere baktıysanız bazı 
sunumlarda, özellikle Özbekistan’dan gelen dostlarımızın sundukları videolarda resimler var. 
Bu resimlerin yüz sene öncesine doğru gittiği zaman bugünkü farklılığı görmüyorsunuz. Yüz 
sene önce Türkistan’da herkes aynı kıyafetleri giyiyor, aynı eşyaları, şapkaları takıyor, aynı 
yemekleri yiyorlardı. Fakat yüz sene sonra öyle bir şey ortaya çıkmış ki her birisi ayrı birer 
kimlik oluşturmuş, farklı bir millet imajı yaratılmaya çalışılmış. Bu dinde yapılmış, bu giyim 
kuşamda yapılmış, bu hayatın her alanında yapılmıştır. Biz bugün bunları bir ilim dalı olarak 
ayrı ayrı inceliyor ve ister Şarkiyatçıların yani oryantalistlerin ister Rus Türkologların çizdiği 
güzergâh üzere gidiyoruz. Oysa biz Türklük bilimi mensuplarının kendimizi en iyi şekilde 
incelememiz ve geçmişteki ortak paydalarımızı ortaya koymamız icap eder. Bunun da en iyi 
mekânı kuşkusuz akademidir, üniversitelerimizdir ve bu tür toplantılardır, bu tür 
sempozyumlardır. Bizim burada birlik ve beraberliğimizi sağlayacak, geleceğe doğru bilgiyi 
aktaracak çalışmaları yapmamız gerek o yüzden söze başlarken bir seyahat olarak kalmamalı 
çalışmalar buradaki tanışan alimlerin birlikte iş ve birlikte çalışma alanlarını geliştirmeleri ortak 
çalışmalarda ortak bilgileri birleştirip Türkili’nin geleceğini inşa edecek ilmî bilgileri bir araya 
getirmemiz gerekir. Düşünün ki birkaç gündür söylüyorum genellikle bugün Özbekistan’daki 
bu muhtariyet faaliyetlerini ifade ederken dikkatimi çeken şeylerden birisi gazetelerdir. 
Gazetelerle ve birazda Türk Dünyasında basınla ilgilenen biriyim. Birçok yeni gazete var ama 
Türk Dünyası basın tarihi çalışmaları gayet az. Yeni Türk Dünyası basınının hacmi yok. Bu 
konuda Fransa’da bir çalışma yapılmış. 1960'lı yıllarda kitap olarak yayınlamış ama onun 
dışında elimizde bir Türk Dünyası basın tarihi yok. Oysa Kazakistan’da, Kırgızistan’da, 
Özbekistan’da, Azerbaycan’da Türkiye’de, Balkanlarda, Suriye’de, Mısır’da pek çok gazete 
çıkıyor, özellikle 20. Yüzyılın başında. Yani 1900'lu yıllarda ister Sovyet coğrafyasının yanında 
olsun, daha doğrusu Çarlık Rusya’sı döneminde olsun o meşrutiyet döneminde ister bizim 
meşrutiyet döneminde olsun basın üzerindeki baskılar ortadan kalktıktan sonra, sansür 
ortadan kalktıktan sonra çok miktarda yayın yapılıyor. Onlar millî kimliğin oluşmasında önemli 
roller oynuyor. Yani Türkiye’de Türksözü gazetesi çıkıyor, Özbekistan’da da Türksözü gazetesi 
çıkıyor. Türkiye’de Turan diye bir gazete çıkıyor, Özbekistan’da da Turan diye gazete çıkıyor. 
Ama biz bunların bakış açıları nelerdir, hangi bakış açısıyla bakıyorlar doğru dürüst araştırmış 
ve verilere ulaşmış değiliz, bilmiyoruz. Bu yüzden bu âlimlerin bir araya gelip bir şekilde Türk 
Dünyasının temel kaynaklarını oluşturacakları bir arşive ihtiyaç var. Bu ister basın tarihi olsun 
ister el yazmaları üzerine olsun, ister akademik çalışmalar üzerine olsun. Bu tür ilmi 
çalışmaların sonucunda ortaya bir ürün koymamız lazım. O ürünlerin sonucunu görmemiz 
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lazım. Bunun işte tipik örneklerinden biri de Sovyet Birliği dağıldıktan sonra Türkiye’de 
yapılmış Azerbaycan’da da yapılmış kurultaylardır. Bu Türk Dünyası kurultayları yapıldı, 
devletin desteğiyle yapılan kurultaydı. Bu kurultayların hepsinde delege olarak bulundum ama 
geriye hiçbir şey kalmadı. İşte bir alfabe meselesi ortada oysaki bilim adamları bu alfabe 
konusunda oturup çalışmak zorundadır. Ortak birlik ve beraberliği sağlamak zorundayız. 
Hepimizin ortak kullandığı bir kelime “alakalar” burada bir tebliğin başlığı idi. Bu alakalardaki 
alaka ağalar art arda gelen alakaların orta yerinde bir o harfi çıkıyor Özbek Türkçesinin birileri 
bunu organize etmiş gibi. Bu durumun Özbek Türkçesinin kendi dinamiğinden kaynaklandığını 
düşünmüyorum. Bu ayrığın, kökleştirmeğe yönelik bir biçimde bu bahsettiğim entelijansiyanın 
faaliyetleri neticesinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı ortak kelime bizde alaka diyoruz 
ama biz “a” ile yazıyoruz. Özbekçede araya “o” giriyor. Bizim bu tür şeyler üzerinde çalışmalar 
yapmamız icabet ediyor ve ortak paydamızı artırırsak hiçbir problem yok. Sesler üzerinde 
oynandığını düşünmüyorum. Yani harfler biliyorsunuz ki seslerle ifade edilir. Harflerin kutsallığı 
yok mu? Ağızdan bir ses nasıl çıkıyorsa harfe şekil vermektedir ama Türk Dünyasının her 
yerinde aynı ses konuşulurken farklı harflerle temsil ediliyorlar. Bizim bunlara çözüm yolu 
aramamız lazım ve eğer biz bunları yapabilirsek çok başarılı oluruz, Türk Dünyasının geleceğini 
bir arada tutmaya muktedir oluruz. Şunu hiç unutmayalım ilimle siyaset bu anlamda 
birbirinden kopmuyor. Bizde küçük küçük yapılar olduğu sürece büyük milletlerin gölgesinden 
onların tesir sahasından kurtulamayız. Yani şu anda bölgemizde üç tane büyük bölücü var. 
Bunlar; Çin, Rusya ve Amerika. Oysa gelişmiş devletlerin resmi rakamlarına göre dünyada iki 
yüz elli milyon kişi Türkçe konuşuyor. Bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın resmî rakamıdır. Yani 
iki yüz elli milyonluk Türkçe konuşan bir yapının küçük küçük temsil edilmesi dört milyon 
Türkmenistan, otuz milyon Özbekistan, beş milyon Kırgızistan, on beş milyon ama yedi buçuğu 
Kazak olarak temsil edilen Kazakistan iki yüz elli milyonluk Tük Dünyasını sevindirmek ve iki yüz 
elli milyonlunun duygu ve düşüncesini, ilmini, gücünü, mesaisini hepsini birden bir araya 
toparlamak önemli bir vazife olarak karşımızda durmaktadır. Sempozyumun bu düşüncelere 
bizleri sevk etmesi önemlidir. Sempozyumun bu bakımdan gayet faydalı geçtiğini 
düşünüyorum. Hepinize ilginiz için teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (Oturum Başkanı) 

Türk Dünyasının çeşitli bölgelerinden, Özbekistan’dan, Azerbaycan’dan gelen değerli 
misafirlerimiz, değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler, iki gün boyunca Türkiye-Özbekistan 
münasebetlerini çeşitli yönleriyle ele aldık, tartıştık. Hem akademik düzeyde hem de dinleyici 
kitlesi bakımından yüksek katılımlı bir sempozyum geçirdiğimiz kanaatindeyim. Sempozyumun 
düzenlemesinde ev sahibi üniversite olmamız ve programın çalışmalarını Tarih Bölümümüzün 
yapması münasebetiyle bir eksikliğimiz, kusurumuz olduysa hoşgörünüze sığınıyorum. Elbette 
ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Değerli öneri ve katkılarınız gelecekte yapacağımız toplantılarda 
yönlendirici ve ufuk açıcı olmuştur.  

Üniversitemiz uluslararası düzeyde sempozyumlara hem ev sahipliği yapıyor, hem de 
Türk Dünyasında yapılan müşterek etkinliklere katılıyor. Bu sempozyum da uluslararası ilişkiler 
alanında üniversitemizin düzenlediği sempozyumlardan birisidir. Daha önce Türkiye-Kırgızistan 
Münasebetleri Sempozyumu yapılmıştı, Azerbaycan-Türkiye Münasebetleri Sempozyumunun 
ise ilki 2016 yılında Kastamonu’da, ikincisi de 2017 yılında Bakü’de gerçekleştirilmişti. Şimdi 
Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumunun ilkini Kastamonu’da gerçekleştirdik. 
İnşallah gelecek sene, 2019 yılında da Özbekistan’da, Taşkent’te ikincisini müşterek olarak 
düzenleyeceğiz. Bu alanda üçüncü ve dördüncü, diğer alanlarda da diğer ülkeler için de aynı 
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konularda sempozyumların yapılacağı düşüncesi artık oluştu. Bu sempozyum münasebetiyle 
katkı sağlayan akademisyenlere, meslektaşlarımıza, misafirlerimize, paydaş üniversitemize 
tekrar teşekkür ediyorum. 

Çok kıymetli konuşmacılar, meslektaşlarım, bu bilgi şöleninde, ilgili düşüncelerini, 
önerilerin dile getirdiler. Zannederim maksat hâsıl olmuştur. Coğrafyanın illaki bir olması 
geremiyor. Gönüller bir olsun, fikirler bir olsun. “Dilde, fikirde, işte birlik” olsun. Birlikte güzel 
işler başarmayı Allah bizlere nasip etsin. Sempozyumun değerlendirme oturumun burada 
kapatıyor, sabırlarınız için teşekkür ediyorum, katkılarınız için teşekkür ediyorum. 

“Söz gider, yazı kalır” sözünden hareketle en kısa zamanda tebliğlerin kitaplaştırılması 
arzusunda olduğumuzu da ifade edeyim. Sözlerimi Kastamonu’ya sembol olmuş Hz. Pir Şeyh 
Şa’ban-ı Veli’nin bir sözüyle bitiriyorum. Değerli katılımcılara, konuklarımıza “Gelişiniz güle 
güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle” olsun diyorum.  
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