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İpek Yolu’nun İzinde Özbekistan’da Devri Alem

 Türkistan coğrafyasının kalbi, İpek Yolu 
gönül coğrafyasının başkenti Özbekistan’a 
gidiyoruz.. Türkiye’nin önemli kültür turu fir-
malarından olan Koşu kavak Turizm Firması  
ile, tarihi İpek Yolu güzergâhının en önemli 
merkezlerinden olan Özbekistan ın başkentin-
deyiz.  Türkiyenin Özbekistan  büyükelçisi ile 
görüşüp genel bigiler aldıktan sonra   İpekyo-
lunun izinde Özbekistanı adım adım gezece-
ğiz..

İpek yolu  ile   kültür ürünlerinin  aktarımı, 
ticari mallara göre daha doğal ve kalıcı olmuş-
tur. Şarkılar, hikâyeler, dini düşünceler, felsefi 
görüşler ve bilimsel bilgiler seyahat edenler 
yoluyla taşınmış ve güncel kalmıştır.. Kâğıt 
üretimi ve matbaa, damıtma gibi kimyasal sü-
reçler, etkili at koşumu ile üzengi gibi önemli 
buluşlar dünyaya Asya üzerinden yayılmıştır.  
Taşkent İpek Yolunun en önemli kavşak nok-
tası olmuştur.

Taşkent, Orta Asya’nın da nüfus bakımın-
dan en kalabalık şehirlerinden biridir. Yaklaşık 
üç milyon nüfusa sahip olan Tarihin en önemli 
ticaret yolu olan İpek Yolu’nun üstünde eski bir 
yerleşim bölgesidir. 

Koşukavak Turizmle Başkent Taşkent’te 
başlayacak belgesel tadındaki kültür yolcu-
luğumuz kültür ev  medeniyet tarihimizin  bir 
pınar gibi aktiği Amuderya yani  Ceyhun nehri 
boylarını takip ederek Kara ve Kızılkum Çö-
lünü yakınların da  Harzemşahlar devletine 
başkentlik yapmış Hive  de sürecek .

Modern ipek yolu yolcuları olarak  tari-
hi  İpek yolu izini takip ederek ulu Türkistan’ı   
birlikte gezeceğiz. Kara yolu ile evliyalar ve 

âlimler diyarı Samanoğlu Devleti’nin kurul-
duğu İmam-ı Buhari ve Şahi nakşibendi ‘in 
memleketi Buhara’yı  ziyaret edeceğiz.. Cihan 
İmparatorların dan Timur Han devletine  baş-
kentlik yapan Semerkant’da Türk İslam Mede-
niyeti ile ilgili belgeseller çekerek, tarihe not 
düşeceğiz.

Bu  kitap ve belgeselin hazırlanmasın 
da desteklerini esirgemeyen Koşukavak Tur 
firması sahibi Rifat Yakupoğluna teşekkür 
ediyor,  İpek Yolunun izinde  belgesel tadında 
Özbekistan da devri alem diyoruz.    

İsmail Kahraman 

 Ocak 2019  Kocaeli - Gebze    

 Özbekistan’da Devri Alem Kitap ve BelgeseliÖnsöz
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İPEK YOLU’NUN İZİNDE:

ÖZBEKİSTAN

“Kainatta iki yol vardır, biri Samanyolu diğeri de İpek Yolu’dur.”
                                                                        Özbek Atasözü 

Belgeseli Senaryo Metni
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ÖZBEĞİM : EY TÜRKÜM

Tarihindir bin asırlar
İçinde gizli Özbeğim,
Sana yaşıttır Pamir ve
Aksaçlı Tanrı dağları, Özbeğim.

El-Birunî, El-Hârezmî,
El-Fârâb soyundan,
Soyu-sopu belki Uzluk,
Belki Tarhan, Özbeğim.

Bilimin ışığına
Atılarak karanlık içinde,
Gözlerinden aktı geceler
Yıldızlar ülkesi, Özbeğim.

Hazırladı da Mirza Uluğbek
Köregânî cetvelini,
Sırlı gökyüzü gümbezine ilk
Koydu merdiven, Özbeğim.

Tarihini yazmaya, halkım
Bin tane Firdevsi gerek,
Çünkü bir kez çektiğin ahın
Bin tane destan, Özbeğim.   

 ERKİN VAHİDOV
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Devr-i Alem ekibi olarak Ünlü 
şair Erkin Vahidov’un mem-

leketine, gönül coğrafyamızın başkenti 
Özbekistan’a kavuşma ümidiyle yollara 
düştük. Modern İpek Yolu’nu kullanarak, 
Türkistan coğrafyasının kalbine doğru 
yaptığımız bu yolculukta, Koşukavak 
Turizm’in desteğiyle Hive, Buhara ve 
Semerkant’ta İpek Yolu’nun izini sürece-
ğiz…

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten 
başlayan turumuz, hava yolu ile bizim 
Ceyhun diye bildiğimiz Amuderya kena-
rındaki müze şehir Hive ile devam edecek. 
Toprağın çiniyle harmanlandığı bu diyar-
dan sonra İpek Yolu’nun Türkistan’daki 
izini takip ederek, kızıl kum çöllerini ge-
çip, âlimler ve evliyalar diyarı Buhara’ya 
geleceğiz. Son olarak Timur Han devleti-
ne başkentlik yapmış, Uluğ Bey’in yıldız-
lara merdiven dayadığı Semerkant’a gele-
rek, Türk-İslam medeniyetinin muhteşem 
eserlerini yerinde araştıracağız. Turkuaz 

kubbeleri, ihtişamlı minareleri ve ren-
garenk çarşılarıyla ilim, kültür, sanat ve 
ticaret merkezi olan Özbekistan’daki ge-
zimiz başlıyor…

ÖZBEKİSTAN TARİHİ
Özbekistan, 1991 tarihinde düzenle-

nen referandumla Sovyetler Birliği’nden 
ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. 
Yüzölçümü 447.400 kilometrekare olan 
Özbekistan, 32 milyonluk nüfusuyla Orta 
Asya’daki Türk cumhuriyetleri arasında 
en kalabalık ülkedir. Denize kıyısı olma-
yan Özbekistan’ın komşuları, kuzeyde 
ve batıda Kazakistan, doğuda Kırgızistan 
ve Tacikistan, güneyde ise Afganistan ve 
Türkmenistan’dır. Tarımın en önemli ge-
çim kaynağı olduğu ülke, yer altı kaynak-
ları bakımından da oldukça zengindir.

Buhara Emirliği, Hokand Hanlığı, 
Harezm olarak kültür tarihimizde önemli 
yeri var. Burası Özbekistan. Resmi adıy-
la Özbekistan Cumhuriyeti. Özbekistan, 
günümüzdeki yedi bağımsız Türk devle-
tinden birisi. Denize kıyısı olmayan Orta 
Asya’da önemli bir ülke... Kuzey ve ba-
tısın da Kazakistan, doğuda Kırgızistan 
ve Tacikistan ile güneyde Afganistan ve 
Türkmenistan yer almakta. Özbekistan 
ekonomisi, pamuk, altın, uranyum ve do-
ğalgaz zenginliğine sahip. 
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Cengiz Han’ın torunlarından Batu 
Han tarafından kurulan Altın Orda 
Devleti’nin (1227-1502) başına 9. Han 
olarak 1313 tarihinde Özbek Han geçer. 
Özbek Han, ilk günlerden başlayarak 
kararlı tutumu, Kutlug Timur Noyan’ın 
nasihatleri sayesinde düşmanlarına galip 
geldi. Özbek Han, Türkistan’dan Tuna 
boylarına ülkesini büyüttü. Nogay’ın şa-
hadetinden sonra Bizans ve Slavların nü-
fuzunu kırarak tekrar Müslüman Türkle-
rin fetihlerini arttırmaya başladı.

1319’da Karadeniz’in kuzeyinden 
Tuna nehrini geçerek Edirne’ye kadar 
geldiler. Özbek Han’ın orduları 1314’te, 
Bulgar Kralı Sventoslav’ın ölümünden 
sonra, Kral George Terter’e Bizans’a kar-
şı yardım bahanesiyle Trakya’ya, 1330’da 
Terter’in Sırplarla olan savaşında ona 
yardımcı olmak gayesiyle Köstendil’e 
kadar ilerlemişti. Bu arada bazı hükü-
metlerle evlilik yoluyla da bağlar kura-
rak durumunu güçlendirmeye çalışmış-
tır. Mesela 1320’de kızı Tulun Bige’yi 
Kahire’ye zevce olarak göndermiş, bu 
arada Bizans’tan da kızlar almıştır.

Özbek Han, 1335 yılında Azerbay-
can seferine çıktı. Bu sırada Bağdat Ha-
tun tarafından zehirlenen Ebu Said ölmüş 
ve İlhanlı Moğol hâkimiyeti de çökmeye 
yüz tutmuştu. 14. yüzyıl Acem tarihçi-
si ve coğrafyacısı Hamdullah Kazvini, 
Azerbaycan’a yapılan seferden söz eder-
ken Özbek Han’ın askerlerine, “Özbek-
ler” dendiğini kaydeder. Ünlü seyyah 
İbn Batuta, Özbek Han’dan bahsederken, 
“geniş bir ülkesi, kuvvetli bir ordusu olan 
şanlı, şöhretli ve devletli bir sultan olup, 
Tanrı’nın düşmanlarından biri olan Bi-
zans İmparatoru ile savaşa, cihat ve gaza 

etmeye vazifeli bulunmaktadır. Ülkesi 
gerçekten pek geniş ve büyük şehirlerle 
donanmıştır. Kefe, Kırım, Macar, Azak, 
Sogdak, Harezm ile taht kenti Saray bun-
ların en meşhurları olarak sayılabilir” de-
mektedir.

Gerçekten Özbek Han, İdil kıyısın-
daki Saray kentini çok geliştirmiş ve bü-
yütmüştür. Bu şehre yeni camilerin yapıl-
masını sağlamıştır. Sadece İdil kıyısında 
değil, Kırım’da da yeni binalar yaptırmış-
tır. Onun zamanında bütün Deşt-i Kıpçak 
boylarında Türkçe konuşulduğu da bilin-
mektedir.          

Özbek Hanlığı’nın Kuruluşu
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Bağımsız Özbekİstan Devletİ

Özbekistan, 20 Haziran 1990’da ege-
menliğini, 1 Eylül 1991’de bağımsızlığı-
nı ilan etmiştir. 29 Aralık 1991 tarihinde 
düzenlenen referandumla bağımsızlık 
ilanı onaylanmıştır. Özbekistan bağım-
sızlığını kazandıktan sonra gelişmiş ülke-
lerle, özellikle ekonomik anlamda ilişki-
ler kurmuştur. Özbekistan zengin yeraltı 
kaynaklarını dış ülkelere satma imkânı 
bulmuştur. 

Özbekistan çok eskiye dayanan kök-
lü devlet geleneği sayesinde bağımsızlı-
ğını kazandıktan kısa bir süre sonra Orta 
Asya’nın güçlü devleti hâline gelmiştir ve 
günümüzde de Orta Asya’nın lider  ülke-
leri arasındadır.  Kazakistan ile rekabet 
hâlinde sürekli gelişip büyümektedir.

Özbekistan  Coğrafyası

Bağımsız Özbekistan’ın 447.400 km²’lik 
bir yüzölçümü bulunmaktadır. Özbekistan; 
Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, Kırgı-
zistan ve Türkmenistan’a komşudur. Baş-
kenti Taşkent’tir. Deniz kıyısı bulunmayan 
ülke  geneli  kırsal toprak ve çöl  alanlarına 
sahiptir. Diğer Orta Asya Türk Cumhuri-
yetlerinde olduğu gibi iklimi, yazları sıcak 
ve kurak kışları soğuk ve karasal iklimdir.

Önemli Nehİrler
Siriderya (Seyhun) ve Amuderya 

(Ceyhun) en önemli nehirlerdir. Ayrıca, 
Surhanderya, Karaderya, Zerefşan, Kaş-
kaderya ve Narin deryaları da bulunmak-
tadır. En büyük gölü Aral’dır. Aral Gölü 
ayrıca, Sovyet dönemindeki yanlış tarım 
politikaları sonucunda bugün Özbekistan 
için büyük bir çevre felaketi doğurmuştur.
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Tarihi İpek Yolu, sadece bir tica-
ret yolu değildir. Çağlar boyunca 

medeniyetlerin birbirlerileriyle etkileşim-
lerini sağlayan bu yol sayesinde kültürler 
gelişmiştir. Şarkılar, hikayeler, dini dü-
şünceler, felsefi görüşler ve bilimsel bil-
giler bir uçtan bi uca taşınmıştır. Kâğıt ve 
matbaa, dünyaya yayılmıştır.

Ve şimdi bu tarihi yolun en önem-
li kavşak noktalarından biri olan 
Taşkent’teyiz. Özbekistan’ın 
başkenti olan Taşkent, ülke-
nin en büyük şehri olma-
sının yanı sıra üç milyon 
nüfusa sahiptir. Taşkent 
adı ilk defa 11. yüzyılda 
matematik ve astronomi 
alimi Biruni ile ünlü dil 
bilginimiz Kaşgarlı Mah-
mut tarafından kullanıl-
mıştır.

Tarih boyunca yerleşke 
olarak seçilmiş bu şehirde göz 
kamaştırıcı camiler, mimarisi ile 
büyüleyen medreseler ve tarihi şahsi-
yetlerin görkemli heykelleri bulunur. Ta-
rihi yapılarının yanı sıra yemyeşil parklar 
ve hayat dolu meydanlar da turistlerin 
ilgisini çekecek özelliktedir. Taşkent’te 
sanata, tarihe ve bilime büyük önem ve-
rilir. Şehrin dört bir yanında müzeler, sa-

nat galerileri ve konser salonları bulunur. 
Dünyanın en büyük Kuran-ı Kerim’inin 
bulunduğu müze de Taşkent’te yer alır. 

Mutlaka gezilip görülmesi gereken 
yerler arasında Emir Timur Meydanı, Ba-
rak Han Medresesi, Uygulamalı Sanatlar 
Müzesi, Bağımsızlık Meydanı, Televiz-
yon Kulesi, Prens Ramanov Sarayı ve 

Taşkent Sanat Galerisi sayılabilir. 
Emir Timur Meydanı’nın 

Taşkent için önemi büyük-
tür. 1882 yılında yapılan 

bu meydan Taşkent’in 
kalbinin attığı yerdir ve 
bütün yollar bu mey-
dana çıkar. Meydanın 
hemen yanı başında 
ise Emir Timur Devlet 
Müzesi bulunur. Mavi 
kubbeli müzenin dış 

görünüşü Timur Han’ın 
tacını andırır. Müzenin 

duvarları, İpek Yolu’nun 
en parlak döneminin yaşan-

dığı Timur dönemini anlatan pek 
çok minyatür ve resimle süslenmiştir. 
Timur’un dünyaya geldiği Aksaray’ın 
maketi ve Timur soy ağacının bulunduğu 
müzede, İpek Yolu’nun güvenliğini sağla-
yan Timurlu askerlerin kullandığı gerçek 
silahlar ve eşyalar da sergilenir.
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TAŞKENT ŞEHİR MERKEZİNİ GEZİYORUZ

Taşkent şehri, bakımlı binalar, geniş 
caddeler, büyük park ve meydanlarla şe-
hir merkezlerinin alışık olduğumuz o kar-
maşasından çok farklı bir tablo sunuyor. 
Bağımsızlık Meydanı’ndayız. 12 hektar-
lık alanı kaplayan meydanda, havuzları 
süsleyen leylekler refah ve mutluluğun 
bir simgesi olarak karşılıyor bizi. Üzerin-
de Özbek haritası bulunan dünya anıtında, 
kucağında bebek tutan mutlu kadın hey-
keli Ana Vatan’ı sembolize ediyor. Özgür-
lük Meydanı’nda yer alan, İkinci Dünya 
Savaşı’nda şehit düşen eşini, kardeşini, ev-
ladını bekleyen kadınları temsil eden Öz-
bek Ana ve Şehitler Anıtı insanı derinden 
etkiliyor. Anıtta ‘Sen daima kalbimizdesin 
ciğerim’ ve “bağımsızlığımız için hayatını 
kurban eden vatandaşlarımızın hatırası 
hiçbir zaman unutulmasın’ yazıyor. Ha-
tıra Meydanı’nda İkinci Dünya Savaşı’nda 
şehit düşen askerlerin isimleri tek tek Altın 
kitapçık Anıtı’na yazılmış.

TÜRKİYE’NİN TAŞKENT 
BÜYÜKELÇİSİ İLE SÖYLEŞİ

Koşukavak Turizm firması yö-
netim kurulu başkanı Rıfat Yaku-
poğlu ile Türkiye’nin Özbekistan 
Büyükelçiliği’ne gidiyoruz. Bü-
yükelçiliğimiz Taşkent’in merke-
zinde, bahçeli bir alanda. Bizleri 
Büyükelçiliğimiz Kültür ve Turizm 
Müşaviri Sayın Cesim Çelebi kar-
şılıyor. Cesim Bey’den Özbekistan 
ile Türkiye arasındaki kültür ve 
turizm çalışmaları ile ilgili bilgiler 
alıyoruz. 

Türkiye’nin Özbekistan büyü-
kelçisi Sayın Ahmet Başar Şen ile 
makamında görüşüyoruz.  Büyükel-
çi, Türkiye ile Özbekistan arasında 
vizelerin kaldırılmasından sonra 
her iki ülke arasında kapsamlı işbir-
liği olduğunu açıklayan büyükelçi, 
Devr-i Alem kameralarına Türkiye-
Özbekistan ilişkileri ile ilgili önem-
li açıklamalarda bulunuyor.
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İkinci Dünya Savaşı’nda, Sovyetler 
Birliği içinde yer alan Kazan ve Kırım 
Tatarları, Başkurtlar, Çuvaşlar, Sibirya 
Türkleri, Kazaklar, Kırgızlar, Türkmen-
ler, Azerbaycan Türkleri, Ahıska Türkleri, 
Karaçay-Balkarlar, Gagavuzlar, Sovyet or-
dusu mensubu olarak Nazi Almanya’sına 
karşı ön safta savaştılar. Ayrıca bu savaşta 
bir buçuk milyon Özbek, Almanya’ya kar-
şı savaştı. Savaşa katılan Özbeklerden 500 
bini hayatını kaybederken 640 bini de ya-
ralandı.

Taşkent sadece tarihi kahramanlık abi-
delerinin bulunduğu bir yer değil elbette. 
Burası aynı zamanda Orta Asya’nın İslam 
kültür merkezi olarak anılmasını sağlayacak 
tarihi yapılarla dolu bir bölge. Taşkent’in 
manevi merkezi Hazreti İmam Külliyesi ve 
Sakal-ı Şerif ile Hz. Osman’a ait ceylan de-
risine yazılmış Kuran-ı Kerim’in saklandığı 
Muyi Mübarek Medresesi ilk akla gelenler 
arasında. Ebubekir Kaal Şaşi Türbesi, Ba-
rakhan Medresesi, Tila Şeyh Camii, Müf-
tülük Binası ve revaklı Hz. İmam Mesci-
di… Manevi atmosferin muhteşem mimari 
eserlerle birleştiği tüm bu yerleri gezerken 
insanın içini büyük bir huzur kaplıyor. 1100 
yıl önce İslam medeniyetini buralara getiren 
Hz. Ebubekir’in soyundan gelen muhterem 
zatın türbesi de burada bulunuyor.
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Taşkent’teki gezimizi tamamlayarak 
uçakla Hive’ye doğru yola çıkıyoruz. Ür-
genç Havalimanı’ndan 40 kilometrelik bir 
karayolu ile Hive şehrine ulaşıyoruz.

Aral Gölü’nün güneyinde yer alan şeh-
rin hem doğusu hem de batısı çöl olduğun-
dan tarım arazisi yok denecek kadar azdır.

Hive, Harezm kültürünün varisi, eski 
bir şehir. Nuh Peygamberin oğlu tarafından 
kurulan Hive, ismini “Hivak Kuyusu”ndan 
almıştır. M.Ö. 3000 yıllarına uzanan ve 
Harzemşahlar Devleti’nin başkentlik ya-
pan Hive, Merv’den Cürcan’a giden tarihi 
İpekyolu üzerinde bulunmaktadır. Onuncu 
yüzyılda İpek Yolu üzerinde önemli bir 
ticaret noktası olmuş; Çin’den yola çıkan 
bütün kervanlar, bu şehirde konaklamıştır.

Hive Hanlığı, günümüz de Özbekis-
tan, Türkmenistan ve Kazakistan sınırları 
içinde kalan bir alanda, 1512-1920 arasın-
da varlığını sürdürmüştür. Özbek devleti, 

Buhara Hanlığı, Hive Hanlığı ve Hokand 
Hanlığı ile birlikte “Özbek Üç Hanlığı” 
olarak anılmıştır.

Bir müze şehir olan Hive, 1970’li yıl-
larda önemli ölçüde restore edilmeye baş-
lanmış; 1990 yılında UNESCO tarafından 
Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.

Hive, topraktan yapılmış, iç içe iki 
surun çevrelediği, bir zamanlar 11 kapısı 
olan bir şehir. Dış surun çevrildiği bölü-
me Dışhan Kale deniliyor. Hive’de sade-
ce soylular ve medreselerde eğitim gören 
öğrenciler iç kalede yaşarmış. Ahali kale 
dışında yaşar, şehre sadece ticaret ve eği-
tim için gelebilirmiş. Orta Çağ mimari-
si ve Şark kültürünü günümüze taşıyan 
Hive’nin kale kapısından içeri girdiğimiz 
de zaman duruyor sanki. Kendimizi tarihin 
derinliklerinde yolculuğa çıkmış gibi his-
sediyoruz. Minareler, camiler, kervansa-
raylar ve medreseler... 

TAŞKENT’DEN HİVE’YE GİDİYORUZ
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Bir zamanlar alim ve evliyaların dolaştığı so-
kaklarda dolaşırken heyecanlanıyor, tarihe not dü-
şüp zamana noterlik yapmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz.

İç kalenin içinde hiç yeni bina yok. Tamamı ko-
ruma altında olan 51 anıt yapı tarihin canlı şahidi 
olarak ziyaretçilerini selamlıyor.

Hive, bir medreseler kenti adeta. Küçücük 
kentte onlarca medrese bulunuyor. Hive’ye batı 
kapısından girdiğinizde sizi Muhammed Emin Han 
Medresesi karşılar.

Muhammed Emin Han Medresesi sadece 
Hive’nin değil tüm Orta Asya’nın en büyük iki kat-
lı medresesidir. Günümüzde otel olarak kullanılan 
medresenin 135 odası bulunur. Duvarları sırlı çini-
lerle çevrelenen medresenin hemen önünde Kalto 
Minaresi yer alır. 

Muhammed Emin Han Medresesi’nin yanında 
ise Matniyaz Divan Beyi Medresesi tüm ihtişam-
lı ile durmaktadır. Seramiklerle süslü medresenin 
duvarlarında bereketi simgeleyen nar motifleri gö-
rülmeye değer güzelliktedir. 1834 yılında yapılan 
ve sadeliğiyle dikkat çeken Beyaz Cami, Hive’nin 
en eski tarihi eserlerinden birisidir. Mavinin ve kı-
zılın, toprak renkleriyle harman olduğu sihirli kent 
Hive’nin bozulmamış dokusu bizi asırlar öncesine 
götürüyor. “Anlatılmaz yaşanır” derler ya Hive de 
böyle bir şehir. Birbiri ile uyum içindeki turkuaz 
çinili kubbeler, minareler, camiler ve medreseler 
insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor. 

Kendimizi bu muhteşem mimarinin ahengine 
kaptırarak Hive’yi keşfetmeye devam ediyoruz.

Şimdiki durağımız Kunya Ark yani Eski Kale. 
Burası büyük bir saray kompleksi. Camileri, hare-
mi, taht odası, zindanı ve diğer yapıları ile bir nevi 
şehir içinde şehir.

Taş Avlu Sarayı, Allah Kulu Han için yaptırıl-
mış. Geniş avlusunun etrafına sıralanan odalarda 
han ve eşleri kalıyormuş. 

Sarayın iç avlusunda, üç tane girişi bulunan şah 
odasında gümüşten bir taht bulunuyor. Harzemşah 
hanları, önemli misafirlerini  burada kabul ederlermiş.
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Hive bir ilim ve alimler şehri... Burası  
dini  ilimler, matematik, astronomi alanın-
da birçok ünlü din ve ilim adamı yetiştir-
miş. Hive medreselerinde farklı dönem-
lerde eğitim alan Biruni, Harezmi, Mirza 
Uluğ Bey ve İbni Sina’nın resimleri müze-
nin duvarlarını süslüyor.

Hive’nin her taşı, her binası binlerce 
yıllık ihtişamlı şark medeniyetine canlı 
şahitlik yapmış. Hive’de gezmek, tarihin 
koridorlarında gezmek gibi bir şey.

Hive’nin en büyük medreselerinden 
Rahimhan Medresesi’ndeyiz. Bu medrese, 
Özbek Şair Feruz Şah takma adıyla şiirler 
yazan Seyid Muhammed Rahim Han tara-
fından yaptırılmış. İki katlı medresede yaz 
ve kış camileri, geniş bir kütüphane ve 76 
derslik bulunur. Dört eyvanlı avlu ve köşe-
lerde küçük kuleler yer alır. 

Medresede gündüz eğitim verilir, ak-
şamları ise musiki meclisleri kurulur, şiirler 
okunur ve şiir yarışmaları düzenlenirmiş.

Hive emirinin şehri seyrettiği seyir 
terasına çıkarak Hive’nin eşsiz manzara-
sını görüntülüyoruz. Dikkatimizi Hive’nin 
simgesi olan 44 metre yüksekliğindeki 
İslam Hoca Minaresi çekiyor. Minarenin 
dışındaki turkuaz ve mavi çini işlemeleri 
gerçekten de büyüleyici bir güzellikte.

Ata Kapı’yı Pehlivan Kapı’ya bağ-
layan ana yol üzerinde ve İslam Hoca 
Minaresi’nin hemen yanında bulunan, 10. 

yüzyıldan kalma Cuma Camii görülme-
ye değer. Şu anda müze olan camide  bir 
zamanlar bin kişi namaz kılabiliyormuş. 
Cami, bazılarının üzerinde kufi yazılarla 
ayetler bulunan, oymalı ve bezemeli 200 
ahşap sütun üzerine inşa edilmiş. Kubbe-
si ve avlusu olmayan caminin düz ahşap 
çatısında aydınlatma ve havalandırma için 
açıklık bırakılmış. Çok zor da olsa caminin 
minaresine çıkıp caminin minaresinden 
Hive’nin muhteşem görüntülerini Devr-i 
Alem kameraları ile ölümsüzleştiriyoruz.

2500 yıllık tarihi şehrin sokaklarında 
doyasıya dolaşıyoruz. Hive’de marangoz-
dan ipek halıya, çömlek ve çinicilikten 
el işine, sanatkarların iş yerlerini ziyaret 
ediyoruz. Rehberimizden kozadan ipliğe 
ipeğin serüvenini ve Hive ipeklerinin kök 
boyalarla nasıl renklendirildiğini öğreni-
yoruz.

Halı atölyesinde geleneksel usulle 
halı dokuyan kızlarla söyleşi yapıyoruz. 
Hive’de ipek halı atölyesinde çekimler 
yaparken bir dünya markası olan Here-
ke ipek halının sahipsizliği  hatırlıyoruz. 
Keşke Hereke ipek halıları için de bu tür 
atölyeler kurulsa, Hereke’de ipek  halıcılık  
yaşatılsa…

Bu hüznümüz Hiveli gençlerin sürpri-
zi ile dağılıyor. Tarihi Hive çarşısı meyda-
nında yerel müzik eşliğinde gösteri yapan 
Hiveli gençleri keyifle seyrediyoruz.
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HİVE’NİN CANLI ŞAHİDİ TÜRBELER 
Hive’de kadim zamanların sessiz şa-

hitleri alim ve evliya türbeleri de bulunu-
yor. Göz alıcı çinileriyle Pehlivan Mahmut 
Türbesi görenleri kendine hayran bırakı-
yor. Türbe görevlisi türbeyi bize gezdirip 
bilgiler veriyor. 

Hive’de akşam geç vakitlerde sessiz 
ve sakin bir türbedeyiz. Bu türbenin pey-
gamberimizin torunlarından birine ait ol-
duğunu öğreniyoruz. 8. yüzyıldan beri 
Hive’nin manevi bekçisine olan bu 
Seyyit için Fatiha okuyoruz.

HİVE’Yİ DE CENGİZ YIKIP YAKMIŞ 
Moğollar ve Cengiz Han, Başkenti 

Hive olan Harzemşahlar ülkesini yakıp 
yıktıktan sonra devlet zayıflar. Ardın-
dan Selçuklular tarih sahnesine çıkar. 
Büyük Selçuklu devletine ev sahipliği 
yapmış Hive’de bulunmak, tarihi me-
kanları hissetmek insanı duygulandırı-
yor. 

Batılarını şark meselesi diyerek kü-
çümsediği ihtişamlı şark medeniyetini, 
Horasan medeniyetini ve Türkistan 
medeniyetini düşünüp bazen hüzünle-
niyor bazen de heyecanlanıyoruz. İpek 
Yolu’nun izinde Türkistan coğrafyasın-
da araştırma ve belgesel çekimlerimizi 
sürdürüyoruz  

Bugün Türkmenistan ve Özbekis-
tan arasında bölünmüş olsa da bulun-
duğumuz tarihi Hive şehri çevresi bir-

çok kadim şehirlere ev sahipliği yapıyor. 
Merv, Cürcan, Köhne Ürgenç, Hive ve 
daha birçok tarihi şehirler bu bölgelerden 
geçen Amuderya yani Ceyhun nehri kıyı-
larında kurulmuş. 

  
HİVE’YE VEDA EDERKEN

Son baharın ihtişamlı manzarası, sa-
rarmış yapraklar ve güneşin kızıllığı ile 
Hive şehrine veda ediyoruz. Tarihi İpek 

Yolu güzergahını ta-
kip ederek 40 kilomet-
re yol gittikten sonra 
Ürgeç’e geliyoruz. 
Modern bir kent olan 
Ürgeç, adeta çölün or-
tasında yeşil bir vaha. 
Devlet binaları ve ge-
niş caddeler oldukça 
etkileyici. Otobüsün 
penceresinden köyle-
rin, pamuk toplayan 
insanların görüntüleri 
eşliğinde muhteşem 
bir nehre geliyoruz. 
Bizim Ceyhun Nehri 
olarak bildiğimiz, adı 
gibi kendisi de bü-
yük bir nehir. Amu-
derya… Nehrin diğer 
tarafı Türkmenistan 
Devleti. Masmavi su-
lar ve sararmış yap-
raklar içinde göz ve 
gönül ziyafetini sunan 
bir  tabloyu andırıyor. 
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Orta Asya’nın en büyük iki nehrinden 
biri olan Amuderya, Afganistan’ın Pamir 
ve Hindukuş dağlarının birleştiği yerde, 
4950 metre yükseklikteki kaynağından 
Aksu veya Penç Irmağı adı altında doğup 
batıya doğru akar. Kuzeyden, Pamir Va-
han suyu, Kızılsu Kâfirnihân ve Surhân, 
Güneyden de Kökçesu kollarını alarak 
Afganistan’ın Kunduz-Belh hizasında ku-
zeybatıya döner. Bu dönüşten sonra kıs-
men çöller ve bozkırlar içinde, herhangi 
bir kol almadan kuzeybatı yönünde ilerler. 
Sonunda Aral gölüne dökülür. 2540 kilo-
metre uzunluğundaki nehrin kıyılarında 
önemli yerleşim merkezleri bulunur. Amu-
derya vadisinin büyük kısmı Tacikistan ve 
Özbekistan cumhuriyetleri ile Karakalpak 
özerk bölgesinde kalmaktadır.

Zaman içinde Amuderya Nehri’ni 
her millet farklı isimle anmış. Müslüman 
Araplar Ceyhun ve Belh Nehri, Türkler 
ise “Irmak” anlamında olan Ögüz veya Öz 
adını vermişlerdir. Halen kullanılmakta 
olan Amuderya adı ise nehrin kıyılarındaki 
Âmül veya Amûya şehrinden adını almış-
tır. Milâttan önce 1000 yıllarından itibaren 
Amuderya vadisine Türk ırklarından gelen 
kavimler yerleşerek medeniyetler kurmuş-
lardır. 

İslâm medeniyeti Türkistan coğ-
rafyasına, Belh ilinden Amuderya’yı 
aşarak girmiştir. Bundan dolayı Arap-
lar Amuderya’ya Ceyhun adının ya-

nısıra “Belh Nehri” de demişlerdir.  
Amuderya’nın kuzeyine Mâverâünnehir 
adı verilmiş. 670 yılında bölgeye ge-
len ilk İslâm kuvvetlerinin kumandanı 
Ashaptan Hakem bin Amr el-Gıfârî’nin 
Amuderya’nın suyunu içip şükür namazı 
kıldığı rivayet edilir.

Yıllar önce biz de Devr-i Alem ekibi 
olarak Türk Televizyonları içinde ilk kez 
Afganistan Pamir ve Hindikuş dağlarının 
zirvesindeki Salenk Geçidi’nden geçmiş; 
Belh yakınlarında Amuderya nehri üzerin-
de ezan okuyup Akşam namazı kılmıştık.

İslâm medeniyeti Amuderya boyla-
rın da kendi kendine yayılmıştır. Hilâfet 
orduları Türklerle anlaşarak 704 yılında 
Tirmiz yakınlarındaki Amuderya adasını 
almışlar ve kısa sürede Amuderya boyunca 
eski Budist merkezlerini birer İslâm kültür 
merkezi haline getirmişlerdir. İslâmiyet’in 
halk arasında yayılmasında sûfîlerin bü-
yük tesiri olmuş, özellikle Tohâristan’da 
teşekkül eden ilk sûfî tarikatlarının men-
supları bu hususta çok gayret göstermiş-
lerdir. Bunların en ünlüsü olan büyük gö-
nül sultanı ve Allah dostu Şakīk-ı Belhî,  
Amuderya’yı aşarak Karluk Türkleri’nin 
ülkesine gitmiştir. Burada Budist rahipleri-
ni dinî tartışmalarda mağlûp ederek onlara 
İslâmiyet’i kabul ettirip halkın da Müslü-
man olmasını sağlamıştır.  Amuderya neh-
rinden sadece su değil, Türk İslam tarihi-
nin ihtişamlı geçmişi de akar. 

BUHARA YOLUNDA AMUDERYA NEHRİ
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İpek Yolu’nun izinde Buhara yo-
lundayız… Her ne kadar haritalar-

da Karakum Çölü olarak anılsa da ren-
gini kırmızı kumlardan alan Kızıl Kum 
Çölü’nde sınır kapısından geçiyoruz. Bu 
sınır kapısı Özbekistan içerisinde özerk 
bir cumhuriyet olan Karakalpakistan’a 
geçiş sağlıyor. Karakalpakların özerk bir 
devlet olarak dış ilişkilerde Özbekistan’a 
bağlı, iç işlerinde serbest. Karakalpakis-
tan topraklarından geçerek çölün ortasın-
da mola veriyoruz. 

Asırlar önce İpek Yolu kervanlarının 
günlerce süren çöl yolculuğunu,  mo-
dern ipek yolcuları olarak Koşukavak 
Turizm ile sadece bir günde tamamlı-
yoruz. Kayısı bahçeleri ve pamuk tarla-
ları ile çevrili yolları aşarak Buhara’ya 
geliyoruz. İpek Yolu üzerinde bulunan 
Buhara, Özbekistan’ın en önemli şehir-
lerinden biridir. Tarih boyunca Moğollar, 
Sasaniler ve Karahanlılara da başkentlik 
yapmış. Türk İslam dünyasının önemli 
bilginlerinin yetiştiği şehir, kervansaray, 
camii ve medreseleriyle anılır. Buhara, 

İslamiyet’in Mekke ve Kudüs’ten sonra 
en önemli merkezleri arasında yer almak-
tadır. Şehir stratejik önemini, Kızıl Kum 
Çölünde bir vaha kenarında ve İpek Yolu 
güney güzergâhı üzerinde olmasından al-
maktadır.

Türkistan’ın manevi başkenti Buha-
ra’da görülmesi gereken birçok yer var. 
Şah-ı Nakşibendi, Samanoğulları Türk 
devletinin kurucusu İsmail Samani ve 
İmam Buhari türbelerinin yanında, Erk 
Kale, Bala Havuz Mescidi, Ulubey Med-
resesi, Mir Arap Medresesi, İpek Yolu anı-
tı, Hoca Nasrettin Heykeli, İpek Yolu tari-
hi çarşıları, Eyüp Peygamber Çeşme’si de 
görülmesi gereken diğer yerler arasında.

Arkeolojik bulgular Buhara’nın ta-
rihinin 2500 yıl olduğunu göstermekte. 
Şehir, 1993 yılında UNESCO tarafından 
Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edi-
lerek koruma altına alınmıştır. Buhara’da 
devlet koruması altına alınmış 700’e ya-
kın tarihi ve kültürel miras niteliğinde 
yapı bulunduğunu öğreniyoruz. 

TÜRKİSTAN COĞRAFYASININ MANEVİ BAŞKENTİ BUHARA
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Ünlü Türk Dil bilgini Kaşgarlı Mahmut 
Divân-ı Lügati’t-Türk’te Buhara ile ilgili şu 
bilgilere yer verir: “Bu şehirleri Türkler yapa-
rak adlarını kendileri koymuşlardır. Bu adlar 
olduğu gibi şimdiye kadar gelmiştir. Bu yer-
lerde Farslılar çoğaldıktan sonra Acem şehir-
leri gibi olmuş. Bugün Türk ülkesinin sınırı 
Hazar denizi ile çevrili olarak Rûm diyarından 
ve Özçent’ten Çin’e kadar uzanır.” 

Buhara İslam dininin kubbesi anlamına 
gelen “Kubbet-ül İslam” diye de bilinir. Tarihi 
eserler ve medreselerle dolu taş döşeli yollar, 
iki ya da üç katlı binalar, farklı büyüklükteki 
kubbeler ve minareleriyle Buhara, geçmiş ile 
ilgili çok şey anlatıyor. Buhara sokaklarında 
gezerken, bir zamanlar İmam Buharı, Şahı 
Nakşıbendi gibi sayısız Allah dostu ve onların 
yetiştirdiği binlerce talebe gözümüzün önünde 
canlanıyor.

Silsileyi Saadat’ın yedi önemli şahsiyeti-
nin yaşadığı yer olan Buhara çevresinde Öz-
beklerin ifadesiyle Yedi Pir’in türbelerini yıl-
da 10 milyondan fazla kişi ziyaret ediyor. Yedi 
Pir’in isimleri şunlardır: Abdülhalık Goncdü-
vanı, Arif-i Rivegeri, Mahmud-i İncirfagnevi, 
Ali Ramiteni, Muhammed Baba Semmasi, 
Seyyid Emîr Külâl ve Şah-ı Nakşibend haz-
retleri. 

“Kasrı Arifan”da ahı Nakşibendi 
Türbesi’ni ziyaret ediyoruz. Bahauddin Nak-
şıbent vasiyetinde önce annesi Bibi Arifan’ın 
kabrinin ziyaret edilip daha sonra kendi kabri-
nin ziyaret edilmesini istemiş. Biz de bu vasi-
yete uyarak önce şahı Nakşibendi’nin annesi-
nin kabrini ziyaret ediyoruz.

Türbenin hemen yanında bulunan tek katlı 
mescit, sade görünümüne rağmen ahşap sütun-
lar ve tavanındaki dekoratif ahşap süslemeler 
ile ilgi çekiyor. Dünyanın birçok ülkesinden 
gelen ziyaretçilerin okuduğu Kuran ayetleri 
insanı manevi bir dünyaya götürüyor. 

Kasrı Arifan’daki büyük gönül sultanı 
Muhammed Bahauddini Şahı Nakşibendi haz-
retlerinin türbesine ilk kez 1996 yılında bir 
gece vakti gitmiştik. Türbe görevlileri bizim 
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Türkiye’den geldiğimizi öğrenince bizi ba-
ğırlarına basmış ve külliyeyi gezdirmişlerdi. 
Türkiye, bu türbenin restorasyonuna dönemin 
başbakanı merhum Turgut Özal’ın talimatıyla 
başlamıştı. Fatiha okuyup dua ettikten sonra 
türbeden ayrılmış ve hemen yakındaki Kasrı 
Arifan köyündeki yaşlı bir dedeyle ninenin 
evinde misafir olmuştuk. 22 yıl sonra yeniden 
Kasrı Arifian’da şahı Nakşibendi hazretlerinin 
türbesinde bulunmanın mutluluk ve heyecanı-
nı yaşıyoruz. 

Rengârenk desen ve süslemelerle nakşedi-
len ahşap sütunlu revaklı avluda bulunan Şeyh 
Nakşibendi Hazretleri’ni kabrinin çevresi 
mermerlerle kaplanmış. Kabir etrafındaki ah-
şap mimarideki desenler ise göz kamaştırıyor. 
Avludaki havuzun yanı başındaki dut ağacının 
altındaki türbenin kitabesinde Şahı Nakşiben-
di hazretleriyle ilgili bilgiler yer alıyor:

Altın Silsile’nin 15’inci halkası, Muham-
med Behâuddîn Şâh-ı Nakşibend Hazretleri, 
Nakşibendi tarîkatının kurucusu, büyük muta-
savvıf, evliyadır.

Hoca Bahauddin Nakşibent miladi 
1318’de Buhara’nın Karsı Hinduvan köyünde 
doğdu. Asıl adı Muhammed’dir. Bahauddin 
Nakşibend’in soy kütüğü baba tarafından Hz. 
Ali’ye, ana tarafından Hz. Ebu Bekir’e dayan-
maktadır.

Gençlik zamanında babasıyla kumaşa na-
kış yaptığı için ve hem de insanların kalbine 
Allah’ın aşkını nakşettiği için “Nakşibend” 
ismini almıştır. Bahauddin ise “dinin nuru” 
anlamına gelmektedir. Şahı Nakşibendi Haz-
retleri Hoca Muhammed Boboyi, Amir Seyit 
Kulal’dan, daha sonra Yesevi Tarikatının ünlü 
şeyhlerinden biri olan Şeyh Kusam’dan ilim 
öğrenir. Ömrünün sonuna kadar Buhara’da 
yaşamış ve burada ölmüştür. Nakşibendi-
lik, günümüze kadar Türkistan, Anadolu ve 
Hindistan’a kadar uzanan çizgide en yaygın 
tarikattır. 

“Âlem buğday ben saman,
Herkes yahşi ben yaman!” 
                                 Şahı Nakşibend
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SİLSİLE-İ SADAATIN KABRİ ŞERİFLERİ
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Abdülhâlik GUCDÜVÂNÎ,  
(ö. 575/1179 veya 617/1220)

Buhara’ya yaklaşık 30 km. uzaklıktaki 
Gucdüvân (Gicdüvân)  köyünde doğdu. 

Risâle-i Sâhibiyye adlı eserinde (s. 95-
96) anlattığına göre babası, İmam Mâlik 
neslinden, zâhirî ve bâtınî ilimlere vâkıf bir 
âlim olan Malatyalı Abdülcemil İmam’dır. 
Gucdüvânî, babasının Malatya’dan ayrılmak 
mecburiyetinde kaldığını ve Buhara’ya gide-
rek Gucdüvân köyüne yerleştiğini, kendisinin 
burada dünyaya geldiğini kaydeder. 

Gucdüvânî, yine kendi ifadesine göre, 
yirmi iki yaşına kadar onu mânevî evlât edi-
nen Hâce Hızır’ın terbiyesi altında kaldıktan 
sonra Buhara’ya gelen meşhur fakih ve mu-
tasavvıf Yûsuf el-Hemedânî’nin (ö. 535/1140) 
müridleri arasına katıldı. Bazı kaynaklara 
göre Hemedânî Buhara’ya değil Semerkant’a 
gelmiş ve Gucdüvânî ona burada intisap et-
miştir.Gucdüvânî’nin vefatı için muhtelif 
kaynaklarda verilen  tarihler şunlardır: 1179- 
1220-1221

ÂRİF-i RÎVEGÎRÎ (ö. 715/1315)
Gucdüvân ve Buhara yakınlarında bu-

lunan Rîvegîr’de doğdu ve burada öldü. 
Abdülhâlik-ı Gucdüvânî’nin dört büyük hali-

fesinden biri, Mahmûd-ı İncîrfağnevî’nin de 
şeyhidir. Nakşibendiyye tarikatının kurucu-
su Bahâeddin Nakşibend’in tarikat silsilesi 
Rîvgerî vasıtası ile Gucdüvânî’ye ulaşır. Bu 
açıdan Ârif-i Rîvgerî’nin Nakşibendiyye tari-
katı tarihinde önemli bir yeri vardır. 

FAĞNEVÎ ( Mahmud-i İncirfagnevi )
(ö. 715/1315-16 [?])

VI. (XII.) yy’da Buhara yakınlarında-
ki Vâbkîne kasabasının İncirfağne köyünde 
doğdu. Asıl adı Mahmud’dur. Genç yaşla-
rında yerleştiği Vâbkîne’de sıvacılık yaparak 
hayatını kazanmaya başladı. Hâcegân silsile-
sinden Ârif-i Rivgerî ile tanışıp kısa zamanda 
onun en seçkin müridi ve birinci halifesi oldu. 
Doğduğu yere nisbetle Fağnevî nisbesiyle ta-
nındı. Rivgerî ölüm döşeğinde iken onun izni-
ni alarak Hâcegân silsilesinde ilk defa zikr-i 
alenîyi (cehrî zikir) icra etmeye başladı. 

Fağnevî, Mîr Hasan ve Mîr Hüseyin 
Vâbkenî kardeşlerle en önemli halifesi olan 
Ali Râmîtenî’yi yetiştirmiştir. Hâcegân silsi-
lesi kendisinden sonra Hâce Azîzân diye de 
tanınan Ali Râmîtenî ile devam etmiştir. 

Vâbkîne’de vefat eden Fağnevî’nin ölü-
mü için eski kaynaklarda bir tarihe rastlan-
maz. Sonraki bazı eserlerde ölüm tarihi ola-
rak 715 (1315-16) ve 717 (1317-18) yılları 
kaydedilmektedir. 

1-Abdülhalik Gocdüvanı
2- Arifi Rivegiri
3- Mahmud İncirfagnevi
4- Ali Ramiteni
5- Muhammed Baba Semmasi
6- Emir Külal
7- Bahaüdden Nakşibendi

ÖZBEKİSTAN BUHARA’DA SİLSİLE-İ SAADAT 
(YEDİ PİR)’IN KABRİ ŞERİFLERİ
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ALİ RÂMÎTENÎ (ö. 715/1315)
Buhara yakınlarında bulunan 

Râmîten (Râmeyten) kasabasında doğdu. 
Mahmûd-ı Fağnevî’ye intisap etti.

Müridleri kendisine Hâce-i Büzürg 
(büyük hoca), Hâce Muhammed’e ise 
Hâce-i Hurd (küçük hoca) derlerdi. Oğlu 
Hâce Muhammed’den başka Hâce Mu-
hammed Külâhdûz, Hâce Muhammed 
Bâverdî, Hâce Muhammed Hallâc, Hâce 
Muhammed Baba Simmâsî adlı dört ha-
lifesi daha vardır. Nakşibendiyye tarika-
tının kurucusu Bahâeddin Nakşibend, Ali 
Râmîtenî’nin halifelerinden Muhammed 
Baba Simmâsî’nin mürididir.

 

Muhammed Baba Semmâsî 
(ö. 736/1335-36 [?])
Buhara’nın Râmîten kasabasının 

Semmâsî (Semâsî) köyünde doğdu. Genç-
liğinde ilim tahsiliyle meşgul oldu. Babası 
Seyyid Abdullah’ın tavsiyesiyle Hâcegân 
şeyhlerinden Mahmûd Fağnevî’ye intisap 
edince Fağnevî onu halifesi Ali Râmîtenî’ye 
gönderdi. Ali Râmîtenî’nin yanında 
tasavvufî eğitime devam etti ve onunla 
birlikte Hârizm’e gitti. Seyrüsülûkünü ta-
mamlayarak halife olduktan sonra köyüne 
dönüp irşad faaliyetine başladı. 

Semmâsî’nin irşadı ile Hâcegân sil-
silesine dahil olanların en önemli siması 
Bahâeddin Nakşibend’in mürşidi Seyyid 
Emîr Külâl’dir. 

Hâcegân tarikatını Nakşibendiyye’ye 
bağlayan silsile Emîr Külâl vasıtasıyla de-
vam etmiştir. 

EMÎR KÜLÂL 
(D. 683 (1284)- ö. 772/1370)
Buhara’nın Sûhârî köyünde doğdu. 

Bütün hayatını orada ve Buhara’nın di-
ğer bazı köylerinde geçirdi;Babasının 
adı Emîr Hamza olup kendisinin asıl 
adı bilinmemektedir. “Emîr” lakabı 
Hz. Peygamber’in neslinden olduğuna, 
Buhara’nın Farsça (veya Tacikçe) lehçe-

sinde “çömlekçi” mânasına gelen “Külâl” 
kelimesi ise mesleğine işaret eder. 

Hâcegân’ın mânevî atası olan Yûsuf 
el-Hemedânî’nin (ö. 535/1140) başlattığı 
bir geleneğe uyan Emîr Külâl dört halife 
tayin etti. Bunlar ikinci oğlu Emîr Hamza 
ile Mevlânâ Ârif Dikgerânî, Şeyh Yâdigâr 
Künsürûnî, Şeyh Cemâleddin Dihestânî’dir.  
Emîr Külâl 8 Cemâziyelevvel 772 (28 Ka-
sım 1370) tarihinde doğduğu köyde vefat 
etti ve orada defnedildi. Türbesi kısa za-
manda ziyaretgâh haline geldi. 

BAHÂEDDİN NAKŞİBEND
Hâce Muhammed b. Muhammed el-

Buhârî (ö. 791/1389)
Buhara yakınlarındaki Kasrıârifân 

(Kasrıhindûvân)  köyünde doğdu. Hz. 
Peygamber’in neslinden olduğunu, dede-
leri arasında İmam Ca‘fer es-Sâdık’ın da 
bulunduğunu ileri süren rivayetler ihtiyat-
la karşılanmalıdır.

Bahâeddin üç günlük bebek iken o sı-
rada doğduğu köyde bulunan dedesinin 
mürşidi Baba Muhammed Semmâsî tara-
fından mânevî evlât olarak kabul edildi. 
Semmâsî, beraberinde bulunan müridi 
Emîr Külâl’i Bahâeddin’in tasavvuf terbi-
yesi için görevlendirdi. 

Müridlik devresini tamamladıktan 
sonra doğum yeri Kasrıhindûvân’a dö-
nerek müridlerini yetiştirmeye başlayan 
Bahâeddin daha sonra ikisi hac için olmak 
üzere üç defa Buhara’yı terketti.

3 Rebîülevvel 791 (2 Mart 1389) 
tarihinde doğduğu köyde vefat eden 
Bahâeddin cenaze merasiminde şu beytin 
okunmasını istemişti: “Büyük müflisle-
riz köyünde ey şâh / Cemâlinden kılarız 
şey’en lillâh”. Kasrıârifân daha sonraki 
yıllarda Bahâeddin (Buharalılar’ın telaf-
fuzuna göre Baveddin) adını almış, Nakşi-
bendiyye tarikatı kuruluşunu tamamlayıp 
yayıldıkça mezarın etrafında geniş bir kül-
liye oluşmuştur. 

Kaynak: İslam Ansiklopedisi
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SAMANOĞULLARI DEVLETİNE 
BAŞKENTLİK YAPMIŞ

Buhara, 9. yüzyılın ortasından 10. yüzyı-
lın sonuna kadar Samanîlerin başkenti oldu. 
Samanî Devleti’nin yıkılmasından sonra Kara-
hanlıların yönetimi altına girdi. 

1220 yılında, Cengiz Han’ın oğlu Çağa-
tay, Otrar’ı zapt edip yağmalarken, bu sırada 
Cengiz Han da kendi komutasındaki ordu ile 
Buhara’yı tamamen yakıp yıktı. 30 bin kişi 
katledildi. Bu olay tarihin gördüğü en zalimâne 
hadiselerden biridir. Şehir tamamen yağma 
edilirken, insanlığın kültürel hazinesi sayılacak 
önemdeki eserler de tarihe gömüldü.

Samaniler devletinin kurucusu İsmail 
Samani’nin Buhara’daki türbesindeyiz. Orta 
Asya’da inşa edilen ilk türbe özelliğini taşıyan 
İsmail Samani Türbesi, gerek yapım şekli ge-
rekse kullanılan malzemelerden ötürü kendi 
sınıfındaki mimari biçimin öncüsü olmuş. 

Buhara şehrinin merkezinde bulunan dört 
kapılı Sarrafan Çarşısı’ndayız. Çarşının tam 
karşısında yer alan, Orta Çağ cami mimari-
sinin önemli bir örneği olan Magoki Attari 
Cami, Karahanlılar’ın 12. yüzyılda yaptığı bir 
eser. Caminin bitkisel ve geometrik motifler-
le süslenmiş taç kapısı oldukça dikkat çeki-
yor. Kalyan Camii olarak da anılan yapı, eski 
Şehristan’da Poi Kalyan meydanındadır. Cuma 
Camii de denilen ilk cami Batı Karahanlı Hü-
kümdarı Arslan Han tarafından 1121 yılında 
yaptırılmıştır. 

Kala Camiinin minaresi Orta Asya’da Mo-
ğol İstilasından kurtulan birkaç yapıdan biridir. 
Minare, bu ilk camiden günümüze kadar gelen 
orijinal Karahanlı minaresidir.

EYÜP PEYGAMBER ÇEŞMESİ
Buhara kentinde Hz. Eyüp’ün asasını yere 

vurmasıyla açığa çıktığına inanılan Çeşme-i 
Eyüp isimli kuyu, asırlardır sırrını koruyor. 
İnanışa göre Eyüp Peygamber, Buhara’yı ziya-
retinde şehirde kuraklık hakimmiş. Halk, Eyüp 
Peygamberden su istemiş. Bunun üzerine Eyüp 
Peygamber dua edip asasını toprağa vurmuş ve 
ortaya Eyüp Kaynağı olarak da bilinen işte bu 
su çıkmış.
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BUHARA’DA RUS MEZALİMİ
Buhara’da Rus işgaline karşı başlatı-

lan direniş 1926 yılına kadar sürdü. 1923 
sonunda Buhara hükümeti tamamen Rus 
kontrolüne geçti. Halkın büyük bir kısmı 
Afganistan’a, geri kalanı da kırsal alanlara 
ve Özbekistan şehirlerine kaçtı. 1930 ve 
1940’lı yıllarda da baskılar sebebiyle bir 
göç daha yaşandı.  Buhara’nın nüfusu ta-
mamen azaldı.

Alim Han, 1911-1920 yılları arasında, 
Ruslar tarafından işgal edilen Türk devleti 
Buhara Hanlığı’nı idare eden hükümdar-
dır. Han tarafından yaptırılan yazlık saray 
müze haline getirilmiş. Sonbaharın ihti-
şamlı manzarası içinde sarayın bulunduğu 
bölgeyi geziyoruz.  Bu saray, Buhara da o 
dönemdeki lüks ve israfın boyutlarını da 
göstermekte.

Alim Han, 1868’de Rus hakimiyetine 
geçtikten sonra vergi karşılığında iç iş-
lerinde serbest bırakılıyor. Han, 1917’de 
yanına ailesini de alarak Bolşevik Ruslar-
dan kaçıp Afganistan’a gider. 1944 yılında 
Afganistan’da vefat eder.

BUHARA’NIN EN ESKİ YAPISI
Ark Kale, Buhara tarihinde inşa edilen 

ilk yapı kabul edilir. 20 metre yüksekliğin-
deki kale, geçmişte hem karargah hem de 
kentin emirlerinin sarayı olarak kullanıl-
mış. İkinci inşasından sonra Cengiz Han’ın 
askerlerinin istilasında ciddi zarar gören 
kale, son şeklini ise 16. yüzyılda aldı. 

İçindeki Mah-ı Ruz Çarşısı’nda ahşap 
bir caminin yer aldığı kalede ayrıca Arke-
oloji ve Tarih Müzesi de mevcut. Müzede, 
tarihte kullanılan elbiseler, günlük eşyalar 
ve askeri malzemelerin yanı sıra sikkeler, 
tablolar sergileniyor. 

Müzede ayrıca Buhara Hanlığı, Uy-
gur Devleti, Timurlular dönemi eserlerinin 
yarı sıra ve Moğol istilasını anlatan bölüm 
de yer alıyor.

Ark Kalesi, UNESCO tarafından 
1993’te Dünya Mirası Listesine dahil edilen 
Buhara’nın en eski yapısı olarak biliniyor.
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MEDRESELER KENTİ BUHARA

Ahşap işlemeciliği ve kalem 
işi nakışlarıyla dikkat çeken Bolo 
Havuz Camisi görülmeye değer. 
1713 yılında yapılan caminin son 
cemaat yeri 1917’de son haline ge-
tirilmiş. Camiden ayrı bir konum-
da olan minare de o dönemden kal-
ma. Bolo Havuz’un önündeki yeşil 
alan ve cadde ise Buhara’nın kalbi 
diye nitelendirilebilecek Registan 
Meydanı’na açılıyor.

Uluğ Bey Medresesi, 1417-
1420 tarihlerinde arasında 3 se-
nede tamamlanır. İki katlıdır, dik-
dörtgen planlıdır, 50 talebe odası 
vardır. Uluğ Bey kurduğu bu med-
resede bizzat kendisi ölümüne ka-
dar matematik ve astronomi ders-
leri vermiştir.

Uluğ Bey Medresesi karşısın-
da 1652 yılında inşa edilmiş olan 
Abdülaziz Han Medresesi yer alır. 
Bir mimari topluluğun altında bu-
lunan bu iki medrese, yüzyıllar 
boyunca Asya’nın eğitim yuvası 
olmuştur. 

Kalın Camisi ve Kalın Mi-
naresi ile aynı külliyede yer alan 
Miri Arap Medresesi, Buhara’nın 
tarihi ve kültürel merkezlerinden 
biridir. Medresede dünyanın en iyi 
din adamları yetişmiştir. Sovyet 
döneminde rejimin izin verdiği tek 
dini merkez olan medrese, bugün 
eğitim ve öğretime hala devam et-
mektedir.
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RENKLİ BUHARA PAZARLARI
Buhara pazarları da oldukça renkli-

dir. Pazarda yer alan çeşitli el sanatları 
ürünlerinin yanı sıra Buhara’nın ünlü 
halılarına da rastlamak mümkündür.

Taki Telpak Furuşan, Taki Zerge-
ran, Taki Sarrafan çarşılarını dolaşıyo-
ruz. Çarşının başka bir kapısı etrafında 
kafe, çay bahçesi ve restoranın bulun-
duğu havuzlu bir meydana, Lebi Ha-
vuz Kompleksi’ne açılıyor. Özbekler 
Nasreddin Hoca’yı Türkler kadar be-
nimsemiştir. Bu nedenle Leb-i Havuz 
Meydanı’nda eşeğe binmiş Nasreddin 
Hoca heykeli bulunmaktadır. Ortadaki 
havuzun etrafında ipek yolunu temsil 
eden deve heykelleri bulunuyor. 

Meydanın hemen yanındaki Nadir 
Divan Medresesi’nin taç kapısı dikka-
timizi çekiyor. Bu medresenin ilginç 
bir hikayesi vardır. Nadir Divan Bey 
ticaretin gelişmesi için bir kervansaray 
yapar. Timur han ve diğer hanları davet 
eder. Burayı medreseye benzeten han-
lar, “Hayırlı olsun, güzel bir medrese 
yapmışsın” deyince, Nadir Divan Bey 
burayı hemen medreseye çevirir. Bugün 
kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan 
bu tarihi binada, Koşukavak Turizm 
firması yönetim kurulu başkanı Rifat 
Yakupoğlu ile  Özbek milli kıyafetler 
defilesini birlikte  seyrediyoruz. 

Buhara’da 1807 yılında inşa edi-
len medrese Çar Minar, dört minareli 
medrese anlamına geliyor. Minarelerin 
turkuaz rengindeki kubbeleri ile dikkat 
çeken Çar Minar, Buhara hanlarının 
yaptırdığı son medrese olarak biliniyor.

İslam dünyası için önemli bir isim 
olan İmam Buhari, Buhara’da doğmuş 
ve büyümüş. Buhari’nin adına modern 
bir müze yapma fikri, 2001 yılında ha-
yata geçirilmiş. Hadisleri yazdığı sayfa-
ların bazıları bu müzede sergilenmekte-
dir.
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BUHARA’DAN 
SEMERKANT’A DEVRİ ALEM

Alimler ve evliyalar şehri Buhara’ya 
veda vakti geldi. Tarihi İpek Yolu’nu ta-
kip ederek 284 kilometrelik uzaklıktaki 
Semerkant’a doğru yola çıkıyoruz. Bir za-
manlar kervanlarla gidilen dağları otobüs-
le geçerek ilerliyoruz. 1996 yılında, 22 yıl 
önce bu yolu gece vakti gitmiştik. Zarifşan 
Dağları’nın muhteşem manzarası eşliğin-
de Semerkand’a giderken, adını Ali Şir 
Nevai’den alan, Nevai şehrinde 14. yüzyıl-
dan kalma İpek Yolu kervansarayı bulunu-
yor. Bir zamanlar İpek Yolu’nu takip eden 
kervanların konakladığı bu kervansarayda 
biz de mola veriyoruz.

 22 YILDA GELEN DEĞİŞİM
Semerkant’a 25 kilometre uzaklıktaki 

Çalak köyüne geliyoruz. Özbeklerin Ça-
lak dediği Çilek köyünde İmam Buhari 
türbesini ziyaret ediyoruz. Burada ilk tür-
beyi Timur Han yaptırmış. İslam Kerimov, 
türbeyi genişletip ihtişamlı hale getirmiş 
ve çok kıymetli oniks taşından mezar taşı 
yaptırmış.1996 yılında İmamı Buhari’nin 
türbesini ziyaret ettiğimizde son derece 
sade bir yapı karışmıştı bizi. Ayrıca bir de 
mescit vardı. Hanımlarında Cuma namazı 
kılmak için mescide geldiğini görmüştük. 

Bugün türbe ve cami çevresi ihtişamlı 
binalarla donatılmış. İslam Eserleri Müzesi 
görülmeye değer. Ünlü Hadis alimi İmamı 
Buhari türbesini 22 yıl sonra tekrar ziyaret 
ederek bir kez daha tarihe not düşüyoruz.

İMAM BUHARİ TÜRBESİ
Sovyetler Birliği döneminde adeta 

harabeye dönen İmam-ı Buhari Külli-
yesi, 2000’lerin başında Orta Asya Türk 
Sanatı’nın özelliklerini taşıyan bir türbe 
inşa edilmiş. Asıl kabir, yer altındaki bir 
mezar odasındadır. Kabrin tam üzerine 
denk gelen yere ise bir mermer sanduka ko-
nulmuş. Yoğun bir ziyaretçi akının olduğu 
külliye, manevi atmosferiyle ziyaretçilerin 
hayranlığını kazanıyor. İmam Buhari’nin 
türbesi revaklı geniş bir avluda yer alıyor. 
Avlunun ortasındaki havuz, tarihi çınar 
ağaçları, kuş cıvıltıları, dökülen yapraklar 
bize sonbaharın tüm ihtişamını yaşatıyor. 
Türbenin bulunduğu külliyede Kur’an-ı 
Kerim müzesinde çeşitli ülkelerden hediye 
edilen Kur’an-ı Kerim’ler sergileniyor.

Dilerseniz, Kuran’ı Kerim’den sonra 
kaynak kitap olarak kabul edilen Sahihi 
Buhari adlı Hadis kitabının yazarı İmam 
Buhari’nin hayatını kısaca hatırlayalım…
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İmam Buhârî, 810 senesinde Buhara’da 
dünyaya geldi. Buhara’da doğduğu için 
“Buhârî” ismiyle, alim olduğu için “İmam” 
ismiyle anılmaktadır.  Asıl adı Muhammed 
bin İsmail’dir.

İmamı Buhari, babası öldükten son-
ra, annesi tarafından okutulup yetiştirili-
yor. Genç yaşta annesinin terbiyesi altında 
Arapçayı ve Kur’an’ı Kerimi öğrenmiştir. 
Mekke’ye ilk gidişi hac amacıyla 16 yaşın-
da annesi ve kardeşi ile birlikte olmuş, an-
nesi ve kardeşi Buhara’ya dönerken kendisi 
ilim öğrenme isteğiyle Mekke’de kalmıştır. 
Babasından kalan servet, onun hiç kimseye 
muhtaç olmadan ilim öğrenmesine vesile 
olmuştur.  

Henüz on sekiz yaşındayken Sahabe 
ve Tabiin fetvalarını topladı. Abdullah bin 
Zübeyr el-Hamidi’den Şafii fıkhını öğren-
di. Bu arada Medine-i münevvereye gidip 
Resulullah efendimizin (s.a.v.) kabri şerifi-
ni ziyaret edip geceleri kabri şerif başında 
Tarih-ul-Kebir kitabını yazdı. Mekke ve 
Medine’den başka, Bağdat, Basra, Kûfe, 
Mısır, Nişâbur, Belh, Merv, Askalan, Şam, 
Hums, Rey ve Kayseriyye gibi ilim mer-
kezlerini dolaşıp hadis âlimleriyle görüşüp 
binden fazla âlimden hadis ve diğer ilimleri 
öğrenip nakletti.  

Buhârî, eğitimini tamamladıktan sonra 
Mısır’dan Maveraünnehr’e kadar tanınmış 
ilim merkezlerinde hadis ve çeşitli İslâmi 
İlimler alanında dersler verdi. Kendisin-
den 70.000’den fazla talebe hadis dinlediği 
rivayet edilir. Öğrencileri arasında, Tirmi-
zi, Nesai, Ebu Zür’a ve Ebu Bekr bin Hu-
zeyme, İbni Ebi Davud, Muhammed bin 

Nasr-ul-Mervezi, Müslim bin Haccâc, İbni 
Ebiddünya gibi büyük ve tanınmış hadis 
âlimlerinin isimleri yer alır.  

İsmail Buhârî, yüz binlerce hadis-i şe-
rifi metinleri ve senetleriyle ezbere bilirdi. 
Hadis-i şeriflerin ravilerini derinlemesine 
inceler, dinin emirlerine uymayan, edeple-
rini gözetmeyen, ahlakında bir kusur olan-
ların rivayet ettiği hadis-i şerifleri almazdı. 

Bir kimse hadis rivayetinde ve ravile-
rin senedinde hataya düşse, hemen İmam 
Buhârî’ye danışıp doğrusunu öğrenirdi. 
Gittiği her yerde, etrafı hadis-i şerif almak 
ve öğrenmek isteyenlerle dolup taşardı. 
İmam-ı Buhari hazretlerinin hadis ilminde-
ki rumuzu “H” harfidir. Aynı zamanda tefsir 
ve kelam ilimlerinde de üstad olan İmam 
Buhari tefsire dair bildirdiği rivayetler tefsir 
âlimlerinin eserlerini süslemektedir. 

İmam Buhârî, 870 senesinde Semer-
kand’ın Hartenk kasabasında Hakka yürü-
dü. İmâm-ı Buhârî, Kabe’de yazdığı Sahîh-i 
Buhârî adlı meşhur kitabını şöyle anlatır:

“Câmiu’s-Sahîh (Sahîh-i Buhârî) kita-
bını, 600 bin hadis-i şerif arasından seçtim. 
Her hadis-i şerifi kitaba koymadan önce 
gusledip, iki rekat namaz kılıp, istihare yap-
tım. Ondan sonra hadis-i şerifi kitaba koy-
dum. Bunları yapmadan hiçbir hadis-i şerifi 
yazmadım. 7275 hadis-i şerif olan bu kitabı 
16 yılda tamamladım.”

Dünyaca ünlü Hadis Alimi İsmail 
Buhari’nin Semerkant yakınlarındaki türbe-
sini ziyaret ederek duamızı edip destur ala-
rak Semerkant’a geliyoruz. Semerkant ade-
ta bize “Hoş geldin” diyerek kucak açıyor.
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Tarihi eserleri ile Semerkant, İpek 
Yolu’nun en önemli merkezi konumunda. 
İslam medeniyeti ile 7. yüzyılda şereflenen 
Semerkant, tarihi eserleri, kültürel mirası ile 
çok önemli bir yer. 2700 yıl önce kurulan 
bu tarihi şehir, UNESCO tarafından koruma 
altına alındı.

Özbekistan’ın güneyinde bulunan 
Semerkant, Taşkent’in 275 kilometre gü-
ney batısında yer almaktadır. Zeravşan 
Irmağı’nın vadisinde bulunmakta, Nüfusu 
yaklaşık 500 bin kişidir. Önemli bir sanayi 
merkezidir. UNESCO tarafından dünya kül-
tür mirası listesinde yer almaktadır. Semer-
kant, eski Farsça’da “Taş Kent” anlamına 
gelirken, eski Türkçe’de temiz kent anlamı-
na gelen “Semiz kend” diye adlandırılmıştır. 

Semerkant şehrinin girişinde, yüksek 
tepelerde M.Ö.7 ile 2. yüzyıllara tarihlenen 
Afrasiab denen antik yerleşimin efsanevi 
kral Turan tarafından kurulduğu bilinmek-
tedir. 

İslâm dünyasında ilk kâğıt üreti-
mi Semerkant’ta yapılmış buradan tüm 
Avrupa’ya yayılmıştır. M.Ö.7. yüzyıldan 
sonra Semerkant Türklerin egemenliğine 
geçmiş, Alp Er Tunga bölgenin komutanlı-
ğını yapmıştır.

13. yüzyılda Semerkant Cengiz Han 
tarafından ele geçirildikten sonra yakılıp 
yıkılmıştır. 1370 yılında bölgenin komuta-
nı olan Timur, kendini hükümdar ilan edip 
başkenti Semerkant’a taşıyarak bu şehri 
baştan aşağı yeniden kurmuştur. 1784 yılın-
da Semerkant, Buhara Emirliği’nin merkezi 

olmuştur. 1868’de Ruslar bölgeyi ele geçi-
rip işgal ederek Türkistan’a bağlamıştır.

REGİSTAN MEYDANI
Özellikle Taşkent, Buhara, Semerkant 

gibi bütün büyük şehirlerin merkezleri, 
Ortaçağ döneminden itibaren “Registan” 
olarak adlandırılmıştır. Registan Meydanı 
çölün ortasındaki meydan demektir. Re-
gistan Meydanı, Orta Asya Türk mimarlı-
ğının nadir örneklerinden biridir. 15. asırda 
Timur Han’ın torunu Uluğ Bey tarafından 
kurulan, üzeri muhteşem karolarla bezen-
miş kapılara sahip Üç ayrı medresenin bir 
arada bulunduğu, Semerkant’ın merkezin-
de muhteşem bir meydandır. Meydanın et-
rafında  Mirza Uluğ Bey Medresesi, Şirdor 
Medresesi, Tilla Kari Medresesi mimarisi 
ile insana göz ve gönül ziyafeti sunar.

Uluğ Bey Medresesi 1417-1420 yılları 
arasında yapılmıştır. Registan Meydanı’nın 
batı kısmındadır. Burada 110 tane öğrenci 
yaşayabilecek şekilde 54 hücre ve büyük 
bir bahçe bulunmaktadır. Medresede astro-
nomik gözlemler yapmak için bir platform 
bulunmuştur. Uluğ Bey, ölümüne kadar 
burada matematik ve astronomi dersleri 
vermiştir. Medrese yapısı, Uluğ Bey’in ast-
ronomiye olan tutkusunu sembolize eder. 
Kapı üzerindeki on yıldız, uzayı sembolize 
etmektedir. Ayrıca geometrik desenler de 
kullanılmıştır. Medreseye 15 metre yük-
seklikteki bir kapıdan girilir ve bu kapının 
bizzat Uluğ Bey tarafından tasarlandığı 
söylenir. Medresenin içinde Uluğ Bey’in 
heykeli bulunmaktadır

MEDENİYET TARİHİMİZİN  BAŞKENTİ SEMERKANT
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Uluğ Bey Rasathanesi

Uluğ Bey Rasathanesi

Şirdor (Arslanlı) Medrese

Tilla Kari Medresesi

ŞİRDOR (ARSLANLI) MEDRESESİ
Semerkand’ın yöneticisi olan Yalangtuş 

Bahadır’ın emriyle 1619-1636 yılları arasında, 
Uluğ Bey Medresesi’nin tam karşısına simetrik 
olarak bir başka medrese yapılır. Uluğ Bey’in 
ölümünden 200 yıl sonra yapılan bu medrese-
ye Şirdor ya da Aslanlı Medresesi denir. Uluğ 
Bey Medresesi ile Şirdor Medresesi’nin tek 
farkı olarak yeni medresede kışın kullanılmak 
üzere tasarlanmış fazladan iki eğitim holünün 
bulunmasıdır. Giriş kısmının üst tarafına Se-
merkand şehrinin sembolü olan iki aslan res-
minin çizildiği Şirdor Medresesi’nin duvarla-
rına Kur’an-ı Kerim’den ayetler yazılmıştır.

1646-1660 yıllarında, yine Yalangtuş 
Bahadır tarafından iki medresenin ortasında 
üçüncü bir medrese inşa ettirilir. Bu medrese, 
dış görünümüyle diğer iki medreseye benze-
mekle beraber iç yapısı itibarıyla belirgin fark-
lılıklar gösterir. Medresenin iç bezemelerinde 
saf altın kullanıldığı için Tillakari yani Altın 
İşlemeli Medrese olarak adlandırılır.

Registan Meydanı’ndaki medreseler, fark-
lı dönemlerde yapılmalarına karşın aynı plan 
üzerinde inşa edilmeleriyle dikkati çekerler. 
Dört köşeli bir bahçe, dört teras ve çevre bo-
yunca sıralanmış odalar... Oda kapıları, saygı 
ve alçak gönüllülüğü hatırlatırcasına özellikle 
alçak olarak yapılmıştır. İnsanların kapılardan 
girerken ve çıkarken mutlaka başını eğmesi 
gerekir. Tillakari Medresesi, medrese olarak 
yapılmasına karşı cami olarak kullanılmıştır. 

Registan Meydanı, 2001 yılında, Semer-
kant’taki diğer tarihi yapıtlarla beraber UNES-
CO tarafından Dünya Mirası Listesine dahil 
edilmiştir.
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BİBİ HATUN CAMİİ
Timur’un eşi Bibi Hatun adına yap-

tırdığı camiyi ziyaret ediyoruz. Bu ca-
mii yapıldığı dönemde dünyanın en bü-
yük camilerinden biriymiş. Camii adını, 
Timur’a “han damadı” anlamındaki kü-
reken unvanının verilmesine sebep olan 
gözde eşi, Kazan Han’ın kızı Saray Me-
lik Hanım’ın halk arasındaki lakabından 
alır. İnşaatına 1399’da başlanan camii, 
1404’te büyük ölçüde planı tamamlan-
mıştır. Fakat 1405 yılında Timur’un 
ölümünden sonra bu haliyle kalmıştır. 
Doğu’nun en büyük camisi olması için 
inşa edilen yapıda 15 bin işçinin yanında 
100’den fazla fil kullanmıştır. Camiinin 
kapısı filler rahat girebilsin diye oldukça 
büyük bir şekilde yapılmıştır. Yapılan 60 
metre yüksekliğindeki orijinal kubbe 17. 
yüzyılda çökmüştür. Günümüzdeki kub-
be sadece 30 metredir. Bîbî Hanım Tür-
besi caminin karşısında yer almaktadır.

Timur’dan sonraki en önemli hü-
kümdar aynı zamanda bir bilim adamı 
olan Uluğ Bey’dir. Timur’un torunu olan 
Uluğ Bey döneminde Semerkant çağının 
en önemli bilim ve kültür merkezi haline 
gelmiştir.

Uluğ Bey, rasathanesi 1428 yılında, 
Semerkant’ın merkezine yaklaşık 3 ki-
lometre uzaklıkta bir tepe üstünde yapıl-
mıştır. Uluğ Bey oğlu tarafından devlet 
işleriyle ilgilenmiyor diye öldürüldükten 
sonra rasathane yerle bir edilmiştir. Uluğ 
Bey dünyanın güneş etrafında döndüğü-
nü Kopernik’ten 60 yıl Galileo’dan 200 
yıl önce bulmuştur. İlk yıldız haritasını 
yapmıştır. Aya ilk ayak basan Neil Arms-
trong ay yüzündeki 3 kraterden birine 
Uluğ Bey adını vermiştir.
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TARİHİ KAĞIT İMALATHANESİ
İpek Yolu’nun önemli noktalarından biri 

olan Semerkant’ta belgesel çekimlerimiz tari-
hi kağıt imalathanesinde devam ediyor. Dün-
yada kağıdı ilk imal eden Çinliler olmuştur. 
751 yılında yapılan Talas savaşı ile Türkler, 
esir düşen Çinli askerlerden kağıt imalatını 
öğrenir. Talas savaşlarından sonra kağıt, İpek 
Yolu sayesinde Anadolu ve Avrupa’ya yayılır.

Dut ağacı kabuğu soyulup kaynatılır, ar-
dından su gücü ile un haline getirilip dibek 
taşında ezilir. Bu işlemler sonunda sudan etki-
lenmeyen özel Semerkant kağıdı ortaya çıkar. 
Rehberimiz kök boyadan yapılan mürekkep-
lerle, Semerkant kağıdına yazılan yazıların 
bin yıl özelliğini kaybetmediğini, farelerin 
bile özelliğinden dolayı bu kağıdı yiyemedi-
ğini söylüyor. Orta Asya’da el işçiliğinin kul-
lanıldığı ilk ve tek kağıthane Semerkant’taki 
kağıt atölyesidir. İnsanlık tarihinin en önem-
li güzergâhlarından İpek Yolu, Doğu ile Batı 
arasında ticaretin yapılmasının yanı sıra kültür 
ve geleneklerin yayılmasında önemli rol oyna-
mıştır. Semerkant kağıdı da bu güzergahın en 
çok ilgi gören ve satılan ürünlerinden olmuş-
tur..

Semerkant kağıdı, 9. ve 10. yüzyıllarda 
Müslüman ülkelerin yanı sıra Avrupa’ya kadar 
yayılmış. O dönemde kaleme alınan birçok 
eser, Semerkant kağıdı üzerine yazılmış. Se-
merkantlı kağıt ustalarının, 10. yüzyılda dün-
yadaki en ince, pürüzsüz, dayanıklı ve mürek-
kebi fazla emmeyen kağıt çeşitlerini üretmeyi 
başarmış.

Semerkant’ın Konigil Mahallesi’ndeki 
kâğıt atölyesinde Zarif Muhtarov ve ailesi, 
yüzyıllar öncesinin teknikleriyle kâğıt ürete-
rek bu geleceği hala sürdürüyorlar.

O dönemde yörede üretilen bu kâğıtların 
çok beyaz olanları “Semerkant Sultan Kâğıdı”, 
çok ince olanları da “Semerkant İpek Kağıdı” 
ismiyle biliniyor. Semerkant kağıdı sallan-
dığında kendine özgü bir ses çıkarmakta ve 
insanlar Semerkant kâğıdını bu kendine has 
sesinden tanımakta.

SEMERKAND BATI 
KARAHANLILAR DEVLETİ’NE

 BAŞKENTLİK YAPTI
999 yılında Buhara’yı ele ge-

çirerek Samanoğulları Devleti’ne 
son veren Karahanlıların en par-
lak dönemi Yusuf Kadir Han za-
manıdır. Yusuf Kadir Han’dan 
sonra zayıflayan Karahanlılar, 
1058 yılında Doğu ve Batı olmak 
üzere ikiye bölünmüşlerdir. Doğu 
Karahanlılar’ın merkezi Kaşgar; 
Batı Karahanlılar’ın merkezi ise 
Semerkant’tır. Doğu Karahanlı 
Devleti, 1130 yılında Moğol Ka-
rahitaylar; Batı Karahanlı Devleti 
ise Harzemşahlar tarafından orta-
dan kaldırılmıştır. Kutadgu Bilig 
yazarı Yusuf Has Hacib, Divan-ı 
Lügati’t-Türk sahibi Kaşgar-
lı Mahmut, ünlü İslam filozofu 
Farabi ile Gönüller sultanı  Hoca 
Ahmet Yesevî bu dönemde yaşa-
mışlardır.
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Şehrin merkezinde ana caddede bulu-
nan Timur heykelinin yanında mavi kub-
belerin altında Timur ve yakınlarının me-
zarı bulunmaktadır. Timur’un muhteşem 
türbesi, “Gur-ı Mir” veya “Gur Emir” ola-
rak da bilinir. Gur Emir, Emir’in Mezarı 
anlamına gelmektedir.

Timur 8 Nisan 1336 tarihinde 
Özbekistan’ın Keş şehrinde doğdu. Babası 
Barlas oymağının beyi Turgay, annesi Teki-
ne Hatun’du. Cesur, zeki ve bilgili bir Türk 
asilzadesi olan Timur Han, kısa zamanda 
yükselerek Doğu Türk Hakanlığı’nın tah-
tına oturur. Timur Han, imparatorluğu-
nun sınırlarını Tataristandaki İdil-Volga 
nehrinden, Hindistan’daki Ganj Nehri’ne, 
Çin sınırındaki Tanrı Dağları’ndan Eğe  
kıyılarındaki İzmir ve Şam’a kadar geniş-
letir. Timur Han, 18 Şubat 1405 tarihinde 
Çin seferine giderken Kazakistan’ın Otrar 
bölgesinde 69 yaşında hayatını kaybeder. 
Cenazesi Semerkant’a getirilir. Timur, ve-
fat eden torunu Muhammed Sultan Mirza 
için inşa ettirdiği türbenin altındaki mezar 
odasına defnedilir. Tarihi belgelerde  Ti-
mur Han’ın türbesi ile ilgili şu bilgiler yer 
almaktadır.

Türbe, iç mekânının güneydoğu köşe-
sindeki bir merdivenle inilen cenaze mah-
zeni, dört yöne açılan dört kollu bir plana 
göre inşa edilmiştir. Türbenin dış cephe-
sinde yer alan tezyinat farklıdır. Daha çok 
siyah ve fîrûze mozaik çiniler kullanılarak 
yapılmış kûfî yazı kuşakları ile geometrik 
motiflerden oluşmaktadır. Türbenin içi çe-
şitli malzemenin değişik tarzlarda kullanıl-
masıyla ağır ve göz alıcı biçimde süslen-
miştir. Türbenin içinde bulunan lahitlerin 
en muhteşemi Timur’a ait olup koyu renk 
yeşimdendir. Timur’un cenazesinin bulun-
duğu yerin tam üstüne çok değerli bir taş 
olan Yeşim taşı yerleştirilir.

1941 Mihail Gerasimov adındaki 
Rus arkeoloğun başkanlığındaki bir ekip 
Stalin’in emriyle mezarı açar ve Timur’un 

kemiklerini alıp Moskova’ya götürür-
ler. Amaçları, kemikler üzerinde çalışıp 
Timur’un fiziksel özelliklerini ortaya çı-
kartmaktır. Semerkant’ın yaşlıları buna 
karşı çıkar ve “Kim ki mezara saygısızlık 
eder, Allah’ın lânetinden kurtulamaz” şek-
lindeki kitabeyi hatırlatırlar ama talimat 
bizzat Stalin’den geldiği için kimse onları 
dinlemez. Halkı uzaklaştıran askerler tür-
benin etrafını çevirir ve Timur’un meza-
rını açıp kemiklerini çıkartır. Bu olaydan 
tam üç gün sonra 22 Haziran 1941’de Nazi 
Almanya’sı Moskova’ya savaş ilan eder.

Gerasimov Moskova’ya götürdüğü 
kemikler üzerinde uzun uzun çalışır. Tarih 
kitaplarında yazdığı gibi Timur’un aksak 
olduğunu, bunun sebebinin de kalça ke-
miğindeki incinme olduğunu tespit eder. 
Timur’un boyu 1.73’tür. Sonra kafatasının 
üzerinde çalışır ve “etlendirme” tekniği ile 
Timur’un yüzünün kalıbını çıkartıp büstü-
nü yapar. Timur’un Orta Asya’da bugün 
yapılan tabloları ile heykellerinde, Mihail 
Gerasimov’un belirlediği kalıp esas alın-
maktadır.

TİMURHAN’IN SEMERKANT’TAKİ TÜRBESİ
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Modern İpek Yolu ekibi olarak Koşu-
kavak Turizm ile tarihi İpek Yolu’nun izle-
rini takip ederek Kazakistan ve Özbekistan 
kültür turumuzun son durağı olan Şahı Zin-
de Türbesi’ndeyiz. Semerkant’ın kuzeyin-
de Efrâsiyâb Tepesi diye bilinen yükselti-
nin güney yamaçları halk tarafından kutsal 
bir mevki olarak kabul edilmiş. Yaşayan 
Sultan Anlamına gelen Şahı Zinde’yi bu 
kadar önemli kılan, Hz. Peygamber’in am-
casının oğlu Kusem b. Abbas’ın İslâm di-
nini yaymak üzere bölgeye gelerek burada 
şehit olmasıdır. Kusem b. Abbas için ya-
pılan kabir zamanla önemli bir ziyaretgâh 
olmuş, etrafında türbeler ve mezarlık başta 
olmak üzere birçok yapı inşa edilmiştir. 
Türbe görevlisi, türbe sandukasının bulun-
duğu bölümü bizler için açarak belgesel 
çekimine izin veriyor. 

1220’de Cengiz Han tarafından yakılıp 
yıkılan Semerkant şehriyle birlikte burada-
ki türbe ve mezarlar da yok edilir. Moğol 
tahribatından kısmen kurtulmuş olan Ku-
sem b. Abbas Türbesi ve Mescidi 1335’te 
yeniden inşa edilir. Günümüzde Şahı Zin-
de denilen yerde Timur’un hanımı Toman 
Aka tarafından inşa ettirilen 1405 tarihli 
türbe, Hoca Ahmed Türbesi, Timur’un ab-
lası Türkân Aka tarafından kızı Şâd-ı Mülk 
için inşa ettirilen 1372 tarihli Şâd-ı Mülk 
Aka Türbesi, 1376 tarihli Emîr Hüseyin 
b. Tuğluk Tekin Türbesi, Emîr Burunduk 
Türbesi, Emîrzâde Türbesi, Kadızâde-i 

Rûmî Türbesi ve Aştek Türbesi yer alır.
İtikadi Mezhep önderlerinden İmam-ı 

Maturidinin Semerkant’taki Türbesi’nde-
yiz. İmam Maturidi’nin asıl adı Ebu Man-
sür Muhammed b. Muhammed b. Mahmud 
el-Maturidi olup Semerkant yakınlarındaki 
Maturid köyü sebebiyle bu şekilde anılmış-
tır. Fıkıh, tefsir ve usulle ilgili 60’dan fazla 
kitabı bulunan Maturidi’nin türbesi Se-
merkant’taki Cakerdize mahallesindedir. 
Hayatı hakkında kaynaklarda çok az bilgi-
ye rastlanan Mâtürîdî, Sâmânoğulları’nın 
Mâverâünnehir’e hâkim oldukları devirde 
yaşamıştır. Ehli sünnet çizgisinden ayrıl-
mayan Mâtürîdî Hanefî mezhebinin dör-
düncü, hatta üçüncü kuşak âlimlerindendir.

Koşukavak Turizm ile İpek Yolu’nun 
izinde Özbekistan kültür turumuzun sonu-
na gelmiş bulunuyoruz. Dursun Elmasın 
şiiri ile  Özbekistan’a veda ediyoruz.

Aşkabat, Düşanbe aşın ileri 
Özbek’i, Kırgız’ı bırakın beri 
Ötüken yurduna erdikten geri 
Kür Şad’ın seyrine durun turnalar

Fergana’da durup kalmayın fazla
Taşkent’ten Harezm’e hoplayın hızla
Semerkant’ta şükür ile niyazla
Vecde gelip, dünü sorun turnalar

ŞAHI ZİNDE TÜRBELERİ
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“Kainatta iki yol vardır, biri Samanyolu diğeri de İpek Yolu’dur.”
                                                                        Özbek Atasözü 

 ÖZBEKİSTAN’DA

TÜRKİSTAN COĞRAFYASININ MANEVİ BAŞKENTİ

MODERN İPEK YOLU İLE

DEVR-İ ALEM
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Türkistan coğrafyasının mane-
vi başkenti, tarihi İpek Yolu gö-
nül coğrafyasının merkezine 

Özbekistan’a gidiyoruz. Devr-i Alem Belge-
sel TV Programı ve İlim, Kültür, Tarih, Araş-
tırmaları Merkezi (İKTAV) Belgesel Yayıncı-
lık olarak dünya coğrafyasındaki kültür me-
deniyet ve zaferler tarihimizi belgeselleştir-
meye devam ediyoruz. Türkiye’nin önem-
li kültür turu firmalarından olan Koşukavak 
Turizm Firması ve Rumeli Dergisi’nin sahi-
bi kültür adamı Rıfat Yakupoğlu’nun daveti i-
le 22-29 Ekim 2018 tarihleri arasında, tarihi 
İpek Yolu güzergâhının en önemli merkezle-
rinden olan Özbekistan ve Kazakistan’dayız.

Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te 
başlayacak belgesel tadında kültür yolculu-
ğumuz, Taşkent’ten bir buçuk saatlik iç u-
çuşla Amuderya sahili ile Kara ve Kızılkum 
Çölü kenarında tarih ve medeniyet merke-

zi, Harezmşahlar Devletine başkentlik yap-
mış “Hive”ye gideceğiz. İpek Yolu’nun Tür-
kistan’daki izini takip ederek kara yolu ile ev-
liyalar ve âlimler diyarı tarihte Samaniler o-
larak bilinen Samanoğulları Devleti’nin ku-
rulduğu Buhara’ya geçeceğiz. Cihan İmpa-
ratorlarından Timur Han’a başkentlik yapan 
Semerkant’a gelerek Türk İslam Medeniyeti 
ile ilgili belgesel çekimimizle tarihe not düşüp 
zamana noterlik yapacağız.

İKTAV Belgesel Yayıncılık devrialem.tv 
olarak hazırlayacağımız Devr-i Alem Belge-
sel Programı’nın çekimlerini gerçekleştire-
ceğiz. Özbekistan’da hazırlayacağımız bel-
geselleri Avrasya Gazeteciler Derneği
www.agrt.net olarak birçok ulusal ve Bölge-
sel TV kanalına Koşukavak Tur 
(https://www.kosukavak.com.tr/) kültür hiz-
meti olarak göndereceğiz.

TÜRKİSTAN’IN MANEVİ BAŞKENTİ
ÖZBEKİSTAN
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Öncelikle, Özbekistan’ın İstanbul 
Başkonsolosu ile geçtiğimiz ay-

larda Devr-i Alem TV  (www.devrialem.
tv) ve Gebze Gazetesi (www.gebzegazete-
si.com) olarak yaptığımız söyleşiyi sizlerle 
paylaşıyoruz. “Kazakistan, Kırgızistan ve 
Azerbaycan’dan sonra Özbekistan’ın da 
Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırması se-
vinçle karşılandı.”

 “İnsanoğlu hatıraları ile yaşar, 
yaptığı hizmetler ve eserlerle de yaşatılır.” 

Son dönemde Türkiye ile Özbekis-
tan arasında yaşanan gelişmeler, Cumhur-
başkanı Sayın Erdoğan’ın Özbekistan’a 
yaptığı resmî ziyaret ve Özbekistan Dev-
let Başkanı ile görüşmeler neticesi iki ülke 
arasında, yatırım projeleri, tarih araştırma-
ları, kültür ve inanç turizmi gibi çeşitli ko-
nularda imzalanan 25 antlaşma, kültür ve 
medeniyet tarihimiz açısından dönüm nok-
tası, adeta bir milattır.

İki ülke arasında bahar rüzgarlarının 
estiği bu dönemde Türk İslam Medeniyeti-
nin kültür ve tarih başkentleri olan Buhara, 

Taşkent, Semerkant ve Hive gibi şehirle-
riyle, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri i-
le mutlaka görülmesi gereken bir ülke olan 
atalar diyarı Özbekistan bizleri bekliyor.

22 sene öncesine yolculuk;

Türkiye ile Özbekistan arasında-
ki bu güzel gelişmeler bana 22 yıl önce 
Özbekistan’ın Taşkent, Semerkant ve Bu-
hara şehirlerinde yapmış olduğum belge-
sel çekimlerinde yaşadığım güzel anıları 
hatırlattı.

Semerkant’ta Mezhep İmamı Matu-
ridi ve büyük Türk Hakanı Timur Han’ın 
türbelerinde yaşadığımız o güzellikleri.  
Büyük hadis alimi İsmail Buhari’nin tür-
besinin bulunduğu yerde kıldığımız cu-
ma namazını, akabinde ziyaret ettiğimiz  
Özbek köylerinde bize gösterilen misafir-
perverliği… Buhara’da, Şah-ı Nakşibendi 
Hazretlerinin türbesinde yaşadığımız ma-
nevi duyguyu, Kasr-ı Arifan Köyü’nde mi-
safir olduğumuz yaşlı Özbek çiftin bize 
gösterdiği ilgiyi dün gibi hatırlıyorum.

ÖZBEKİSTAN’IN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU İLE SÖYLEŞİ
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İstanbul’dan Özbekistan hava yolları 
uçağı ile seyahatimize başlıyoruz. Kadim 
ipek yolunu biz havadan gideceğiz. Yak-
laşık 3300 kilometrelik mesafe için 4 sa-
atten fazla bir yolculuk yapacağız. Güneş-
li bir havada, uçağın penceresinden İstan-
bul üzerinden Karadeniz semalarına açılı-
yoruz. Kafkaslar ve Azerbaycan’ı geçerek 
Hazar Denizi sahilleri üzerinden devam e-
den yolculuğumuz, Kazakistan toprakla-
rı üzerinden Türkmenistan hava sahasında 
devam ediyor. Aral gölü üzerinden, Amu 
Derya ve Siri Derya’nın nehirlerinin geç-
tiği Maveraünnehir vadilerinden Kızıl ve 
Karakum çölleri üzerinden geçiyoruz. 

Türkiye’de Çukurova’daki “Cey-
han” ve “Seyhan” nehirlerine isimlerini 
veren Amu Derya (Ceyhun) ve Siri Derya 
(Seyhun) nehirleri bir biri ile yarış ederce-
sine Aral Gölü’ne dökülürken insana göz 
ve gönül ziyafeti sunuyor. Uzaktan çöl or-
tasında bir vahayı andıran ve kadim Türk 
devletlerine ev sahipliği yapan Nuh pey-
gamberin oğlu tarafından kurulduğu riva-
yet edilen ve UNESKO tarafından koruma 
altına alınan 2500 yıllık geçmişi olan tari-
hi “Hive Şehri’nin” turkuaz çinilerle kap-
lı minare ve kubbeleri adeta bir tabloyu an-
dırıyor. 

Kadim Türk devletlerine başkent-
lik yapmış Ürgenç, Hive şehrinin yanı ba-
şında modern binaları ve şehir planıyla ge-

lişmiş bir kent olarak hemen fark ediliyor.  
Uçsuz bucaksız kum çöllerini aşan uçağı-
mız Özbekistan’ın Başkenti Taşkent hava 
limanı için alçalmaya başlıyor. 

Siri Derya yani Seyhun Nehri’ne 
dökülen ırmaklar ve yemyeşil parklarıy-
la, her biri farklı güzellikteki bahçeli evle-
ri, yaprakları sararmış ağaçları ile Taşkent 
muhteşem görünüyor. Sonbaharın ihtişam-
lı güzelliğini yansıtan, bağ ve bahçelerin 
altın sarısı renklerinin sudaki yansımala-
rı ile insana doyumsuz bir güzellik sunu-
yor. Bu muhteşem manzara eşliğinde Taş-
kent Türkistan coğrafyasının manevi baş-
kenti Özbekistan da modern İpek Yolunu 
takip ederek  Koşukavak Turizmle  belge-
sel çekimlerimize  İpek Yolunun merkezi 
Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’e  başla-
yacağız. 

İSTANBUL’DAN ÖZBEKİSTAN’A 
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Ticari, politik, diplomatik 
vb. nedenler ile gerçekleştirilmiş 
uzak ticaretin bütün türleri fark-
lı toplumlar arasında kültürel de-
ğişimi de beraberinde getirmiştir. 
Şarkılar, hikâyeler, dini düşün-
celer, felsefi görüşler ve bilim-
sel bilgiler seyahat edenler aracı-
lıyla taşınmış ve güncel kalmış-
tır.  Hatta denilebilir ki, teknik a-
landaki gelişmeler, kültür ürünle-
rinin veya ideolojilerin aktarımı, 
ticari mallara göre daha doğal ve 
kalıcı olmuştur.

Bunların yanı sıra gıda 
maddelerinin taşınması ile tarım-
sal değişim de gerçekleşmiştir. 
Kâğıt üretimi ve matbaa, damıt-
ma gibi kimyasal süreçler, etkili 
at koşumu ile üzengi gibi önem-
li buluşlar dünyaya Asya üzerin-
den yayılmış, “Taşkent” ise İpek 
Yolunun en önemli kavşak nok-
tası olmuştur.

TİCARETİN YANINDA KÜLTÜRÜN DE TAŞINDIĞI İPEK YOLU
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TAŞKENT
İPEK YOLU’NUN İZİNDE 
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Koşukavak Turizm firması sahibi 
Rıfat Yakupoğlu, Özbek rehbe-

rimiz ve kalabalık bir heyetle gerçekleşti-
receğimiz belgesel çekimlerimizi yapmak 
üzere İpek Yolu güzergâhının en önemli 
merkezlerinden birisi olan Özbekistan’nın 
Başkenti Taşkent gezimize başlıyoruz. 

Şehir için Taşkent adı ilk defa 11. 
Yüzyılda matematik ve astronomi konu-
sunda uzman Biruni ve ilk Türkçe sözlük 
Divan-ı Lügat-it Türk’ün yazarı Kaşgarlı 
Mahmut tarafından kullanılmıştır. Tarihte 
Çaç, Şaş, Binkent gibi çeşitli isimlerle de 
anılmış.

Çin’den başlayarak Anadolu üzerin-
den Avrupa’ya giden Tarihi İpek Yolunun 
en önemli merkezi olan Özbekistan’ın ba-
ğımsız tek kenti olan Taşkent, aynı zaman-
da Türki Cumhuriyetlerin en büyük baş-
kenti olma özelliğini taşıyor. 

Yaklaşık 3 milyona yakın nüfusuyla, 
Orta Asya’nın nüfus bakımından en büyük 
kenti olan Taşkent, eski Sovyet Cumhuri-
yetleri içinde de Moskova, St. Petersburg 
ve Kiev’den sonra dördüncü büyük kenttir.

Nüfusunun çoğunluğu oluşturan Öz-
bekler dışında, Ruslar, Tatarlar ve sayıca 

daha az olmakla birlikte Koreliler, Tacikler 
ve Uygurlardan oluşan değişik etnik kö-
kene sahip halkın yaşadığı Taşkent, farklı 
kültürlerin birbiriyle uyum içinde yaşaya-
bildiği bir şehir. 

Tarihin en önemli ticaret yolu olan İ-
pek Yolu’nun üstünde bulunan Taşkent ol-
dukça eski bir yerleşim bölgesidir. 1966 
yılında büyük bir deprem yaşamış ve şeh-
rin büyük çoğunluğu tahribat görmüştür. 
Bu yıkıcı depremden sonra şehirde hız-
la yenileme çalışmaları başlatılmıştır. Şe-
hir planlamacılığı konusunda başarılı olan 
Taşkent, bulvar olarak nitelenebilecek çok 
geniş caddeleri, caddeler boyunca uzanan 
ve şehrin nefes almasını sağlayan yemye-
şil parkları ile son derece modern bir görü-
nüme kavuşmuştur.

TAŞKENT
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Taşkent, ataması cumhurbaşkanı tara-
fından yapılan “Şehir Hakimi” adı verilen 
bir vali-belediye hakimiyet çatısı altında yö-
netilmektedir. “Taşkent Şehir Hakimiyeti” 
olarak adlandırılan bu yönetim biçiminde 
şehir Özbekçede “Tümen” denilen 11 idari 
bölgeye ayrılmıştır. Taşkent’in 11 tümeni 
Bektemir, Mirza, Uluğbey, Mirabad, Serge-
li, Sabir Rahimov, Üçtepe, Çilanzar, Hamza, 
Şeytantaur, Yunusabad ve Yakansaray’dır. 
Bu tümenler “tümen hakimleri” tarafından 
yönetilmektedir. Oldukça sistematik bir yö-
netim şekline sahip olan Taşkent her geçen 
gün daha da güzel bir görünüme kavuşmak-
tadır.

Taşkent’te Sovyet dönemin izlerini ba-
rındıran ve yıkılmaya yüz tutmuş binalarla 
yeni yapılan modern ve estetik binalar yan 
yana bulunur. Şehirdeki imar çalışmaları ha-
len devam etmekte olup yeni binalar, parklar, 
kongre salonları inşa edilmekte. 

Köklü bir tarihe sahip olan Taşkent’te 
yerleşim milattan önceki yıllara kadar uza-
nır. Bölgede izine rastlanılan ilk yerleşim 
“Ming Uruk- Bin Erik” olarak anılan yerleş-
kedir. Bu yerleşimin tarihi ise M.Ö 2. yüzyıl-
dır. Taşkent, bu tarihten sonra pek çok dev-
let tarafından yerleşim bölgesi olarak tercih 
edilmeye devam etmiştir.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gezi-
lecek pek çok yer, yapılacak pek çok aktivite 
mevcuttur. Taşkent’in tarih boyunca yerleşke 
olarak seçilmiş olmasının bir getirisi olarak 
şehirde çok sayıda tarihi yapı bulunuyor. 

Şehirde göz kamaştırıcı camiler, özgün mi-
marili medreseler, tarihi şahsiyetlerin hey-
kelleri bulunuyor. Tarihi binaların yanı sıra 
yemyeşil parkları, geniş caddeleri hareketli 
meydanlar ile de turistlerin ilgisini çekiyor. 
Taşkent’te sanata, tarihe ve bilime oldukça 
önem veriliyor. Şehrin dört bir yanında mü-
zeler, sanat galerileri, konser salonları bulu-
nuyor.

Dünyanın en büyük Kuran-ı Kerim’inin 
bulunduğu müze de Taşkent’te yer alıyor. 
Gezip görmeniz gereken yerler arasında Ba-
rak Han Medresesi, Emir Timur Meydanı, 
Uygulamalı Sanatlar Müzesi, Bağımsızlık 
Meydanı, Televizyon Kulesi, Prens Rama-
nov Sarayı, Taşkent Metrosu, Taşkent Sanat 
Galerisi ve benzeri yerler bulunuyor. Res-
samlar sokağı (sayilgoh caddesi)
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Orta Asya’da ilk ve tek olan metro 
1978 yılında hizmete giren Taşkent metro-
sudur. Üç güzergahta yolcu taşıyan metro, 
kentin ulaşım yükünü büyük ölçüde ye-
raltına taşır. Taşkent’te mutlaka görülmesi 
gereken yerlerden biri hiç kuşkusuz “Taş-
kent Metrosu”dur. Kızılkum çölünden ge-
tirilen mermerlerle dekore edilen ve Emir 

Timur’un torunu ünlü astrolog Uluğ bey’e 
atfedilen yıldız motifleriyle süslenen Mus-
takillik Meydanı istasyonu, Özbekistan’ın 
en önemli tarım ürünü olan pamuk desen-
li mozaiklerle süslenmiş olan Pakhtador 
istasyonu, dönemin kültür hayatına dam-
gasını vuran ünlü şair Ali Şir Nevai anısı-
na yapılan Ali Şir Nevai istasyonu, Uzay 
temalı Kozmonavtlar istasyonu gibi, her 

istasyonu Özbek sanatçılar tarafından ta-
sarlanan farklı mimari biçimlerde yapılmış 
olan kendinizi adeta sanat galerisinde gibi 
hissedeceğiniz Taşkent metrosu gerçekten 
de görülmeye değer. 

Metro dışında yerüstü taşımacılık-
ta çevreci nitelikli elektrikli tramvay ve 
troleybüsler yaygın olmakla birlikte, son 
yıllarda artan bir eğilimle bazı tramvay 
hatları sökülmekte, yerlerine otobüs ve 
minibüsler konulmaktadır.



İpek Yolu’nun İzinde Özbekistan’da Devri Alem48

Koşukavak Turla gerçekleştirdiğimiz İpek 
Yolu Medeniyeti Orta Asya kültür gezimiz devam 
ediyor. Devri Alem Belgesel ekibi olarak tarihi 
İpekyolu üzerindeki Türkislam medeniyetini bel-
geselleştirmeye Taşkent’te devam ediyoruz.

İlk olarak 1882 yılında yapılan Emir Timur 
Meydanına gidiyoruz. Meydan, Taşkent’in tam 
kalbinde.. Bütün yollar buraya çıkıyor. 

Meydanın hemen yanında bulunan Emir Ti-
mur Devlet Müzesi’ne giriyoruz. Geniş bir bahçe 
içerisindeki Mavi kubbeli müzenin dış görünüşü 
Timur Han’ın tacını andırıyor.

Birçok tarihi eserin ser-
gilendiği müzenin duvarları 
Timurlular dönemini anlatan 
pek çok minyatür ve resimle 
süslenmiş. 

Timur’un dünyaya geldi-
ği Aksaray’ın maketi ve Timur 
soy ağacının da bulunduğu 
müzede İpek Yolu’nun güven-
liğini sağlayan Timurlu asker-
lerinin kullandığı silahlar, sa-
vaş gereçleri, vezirlerin, bilim 
adamlarının kullandığı aletler 
ve eşyalar da sergileniyor. 

Dört farklı kişi gibi gö-
rünse de aslında değişik ülkelerden farklı ressam-
lar tarafından yapılan Emir Timur portreleri.

Rehberimiz İpek Yolu’nun en parlak döne-
minin Emir Timur dönemi olduğunu söylüyor. 
Ticarete çok önem veren ve bu sebeple ker-
vansaraylar da yaptıran Amir Timur’un İpek 
Yolu’nu koruma altına aldığını ve ker-
vanların güvenliği konusunda cid-
di tedbirler aldığını anlatıyor.

TAŞKENT’DE DEVR-İ ALEM…
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Tarihi İpek Yolu’nun kavşak noktası Taş-
kent’teki Emir Timur Devlet Müzesi’ndeki 
ziyaretimizi tamamlayarak Türkiye’nin Öz-
bekistan Büyükelçiliği’ne gidiyoruz. Büyü-
kelçiliğimiz Taşkent’in merkezinde bahçeli 
bir alanda. Bizleri Büyükelçiliğimiz Kültür 
ve Turizm müşaviri Sayın Cesim Çelebi kar-
şılıyor. Cesim Bey’den Özbekistan ile Türki-
ye arasındaki kültür ve turizm çalışmaları ile 
ilgili geniş bilgiler alıyoruz. Sayın Çelebi her 
iki ülke arasında kültür ve turizm işbirlikle-
rinin artarak devam ettiğini açıkladı.  Kültür 
Müşaviri Devr-i Alem kameralarına önemli 
bilgiler verdi. 

Türkiye’nin Özbekistan Taşkent 
Büyükelçisi Sayın Ahmet Başar Şen 
Beyle makamında görüşme yapıyoruz. 
Sayın Büyükelçi Devr-i Alem belgesel 
tv programı kameralarına çok önemli a-
çıklamalar yapıyor. Türkiye ile Özbekis-
tan arasında vizelerin kaldırılmasından 
sonra her iki ülke arasında çok ciddi ve 
kapsamlı işbirliği olduğunu açıklayarak 
her alanda işbirliğinin artarak devam et-
tiğini söyleyen Sayın Büyükelçi Ahmet 
Başar Şen bey ile Türkiye - Özbekistan 
ilişkileri üzerine geniş biri söyleşi  ger-
çekleştiriyoruz. 

TÜRKİYE’NİN TAŞKENT
BÜYÜKELÇİSİ İLE SÖYLEŞİ

ÖZBEKİSTAN BÜYÜKELÇİMİZDEN
 ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR



İpek Yolu’nun İzinde Özbekistan’da Devri Alem50

Taşkent sokaklarında gezimiz devam 
ediyor. Taşkent şehri, bakımlı binalar, geniş 
ve yeşil caddeler, büyük park ve meydanlarla 
adeta bir tabloyu andırıyor. Şimdiki durağı-
mız önceki adı Lenin Meydanı olan “Bağım-
sızlık Meydanı”.1991 yılında bağımsızlık 
sonrası her yıl 1 Eylül bağımsızlık günü 
kutlamalarının yapıldığı bu meydana Mus-
takillik ya da tam Türkçesi ile Bağımsızlık 
Meydanı adı verilmiş.

Senato Binası, Bakanlar Kurulu, Maliye 
Bakanlığı gibi önemli binaların da bulundu-
ğu 12 hektarlık alanı kaplayan bu meydanda, 
havuzları süsleyen 16 kolonluk takın üstünde 
refah ve mutluluğu simgeleyen leylek figür-
leri dikkatimizi çekiyor. Meydanda bulunan 
ve üzerinde Özbek haritası bulunan dünya 
anıtının dibinde kucağında bebek tutan mut-
lu kadın heykeli ise Ana Vatan’ı sembolize 
etmekte. 

Özgürlük Meydanında İkinci Dünya Sa-
vaşı’nda Rusya saflarında Almanlara karşı 
savaş mücadelesinde şehit düşen eşini karde-
şini evladını bekleyen kadınları temsil eden 
Özbek Ana ve Şehitler Anıtı insanı derinden 
etkiliyor. Anıtta ‘Sen daima kalbimizdesin 
ciğerim” ve“bağımsızlığımız için hayatı-
nı kurban eden vatandaşlarımızın hatırası 
hiçbir zaman unutulmasın” yazıyor..

Hatıra Meydanında İkinci dünya Sa-
vaşı’nda şehit düşen askerlerin isimleri il il 

ayrılarak altın kitapçık adı verilen panolara 
yazılmış. Biz de tüm ecdadımızın ve şehitle-
rimizin ruhuna Fatiha okuyoruz.

TAŞKENT ŞEHİR MERKEZİ…
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“Tarihin en büyük savaşı olan II. Dün-
ya Savaşı (1939-1945)’na, Sovyetler Birli-
ği içinde yer alan Kazan ve Kırım Tatarla-
rı, Başkurtlar, Çuvaşlar, Sibirya Türkleri, 
Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler, 
Azerbaycan Türkleri, Ahıska Türkleri, Ka-
raçay-Balkarlar, Gagavuzlar vb. Sovyet 
ordusu mensubu olarak Nazi Almanya’sına 

karşı ön safta savaştılar. Özbekistan’dan 
ise 1.500.000 Özbek Almanya’ya karşı sa-
vaşa katılmıştır. Bu Özbekistan nüfusunun 
%22’sine tekabül etmekte idi. Savaşa ka-
tılanların üçte biri hayatını kaybederken 
640.000 civarındaki Özbek de yaralandı.” 
(1)

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 26 
Nisan 1966’da meydana gelen 8 büyüklü-
ğündeki deprem, şehir merkezinde 10 ki-
lometrekarelik alanda yerleşim birimlerini 

yerle bir etmiş, 1,5 milyon kişinin yaşadığı 
kentte 36 binden fazla bina yıkılmış, 300 
bin kişi evsiz kalmış, depremi izleyen iki 
yıl boyunca Taşkent’te bazıları 7 büyüklü-
ğünde binden fazla artçı sarsıntı nedeniyle 
halkın uzun süre yaşadığı tedirginlik, “öf-
keli devenin sırtında yaşamak” deyimiyle 
anlatılmış.

Depremden sonraki 50 yıl içerisinde 
Taşkent yeniden inşaa edilmiş. Yaşadığı 
depremden ders çıkaran Özbekistanlılar 
Fay hattının bulunduğu yerlere bina yerine 
parklar yapılmıştır. 

Özbek Devlet yöneticileri Özbekis-
tan’ın Orta Asya’nın İslam merkezi haline 
getirilmesi için büyük çaba gösteriyorlar. 
Mimari alanında ilk göze çarpan çok bü-
yük camiler inşa edilmiş olması. Devr-i 
Alem Belgesel TV programı olarak Koşu-
kavak turun katkıları ile Orta Asya’nın en 
büyük din merkezi olan Taşkent’deki “Hz. 
İmam Meydanı’nda” belgesel çekimine 
devam ediyoruz.

(Kaynak: İkinci Dünya Savaşı ve Türk Dünyası, Yay. Haz. Nesrin Sarıahmetoğlu-İlyas Kemaloğlu, 
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayını, İstanbul 2016) 
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Taşkenti 
dolaşmaya 
devam edi-

yoruz. Şimdi durağımız 
Taşkent’teki Hazreti 
İmam Külliyesi. 

Külliye; Ebubekir 
Kaal Şaşi Türbesi, Sa-
kalı Şerifin ve Halife 
Hz. Osman’a ait oldu-
ğu belirtilen ceylan de-
risine yazılmış Kuran-ı 
Kerim’in saklandığı 
Muyi Mübarek Medre-
sesi, Barakhan Medre-
sesi, Tila Şeyh Camii, 
Müftülük Binası ve 
revaklı Hz. İmam Mes-
cidinden oluşuyor. 

Tarihi Meydanın 
genişliği ve barındır-
dığı muhteşem mimari 
eserler bizleri farklı bir 
dünyaya götürüyor.  

Hz. İmam Meydanı ve İmam Külliyesi

  İmam (Cuma) Cami: 

Avlusunun çevresi ahşap 
revaklarla çevrili olan 5000 
kişiden fazla insanın aynı anda 
namaz kılabileceği büyüklük-
teki İmam Camii diğer adıyla 
Cuma Camiinin içi ise oldukça 
sade.
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Hz.İmam ya da asıl adıyla Ebubekir 
Muhammed Kafali Şaşi (903-976), 10.yy.
da Maveraünnehir’de Şafii Mezhebi’nin ya-
yılmasına öncülük eden, Taşkentli bir İslam 
önderidir. Yolu Bağdat’tan Taşkent’e düşen 
ve anahtarcılık yaparak geçimini sağlayan 
Kaffali Şasi, aynı zamanda şairdir. “Şaşi” 
sözcüğü Taşkent’in o dönemdeki ismi olan 
“Şaş”dan geliyor. Mavi kubbeli Türbe 16. 
yy.da (1541-1542) Şeybaniler tarafından ya-
pılmıştır. 

1100 yıl önce İslam medeniyetini bura-
lara getiren Hz. Ebubekir’in soyundan ge-
len “Muhammed” adlı evliyanın mezarı da 
bu külliyenin içerisindedir.

Hazreti İmam (Ebubekir Kafal Şaşi) Türbesi : 
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Günümüzde kütüphane olarak kul-
lanılan ve içinde 3000 orijinal eser ba-
rındıran Muyi Mübarek Medresesinde, 
Hz. Osman döneminde ceylan derisine 
yazılan ve dünyanın en eski Kuran-ı 
Kerim’lerinden biri sergileniyor. Belge-
sel için çekim yapımına izin verilmeyen 
tarihi Kuran-ı Kerim büyük bir came-
kan içinde muhafaza ediliyor.  

Muyi Mübarek Medresesi 
(Camii) : 

Barak Han Medresesi : 

Shaybanid Hanedanı döneminde 
1529-1563 yılları arasında yaptırılan 
medresenin içinde Hz. Osman’ın 
Kuran’ı Kerim’i de bulunmaktadır. 
Medresenin duvarların-
daki  “Allah büyüktür” 
yazısı dikkat çekici.
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Taşkent’te gezilecek yerler

Minor Camii: Yapımında yalnız-
ca beyaz mermer kullanılan, kusursuz 
bir görünüme sahip olan cami kendine 
has görüntüsüyle her yıl binlerce turis-
ti kendisine hayran bırakmaktadır. Zaten  
Özbekistan’da bulunan hemen hemen bü-
tün camilerin ayrı bir hikayesi vardır. San-
ki bu yapıların istisnasız her birinin kendi 
ruhları var. Minor Camii’ni ziyaret ettiği-
nizde bu durumu daha iyi anlayacaksınız. 

Emir Timur Müzesi: Hafızalarda se-
ferleri ve savaşlarıyla yer etmiş ancak bun-
ların yanı sıra ülkesini imarı ve gelişmesi 
için uğraşan Türk Dünyası’nın en büyük 
komutanlarından biri olan Timur’un (Emir 
Timur Güregen) doğumunun 660. yılında 
kurulan ve ona hasredilen müzedir. Mavi 
kubbeli küçük bir binadan ibaret olan mü-
zenin geniş bahçesinde Timur’un harika 
heykelleri bulunmaktadır. Taşkent seyaha-
tinizde, yaşadığımız geniş coğrafyanın ta-
rihini şekillendiren şahsiyetlerden biri olan 
Timur’un müzesini ve heykellerini gezip 
görmeyi ihmal etmeyin. 

Japon Bahçesi: Taşkent’in en önem-
li dinlenme alanı olan Japon Bahçesi bir-
çok ağaç ve çiçek türüyle büyüleyici bir at-
mosfere sahiptir. Bahçenin içerisinde balık 
ve özdeklerin yaşadığı harika bir dere var. 
Zevkli ancak bir o kadar da yorucu olan şe-
hir gezisi sırasında, huzur dolu bu bahçede 
dolaşarak biraz dinlenmek, nefes almak, 
balıklara ve ördeklere yem vermenin mut-
luluğunu yaşamak için mutlaka gezilmesi 
gereken bir yer. 

Özbekistan Devlet Uygulamalı Sa-
natlar Müzesi: Özbekistanlı sanatçıların 
eserlerinin sergilendiği müzenin geçmi-
şi 1927 yılına dayanmaktadır. Önceleri 
El Sanatları Müzesi olarak anılan kurum 
1997 yılında devlet müzesi statüsüne geçi-
rildi. Müzede daha çok 19. yüzyılın başla-
rında ve ikinci yarısında ortaya çıkan el sa-
natı eserleri sergilenmekte. Ayrıca ülkenin 

usta sanatçılarının elinden çıkan heykel, 
resim, grafik, porselen, halı, kumaş ve mü-
cevherler burada sergilenmekte ve yoğun 
ilgi görmektedir. Özbekistan geçmişteki 
sosyal yaşama dair bilgiler edinebileceği-
niz bu müzeyi de gezi listenize eklemenizi 
tavsiye ederiz.

Alaay Bazar: Şehrin en eski kapalı 
çarşılarından biridir. 12 ya da 13. yüzyıl-
da yapıldığı tahmin edilmektedir. Şehre ait 
yöresel tatları bulabileceğiniz, yerel halk-
la sohbet edebileceğiniz, günlük yaşamı 
gözlemleyebileceğiniz çarşı günümüzde 
restore edilmiş ve daha modern bir hale 
kavuşmuştur. 

Forumlar Sarayı: Yaklaşık 10 bin 
metrekare alana yapılan ve leylek figürleri 
bulunan görkemli kubbesi ile dikkat çeken 
Kentin en görkemli ve etkileyici mimari 
eserlerinden biridir. 

Ebul Kasım Medresesi: İslam dün-
yasının önemli eserlerinin ve medresele-
rinin bulunduğu Taşkent’te Ebul Kasım 
Medresesi de görülmeye değer. 19. yüzyıl 
ortalarında yaptırılan yapıda Rus istilası 
sırasında sanatçı ve bilgin kişiler korundu-
ğu medrese günümüzde uygulamalı sanat 
merkezi olarak isteyenlere eğitim veriyor. 

Televizyon Kulesi : 375 mt yüksek-
liğindeki televizyon binası, aynı zamanda 
Orta Asya’nın en yüksek binası. 9 şiddeti-
ne kadar depreme dayanıklı olduğu belir-
tilen kulenin tepe noktasına çıkarak şehri 
seyredebilirsiniz.  

Astronomi Müzesi: 18. yüzyıldan 
kalma bir teleskopunda bulunduğu mü-
ze, geçmişte kullanılan astronomi aletleri 
görmek için iyi bir tercih. UNESCO’nun 
desteğiyle kurulan müzede bir de gözlem 
evi bulunur.
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Taşkent’te gezimizi tamam-
layarak Uçakla Hive’ye 
gitmek üzere Taşkent’ten 

yola çıkıyoruz. Bir buçuk saatlik 
uçak yolcuğu ile gece geç vakitlerde 
Ürgenç’e geliyoruz. Tarihi Ürgenç 
şehri bugün yok. Amuderya nehri 
bir zamanlar Ürgenç’i yakınlarından 
Hazar denizine dökülüyordu Nehir 
yatağı yön değiştirince Ürgeç şeh-
ri sular altında kalır ve Nehir Aral 
gölüne dökülmeye başlar. Bu gün 
Türkmenistan’da tarihi Ürgeç şehri 
“Köhne Ürgenç” olarak biliniyor. 
Sonradan kurulan Ürgenç ise modern 
yapılarıyla Özbekistan’da Kızıl ve 
Karakum şehri yakınlarında çölün or-
tasında bir vahayı andırmakta. Ürgenç 
Havalimanı’nda bizi ünlü matematik 
alimi Hiveli Harezmî’nin anıt heykeli 
karşılıyor. Ürgenç Havalimanı’ndan 
40 Km’lik bir karayolu ile tarihi Hive 
şehrine ulaşıyoruz.

TAŞKENT’DEN MASAL ŞEHİR HİVE’YE

Sabahın erken saatlerinde, otelden ayrılarak he-
yecanla, tarihi Hive şehrine hareket ediyoruz. Gezi-
mize Hive şehrinin kale surlarının dışındaki “dış ma-
hallelerini” gezerek başlıyoruz. 

Hive’de belgesel filmi çekme hayalimiz nihayet 
gerçekleşti. Koşukavak Turizmin destekleri ile tari-
hi Hive şehrinde gerçekleştirdiğimiz belgesel filmi 
Hive’nin kültür ve medeniyet tarihimizdeki yerini 
gündeme getireceğini umuyoruz.

Geçmişi yaklaşık M.Ö. 3000 yıllarına uzanan ve 
Harzemşahlar Devleti’nin başkenti Hive, Merv’den 
Cürcan’a giden tarihi İpekyolu üzerinde, çöl bölge-
sinde bulunmaktaydı. “Hive” ismini, civarda bulunan 
‘Hivak Kuyusu’ndan almış. Aral gölünün güneyinde 
yer alan şehrin hem doğusu hem de batısı çöl oldu-
ğundan tarım arazisi pek yok.

Harezm kültürünün varisi Hive, 10.yy’da ipek 
yolu üzerinde önemli bir ticaret noktası olup, Çin’den 
yola çıkan bütün kervanlar bu şehirde konaklıyormuş.

Zamanın Durduğu, Yaşayan Müze hive
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HİVE
İPEK YOLU’NUN İZİNDE 
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Hive veya Hive Hanlığı, günümüz 
Özbekistan, Türkmenistan ve Ka-
zakistan sınırları içinde kalan bir 

alanda, Amu-derya (Ceyhun) nehrinin aşağı 
mecrası boyunca uzanan Harezm bölgesinde 
Batı Türkistan’da esas unsurunu Özbeklerin 
oluşturduğu Buhara Hanlığı, Hive Hanlığı ve 
Hokand Hanlığı ile birlikte “Özbek üç hanlı-
ğı” olarak anılan 3 hanlıktan ikincisidir. Hive 
Hanlığı 1511-1920 arasında varlığını sürdür-
müştür.

Hive, MÖ 6.-5.yy.da Perslerin idaresine 
kalan bölge M.S. 8.yy.da Araplarla tanışıp 
Müslümanlığa adım atmış, 9.-13.yy’da Ha-
rezm Hanlığına bağlı kalmış hatta Harezm-
şahlar İmparatorluğuna merkezlik de yapmış-
tır.

Türkistan coğrafyasında yaşayan Türk-
lerin her daim birbirleri ile olan mücadelesi, 
Moğol İmparatoru Cengiz’in, bu durumdan 
yararlanarak bir zamanların bilim, kültür, sa-
nat ve ilim merkezleri olan Şark medeniyeti-
ne ev sahipliği yapan, Türk- İslam Medeniyeti 
şehirlerini yıkıp yok etmesine zemin hazırla-
mıştır. Bu yüzdendir ki Hristiyan batı dünyası 
Cengizhan’a sahip çıkar. Öyle ya, şayet Şark 
medeniyetine ev sahipliği yapan bu coğrafya 
Cengiz Han tarafından yakılıp yıkılmasaydı 
belki de bugün Batı dünyası bu topraklardan 
yayılan medeniyetin etkisi altında olacaktı. 

Ancak, 13. yy.da Moğollar tarafından 
yakılıp, yıkılan Hive asıl büyük yıkımı 1371-
1379 yılları arasında Harezm bölgesine Emir 
Timur tarafından düzenlenen dört sefer sonra-
sı yaşamış ve 14.-15. yy. Timurilerin bir par-
çası olmuştur.

16. yy’da Şeybaniler döneminde Buhara 
Hanlığı idaresinde kaldıktan sonra, Şeybani-
lerin Merv savaşınında yenilmeleri üzerine 
kısa bir süre için Safevi Devletine tabi olunsa 
da, Şii idaresinde yaşamak istemeyen Sün-
ni halkın isyanıyla Cengiz kağan soyundan 
İlbars’ın han ilan edilmesiyle 1511’de Hiva 
hanlığı kurulmuş ve göçebe Özbek kabileler 
buraya yerleştirilmiştir.

17. yüzyıl başlarında merkezi yönetim 

zayıflayınca iktidar mücadeleleri sebebiy-
le hanlıkta beylikler kurulmaya başlamıştır. 
1717 yılında I. Petro döneminde bölgeye gön-
derilen Rus askeri birliğindeki askerlerin kat-
ledilmesinden sonra bir süre Ruslar tarafından 
sefer düzenlenmemiştir. 

Ancak, 1740’da İranlı Nadir Şah tarafın-
dan işgal edilmiş. (bu tarihten sonra, hive han-
lığında kukla hanlar dönemi diye adlandırılan 
dönem başlamış ve Kongrat kabilesinden 
İltüzer’in 1804 yılında hanlığını ilan edişine 
kadar hanlık tahtına tam 21 kişi geçmiştir.) 
1747’de Şah’ın ölümüne kadar İran’a bağlı 
kalmıştır.

1747’de başlayan iç savaşlar sonrası yö-
netimin Türkmen kökenli Yadigaroğullarına 
geçtiği şehirde, 1840’da ise Kongrat Hane-
danı dönemi başlamıştır. Kongrat hanedanlı-
ğı yönetiminde yönetim güçlenmiş, ekonomi 
gelişmiş, devlet kendi parasını basmaya baş-
lamıştır. 19. Yy’da şehir, esir tüccarları, hırsız 
ve dolandırıcıların kol gezdiği bir yer haline 
gelmiş ve nihayet 1873’te Hiva Ruslar tara-
fından işgal edilmiştir. 

1920’de son han Abdullah tasfiye edile-
rek Sovyet Harezm Cumhuriyetinin başkenti 
olan şehir, 1924 yılında ise modern Özbekis-
tan ve Türkmenistan’ın bir parçası haline gel-
miştir.

HİVE TARİHİ…
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1511-1920 yılları arasında Hârizm’de 
hüküm süren bir Müslüman Türk devleti. 
Hârizm bölgesinde kurulduğu için Hârizm 
Hanlığı olarak da bilinir. Hive Hanlığının 
kurucusu İlbars Hanın üyesi olduğu bu ilk 
hanedan, idareleri altındaki Özbek kabilele-
riyle 1511’de Hârizm’i ele geçiren Yâdigâr 
Han’ın oğulları İlbars ve Balbars hanlardan 
dolayı Yâdigârîler de (Yâdigâroğulları), veya 
soyları, Cuci’nin beşinci oğlu olan ve Özbek 
hanlarının atası kabul edilen Şiban Han nesli-
ne mensup Arabşah b. Pûlâd’a kadar indiğin-
den Arapşahlar (Arapşâhî) olarak da anılırlar. 
Aile, aynı dönemlerde Semerkant-Amuderya 
bölgesinde bulunan Şeybânîler’in (Özbekler) 
ayrı bir kolu olarak zikredilir. 

Harezmşahlar Devleti (1097-1231)
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın sa-

ray hizmetinde bulunan Anuş-tegin’in oğlu 
Kudbeddin Muhammed, Selçuklu Sançar’a 
bağlı olarak, Harezmşah unvanı ile, Harezm’i 
idare etmiş (1097-1128), oğlu Atsız (1128-
1156) gayretli ve mücadeleci bir Harezmşah 
olmuştu. Oğlu İl-Arslan (1156-1172) realist 
bir siyasî davranışla, batıda Irak Selçuklu 
sultanları ile iyi münasebetleri devam etti-
rirken, doğuda, yıllık vergi ile bağlı olduğu 
Moğol Kara-Hitay boyunduruğunu kırmağa 
çalışıyordu. Mâveraünnehir’de Karluklar’ın 
isyanını bu bakımdan isabetle değerlendire-
rek Semerkand’a baskısını artırdı. Fakat Kara 
Hitaylar’ın Harezm’e taarruzları sırasında öl-
dü. Gayesini oğlu ve Harezmşahlar devletinin 
en büyük hükümdarı Alâaddin Tekiş (1172-
1200) gerçekleştirdi: Kara-Hitaylar’ı mağlûp 
etti (1175). Seyhun ötesi ile münasebet kura-
rak Kanglı ve Kıpçak Türklerini tâbiiyetine 
aldı. 1182’de Mâveraünnehir’e girdi ve 
Buhâra’yı zapt etti. 1187’de Horasan’ın bü-
yük kısmını işgâl etti, Mâzenderân’ı kendi-
ne bağladı ve nihayet Selçuklu Sultanı III. 
Tuğrul’u mağlûp ederek bütün Irak’ı impa-
ratorluğuna ilhak etti (1194). Rey, Hemedan 
gibi merkezlere kendi vâlilerini yerleştirdi. 
Kanglı-Kıpçak Türkleri’nden Kurulu kuvvetli 
bir orduya sahipti ve imparatorluğu Aral ku-

zeyi düzlüklerinden Bağdat yakınlarına kadar 
uzanıyordu.

Oğlu Alâaddin Muhammed (1200-1220) 
fütuhatı daha da geliştirdi: 1201’de Gurlılar’ı 
hezimete uğrattı, Gur ülkesini tâbiiyete al-
dı (1207), Ilâmış zaferi ile (1210) ile peri-
şan ettiği Kara-Hitaylar’ı nihayet ortadan 
kaldırdı (1212). Karahanlılara son verdi ve 
Mâveraünnehir’i ilhak etti. Sonra Gurlu devle-
tini nihayete erdirdi. Kirman, Sicistân (Sîstan) 
ve Ummân denizine kadar olan bölgeleri im-
paratorluğuna bağladı (1212-1215), en büyük 
İslâm-Türk devletinin hükümdarı hâline gel-
di. Taberistan, Erran ve Azerbaycan’ı da nü-
fuzu altına alan Sultan Muhammed Harezm-
şah, Şam’ı, Mısır’ı ve Anadolu’yu zapt etmek 
emelini besliyordu. Fakat Abbasî Halifesi 
en-Nâsır li-dinillah ile arası açıktı ve iktidara 
karşı haris bir kadın olan annesi Terken Hâtun 
ile de iyi geçinemiyordu.

Bu şartlar içinde iken Cengiz Han ida-
resindeki müthiş Moğol istilâsı Harezmşah-
lar İmparatorluğu’na çarptı (1220 başları). 
Buhâra, Semerkand’dan sonra, imparatorluk 
başkenti Gürgenç Moğollar’ın eline geçti. 
İstilâcılarla savaşmaya cesaret edemeyen 
Sultan Muhammed kaçtığı Hazar denizinin 
ıssız bir adasında öldü (Aralık 1220). İmpa-
ratorluk Moğol istilâ akını karşısında çöktü. 
Irak’a Kafkaslar’a kadar bütün memleket 
Moğollar’ın eline geçti. Sultan Muhammed’in 
oğlu Celâleddin, Moğollar’ın önünden çe-
kilerek Hindistan’da, İran’da ve Doğu 
Anadolu’da, büyük gayretlerle, devletini ihya 
etmeği denedi, muvaffak olamadı ve 1231’de 
öldü. Harezmşahlar İmparatorluğu’nun tarihe 
karışması ile bütün Orta Asya, Yakın-doğu ve 
Kuzey Türk ülkeleri istiklâllerini kaybederek 
Moğol tahakkümü altına girdi.

(Kaynak: Kafesoğlu, İbrahim; Harzemşahlar Devleti Tarihi (485-

618/1092-1221), AKDTYK-TTK, Ankara 1992, s. 318 + 1 Harita.)

HİVE HANLIĞI
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1990 yılında UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne alınan Hive, 1970’li yıllarda önem-
li ölçüde restore edilmeye başlanmış bir müze 
şehir.

Adeta bir “açık hava müzesi” olarak 
adlandırılan bu masalsı şehir ziyaret etmek 
istenirse, Taşkent’ten yaklaşık 1,5 saat süren 
uçak yolculuğu ile Ürgenç’e sonrasında da 
45-50 dk. Kara yolculuğu ile Hive’ye ulaş-
mak mümkün.

İç içe iki surun çevrelediği, her şeyiyle 
topraktan yapılmış, başka bir deyişle “çamur-
la yoğrulmuş” bir şehir Hive… “Dışan kale” 
denen dış surların çevrelediği yeni yerleşim 
yeri ile “içan kale” denen ve yıllara meydan 
okuyarak tarihi dokusunu günümüze kadar 
muhafaza etmeyi başarmış eski şehir yerle-
şiminden oluşmakta. Hive’nin asıl etkileyici 
kısmı da bu eski şehir “içan kale”.

6-7 mt. kalınlığındaki İç han Kale surları 
yaklaşık 2 bin 200 metre uzunluğunda ve her 
30 metrede gözetleme kuleleri mevcut. İç ka-
leye güneyde Taş Kapı, batıda Ata Kapı, ku-
zeyde Bahçe Kapı ve doğuda Pehlivan Kapı 
olmak üzere 4 ana kapıdan giriliyor. 

İçan Kalenin Batı kapısından (Ata Dar-
voza Kapı) giriş yapıyoruz. Girişteki duvarda, 
ziyaretçilerin rehber olmadan da rahatlıkla 
tüm şehri gezebilmelerine olanak sağlayacak 
şekilde detaylı olarak hazırlanmış ve şehrin 
dokusuna uygun olarak turkuaz renklerde de-
vasa bir İçan Kale haritası var.

Orta Çağ Mimarisi ve Şark kültürünü 

günümüze taşıyan Hive’nin kale kapısından 
içeri girdikten sonra zaman duruyor sanki. 
Eski şehre adım attığımızda kendimizi tarihin 
derinliklerinde yolculuğa çıkmış gibi hissedi-
yoruz. Minareler, camiler, kervansaraylar ve 
medreseler şehri Hive’de bir zamanlar alim 
ve evliyaların dolaştığı sokaklarda dolaşırken 
heyecanlanıyor, tarihe not düşüp zamana no-
terlik yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

KOŞUKAVAK TURİZM İLE HİVE’DE DEVRİ ALEM
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Tarihte Hive’de sa-
dece soylular ve medre-
selerde eğitim gören ki-
şiler iç kalede yaşarmış. 
Ahali ise kale dışında 
yaşar, şehre sadece tica-
ret ve eğitim için gele-
bilirmiş. Hiç yeni yapı-
lan binanın olmadığı İç 

kale tamamı koruma altında olan 51 tane anıt 
yapı barındırıyor.Adeta medreseler kenti olan 
Hive’de onlarca medrese bulunuyor. 

Hive’ye Ata Darvoza’dan yani batı kapı-
sından girdiğinizde bizi Muhammed Emin 
Han Medresesi karşılıyor. Muhammed Emin 
Han Medresesi sadece Hive’nin değil tüm Orta 
Asya’nın en büyük iki katlı medresesi. Ruslar 
tarafından önce üniversite, 2. Dünya savaşından 
sonra ise hapishane olarak kullanılan 135 odası 
bulunan medrese, günümüzde otel olarak kulla-
nılıyor. 

Medresenin hemen önünde Kalta Minor 
(Minaresi) yer alıyor. Turkuaz ve mavi çini-
lerle süslenmiş olan Kalta Minör diğer adıyla 
kısa minare muhteşem tasarımıyla göz ziyafe-
ti sunuyor. Tüm coğrafyanın en yüksek mina-
resi olacak şekilde planlanan ancak dönemin 
güçlü Buhara Emirinin, Buhara’nın ünlü Kolon 
Minaresi’nden yüksek olmamasını rica et-
mesi üzerine minare 26 
metrede kalmış. 
Buna rağmen 
majolica çinilerle 
kaplı bu yapının 
heybeti bizi de-
rinden etkiliyor. 

Muhammed Emin 
Han Medresesi

Kalta Minör
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Muhammed Emin Han Medresesi’nin 
yanında Matniyaz Divan Beyi Medresesi yer 
alır. Seramiklerle süslü medrese duvarlarında 
bereketi simgeleyen nar motifleri, güvercin 
kanadını temsil eden Rumi desenler ve badem 
motifleri oldukça dikkat çekici.

İnce uzun minareleri, mavi kubbeleri, 
camileri ve medreseleri ile Hive’deki, tari-
hin bozulmamış dokusu bizi asırlar öncesine 
götürüyor. Özbek rehberimiz Melek hanım 
bizlere Hive’nin tarihi belgesel görüntülerini 
temin edip veriyor. Onlarca yıl önce çekilen 
Hive’nin tarihi görüntüleri bizlere Hive’nin 
ihtişamlı tarihini yaşatıyor. Hüzünlü Hive 
müziği eşliğindeki belgesel görüntüler bizleri 
asırlar öncesinin Hive’sine götürüyor.

Mavinin ve kızılın toprak renklerine bo-
yanmış büyülü kent Hive’de gezilecek o ka-
dar çok yer var ki. 

“Anlatılmaz Yaşanır” dene yerlerden biri 
Hive. Hakkında ne anlatılırsa anlatılsın sanki 
hep bir şeyler eksik kalır gibi. Hive’yi kalem-
ler yazmaktan ve belgeseller anlatmaktan aciz 
kalır. Hive’yi kubbeler ve minareler şehri ola-

rak da tanımlayabiliriz. Hem birbirinden çok 
farklı hem de birbirleri ile uyumlu turkuaz 
çinili kubbeler, minareler, camiler ve med-
reseler insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor. 
Kendimizi bu muhteşem mimarinin ahengine 
kaptırarak bir süre hayal alemine dalıyoruz.
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Hive’de sıradaki durağımız Kunya Ark (Eski Kale). 
İçinde Camileri, haremi, taht odası, zindanı ve diğer yapıları 
ile bu büyük bir saray kompleksi bir nevi şehir içinde şehir.

Taş Avlu Sarayı, Hive Hanı “Allah Kulu Han” için yap-
tırılan bir saray. Geniş avlusunun etrafına sıralanan Han ve 
eşlerine ait odalar bulunuyor. Sarayın iç avlusunda, Harezm-
şah hanlarının önemli misafirlerini ve elçilerini ağırladığı üç 
tane girişi bulunan şah odası bulunuyor.

Yaz aylarında ise Han sarayın av-
lusunda kurulan çadırda kabul edermiş 
misafirlerini. Sarayın avlu duvarları, 
kapıları, ahşap revaklarındaki süsle-
meler olağanüstü güzellikte. Özellikle 
kapılar ve sütunlar ahşap oyma sana-
tının en güzel örnekleriyle adeta bir 
dantel gibi işlenmiş. 

Kunya Ark’da tarihi eserlerin ser-
gilendiği müzede Mamun Akademi-
sinde farklı dönemlerde eğitim alan 
Biruni, Harezmi, Mirza Uluğ Bey ve İbni Sina’nın resimleri 
duvarları süslüyor. 

Hive Emirinin şehrini seyrettiği seyir terasına çıkarak 
Hive şehrinin eşsiz manzarasını görüntülüyoruz. Hive’de 
gezmek, tarihin koridorlarında gezmek gibi bir şey. Bir sa-
niye boş zaman geçirmeden Hive’yi ve tarihi eserleri adım 
adım gezerek belgeselleştirmeye çalışıyoruz.
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        İslam Hoca Minaresi

57 mt yüksekliğindeki, dışı 
turkuaz ve mavi çini işlemele-
riyle dikkat çeken İslam Hoca 
Minaresi aynı zamanda Şehrin 
simgesi sayılıyor. Minarenin 
normalden çok yüksek olan 
117 adet basamağını tırman-
mak biraz cesaret, biraz azim 
ve biraz da kondüsyon ge-
rektiriyor. Minarenin en üs-
tündeki seyir alanına çıktığı-
mızda ise buram buram tarih 
kokan Hive tüm ihtişamı ile 
bize gülümsediğinde, bütün 
yorgunluğumuzu unutuyor 
ve bu eşsiz güzelliği seyre 
koyuluyoruz. 

Kunya Ark’dan sonra vakit kaybetmeden Hive’nin en büyük 
medreselerinden biri olan Rahimhan Medresesi’ne geliyoruz. 
Özbek Şair Feruz Şah takma adıyla şiirler yazan Seyid Muham-
med Rahim Han (1863-1910) tarafından yaptırılan, köşelerinde 
küçük kuleler bulunan dört eyvanlı avlusu olan iki katlı med-
resede yaz ve kış camileri, geniş bir kütüphane ve 76 derslik 
bulunuyor.

Medresede gündüzleri eğitim verilirken, akşamları şiirler 
okunup musiki meclisleri kurulur ve şiir yarışmaları düzenle-
nirmiş.

Muhammed Rahimhan  2 Medresesi 
(Hiva Hanlığı Tarih Müzesi)

İslam Hoca 
Minaresi’nin içi
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Ata Kapı’yı Pehlivan Kapı’ya 
bağlayan ana yol üzerinde bulunan 
10. yy’dan kalma Cuma Camii gö-
rülmeye değer. 

Özbekistan’da Cuma namazı 
sadece Cuma Camii denilen çok bü-
yük belli camilerde kılınır. İç kale (i-
çan kale)nin merkezinde bulunan ve 
şu anda müze olarak kullanılan Hive 
Cuma Camii’nde vaktiyle yaklaşık 
2000 kişi namaz kılabiliyormuş. Ca-
mi, bazılarının üzerinde kufi yazılar-
la ayetler bulunan, oymalı, bezemeli 
ve hiç biri diğerine benzemeyen 212 
ahşap sütun üzerine inşa edilmiş. 
Muhteşem sütunlar dışında hiç süs-
lemesi olmayan camide, bu sütunlar 
öyle bir yerleştirilmiş ki minberden 
bakıldığında hiçbir sütun bir diğerini 
kapatmadığı gibi cemaatin tamamı 
da aynı anda imamı görebiliyormuş. 
(Merakla test ediyoruz ve bu zarif ve 

müthiş zekaya sahip şahsiyeti 
saygıyla yad ediyoruz)  

Kubbesi ve avlusu olma-
yan caminin düz ahşap çatı-
sında aydınlatma ve havalan-
dırma için açıklık bırakılmış. 
Ne yazık ki şu an müze olarak 
kullanılan camide namaz kı-
lacak yer yok. Küçük de olsa 
namaz kılacak bir yer yapılsa 
keşke diye düşünerek bir bank 
üzerinde öğle namazımızı eda 
ediyoruz. Caminin minaresine 
çıkmak kadar zor olmasa da 
dar ve yüksek basamaklardan 
telefonlarımızın fenerleri yar-
dımıyla çıkıyor ve biraz önce 
İmam Hoca Minaresinden iz-
lediğimiz Hive’nin muhteşem 
görüntülerini Devr-i Alem bel-
gesel TV kameralarına kayde-
diyoruz. 

Cuma Camii :  
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Bugün Türkmenistan ve Özbekistan ara-
sında bölünmüş olsa da Hive şehri çevresi 
tarihte birçok önemli olaya tanıklık etmiştir. 
Harezmşahlar Devleti ile Selçuklular arasın-
da gerçekleşen Dandanakan Savaşı bu böl-
gede gerçekleşmiş, Merv, Cürcan, Köhne 
Ürgenç, Hive ve daha birçok tarihi şehirler bu 
bölgeden geçerek buralara hayat veren Amu 
Derya kıyılarında kurulmuştur.

İşte bu sebeptendir ki; haritalarda Kara-
kum olarak geçse de renginin kızıllığından 
dolayı Kızıl Kum olarak bilinen çölden geçen 
Amu Derya nam-ı diğer Ceyhun Nehri’nden 
sadece su akmaz kültür ve medeniyet tarihi-
miz de akar.

Batıların şark meselesi diyerek küçüm-
sediği ihtişamlı şark yani doğu medeniyetini, 
Horasan medeniyetini ve Türkistan medeni-
yetini düşünüp bazen hüzünleniyor ve bazen 
de heyecanlanıyor, Türkistan coğrafyasında 
İpek Yolu’nun izinde Hive’de araştırma ve 
belgesel çekimlerimize devam ederken ihti-
şamlı Tük İslam ve Şark medeniyeti tarihine 
şahitlik ederek not düşmenin gönül huzurunu 
da yaşıyoruz.
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Taş döşemeli dar sokaklarda 2500 
yıllık Hive şehrinin tarihi kokusu-
nu doyasıya içimize çekerek ve ka-

dim zamanlara şahitlik yapan mavi, turkuaz 
ve toprak rengini ahenkle buluştuğu binaları 
ve tarihi eserleri hayranlıkla seyrederek, gü-
nümüzde hala bu güzellikle güzellik katmak 
için uğraşan, marangozdan ipek halıya, çöm-
lek ve çinicilikten el işlerine, tüm sanatkar ve 
zanaatkarların iş yerlerini ziyaret ediyoruz. 

Rehberimizden kozadan ipliğe ipeğin 
serüvenini ve Hive ipeklerinin kök boyalarla 
nasıl renklendirildiğini öğreniyor, halı atölye-
sinde geleneksel usulle halı dokuyan kızların 
dokuduğu ipek halıları çekip söyleşi yapıyor, 
hatta aralarına karışıp her biri sanat eseri olan 
bu halılara birkaç ilmek de bir atıyoruz.

Geleneksel Hive yemeklerinin ikram 
edildiği yöresel lokantada, Hiveli gençler 
bizlere bir de sürpriz yapıp Hive müziği eş-
liğinde geleneksel halk oyunları oynayarak 
yaptıkları küçük gösteri ile bizleri geçmişe 
götürüyorlar.  

Hive’de kadim zamanların sessiz şahitle-
ri alim ve evliya türbeleri içinde en ihtişamlı-
sı olan gerek mimarisi ve gerekse türbe dışın-
daki ve içindeki muhteşem turkuaz çinileri ile 
göz ve gönül ziyafeti sunan “Pehlivan Mah-
mut Türbesi” görenleri kendine hayran bıra-
kıyor. Türbeyi gezdiren Özbek görevli bize 
Pehlivan Mahmut’la ilgili bilgiler veriyor ve 
türbe sandukasının bulunduğu yeri de bizim 
için özel olarak açarak belgesel için çekim 
yapmamıza izin veriyor.  

1247 yılında doğan şehrin bir nevi kah-
ramanı sayılan katıldığı hiçbir müsabakayı 
kaybetmediği, yani sırtının hiç yere değme-
diği rivayet edilen Pehlivan Mahmud’un ay-
nı zamanda şair ve yazar olduğu söyleniyor. 
Tüm kazancını fakirler ve yetimlere dağıttığı 
için halk arasında oldukça sevilen ve türbesi 
her daim ziyaretçi akınına uğrayan bu muhte-
rem zatın türbesinde Fatihalarımızı okuyarak 
gezimize devam ediyoruz.

HİVE’NİN SANATKARLARI
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HİVE-BUHARA YOLU
İPEK YOLU’NUN İZİNDE 
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BUHARA’YA DOĞRU YOLA ÇIKIYORUZ
Hive’ye Veda Edip

Yol boyunca manzara muhteşem. Yol kena-
rındaki köylerin, tarlada pamuk toplayan insan-
ların belgesel görüntülerini çekerek karşımıza 
muhteşem bir nehir çıkıyor. Rehberimiz Amu 
derya Nehrinin üzerinden yani Ceyhun’dan 
geçeceğimizi söylüyor. Ceyhun Nehri adı gibi 
kendisi de büyük bir “derya nehir”. Köprüde 
durmak yasak olduğundan aracımızın pence-
resinden görüntü alabiliyoruz ancak. Bu kadar 
yaklaşmışken nehir kıyısında durup da tadını 
çıkarmamak olmaz tabi. Biz de bir süre sonra 
askeri bölge olan ve nehri yukarıdan gören bir 
tepede durup Amu Derya Nehri’nin belgesel 
görüntülerini çekiyoruz. 

Orta Asya’nın en büyük iki nehrinden biri 
olan Amu Derya Nehri, Pamir ve Hindukuş 
dağlarının birleştiği yerde, 4950 m. yükseklik-
teki kaynağından Aksu (Penç Irmağı) adı al-
tında doğup batıya doğru ilerler ve kuzeyden, 
başlıca Pamir Vahan suyu, Kızılsu (Vahş/Ura-
novodsk), Kâfirnihân ve Surhân, güneyden 
de Kökçesu kollarını alarak Kunduz-Belh hi-
zasında kuzeybatıya döner. Bu dönüşten sonra 
kısmen çöller ve bozkırlar içinde, herhangi bir 
kol almadan kuzeybatı yönünde ilerler, sonunda 
muhtelif kollara ayrılarak Aral Gölü’ne dökü-
len 2540 km. uzunluğundaki nehrin kıyılarında 
önemli yerleşim merkezleri yer alır.

Yıllardan beri görmek ve belge-
sel çekme arzusu ile yanıp tu-
tuştuğumuz Hive’ye veda vakti 

geldi. Sabahın erken saatlerinde, güneşin 
ilk ışıkları ile parlayan sararmış yapraklar 
ile sonbaharın etkileyici manzarası eşliğin-
de yola çıkıyor ve aklımız ve kalbimizin bir 
parçasını bırakarak büyülendiğimiz Hive 
şehrine veda ediyoruz. 

Buhara’ya kadar 400 km’den fazla yol 
gideceğiz. Kadim İpek yolu güzergahını 
takip ederek, bağlık ve bahçelik yerlerden 
geçiyor ve yaklaşık 40-45 km yol kat ede-
rek Ürgeç’e geliyoruz. Özbeklerin önceki 
devlet başkanı İslam Kerimov’un sözleri 
ile süslenmiş modern devlet binaları ve ge-
niş caddeleri ile oldukça etkileyici bir kent 
olan Ürgeç çölün ortasında yeşil bir vaha. 
Ürgeç’te yaptığımız kısa turun ardından 
Buhara yolculuğumuza devam ediyoruz. 

BUHARA YOLUNDA 
AMUDERYA (CEYHUN) NEHRİ
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Çinliler Wu-hu, İranlıların Veh-roz/Beh-
roz, Arapların Ceyhun/Belh Nehri, Türklerin 
ise “Irmak” anlamında Ögüz (Anadolu’da-
ki “öz” kelimesi) adını verdikleri nehir bu 
coğrafyada, adını kıyısındaki Amul/Amuya 
şehrinden alarak “Amu Derya” ismiyle bi-
liniyor.

Tarihsel süreçte Amuderya’nın yatağının 
ve döküldüğü yerin değişmiş veya değiştiril-
miş olduğu hususu tarihçileri çok uzun süre 
düşündürmüştür. Rus jeolog, paleontolog ve 
arkeologların XIX. yüzyıl sonlarından başla-
yarak 1960 yıllarına kadar aralıklarla yaptık-
ları kazı ve araştırmaların sonuçlarına göre, 
Amuderya’nın Yontma Taş Devri’nden ön-
ceki devirlerde Kızılsu koyundan Hazar de-
nizine aktığı, İlk Taş Devri’nde muhtemelen 
Düldül Atlagan’daki Çağlayan Geçidi’nde 
taşarak kumluk sahada göllenip Aral Gölü’ne 
yöneldiği, Geç Taş Devri’nde de benzer şart-
lar içinde suların, Bîrûnî’nin Hız Tengiz (Kız 
denizi) dediği ve bugün yerinde Sarıkamış 
çukuru bulunan gölde toplanması sonucu, 
Özboy (Irmak boyu) denilen kuru mecradan 
yine Hazar Denizi’ne aktığı tespit edilmiştir. 
Tunç Devri’ne doğru ise nehrin yeniden Aral 
gölüne döndüğü ve mecrasının çeşitli kollara 
ayrıldığı anlaşılmaktadır. Aynı durumun yakın 
çağlarda da tekrarlandığı ve XIII-XV. yüzyıl-
larda nehrin Hazar denizine aktığı kabul edil-
mektedir. 

Amuderya vadisi Milâttan önce 1000 yıl-
larından itibaren genellikle kuzeyine yerleşen 
Türk kavimlerin, güneyinde ise Hint-Ari ka-
vimlerin kurdukları çeşitli medeniyetlere ev 
sahipliği yapmış ve Amuderya bu kavimler 
arasında sınır olarak kabul edilmiştir. 

İslâmiyet’in Belh üzerinden Amuderya’yı 
aşarak Türkistan’a girmesi sebebiyle Araplar 

Ceyhun adının yanı sıra “Belh nehri” adını 
da kullanmışlar, Amuderya’nın kuzeyine de 
Mâverâünnehir demişlerdir. Bölgeye gelen 
ilk İslâm kuvvetlerinin kumandanı ashap-
tan Hakem b. Amr el-Gıfârî’nin (ö. 50/670) 
Amuderya’nın suyunu içip şükür nama-
zı kıldığı rivayet edilir. Emevî ordularının 
Türkler’le bu bölgedeki savaşları hicrî 1.yy’ın 
sonunda başlamış, ancak gerçekte İslâmiyet 
Amuderya boyunca kendi kendine yayılmış-
tır. Hilâfet orduları Türklerle anlaşarak 704 
yılında Tirmiz karşılarındaki Amuderya ada-
sını almışlar ve kısa sürede Amuderya boyun-
ca eski Budist merkezlerini birer İslâm kültür 
merkezi haline getirmişlerdir. İslâmiyet’in 
halk arasında yayılmasında sûfîlerin büyük 
tesiri olmuş, özellikle Tohâristan’da teşek-
kül eden ilk sûfî tarikatlarının mensupları bu 
hususta çok gayret göstermişlerdir. Bunların 
en ünlüsü olan Şakik-ı Belhî (ö. 174/790), 
Amuderya’yı aşarak Karluk Türkleri’nin ül-
kesine gitmiş, Budist rahiplerini dinî tartışma-
larda mağlûp ederek onlara İslâmiyet’i kabul 
ettirmiş ve bu suretle peşlerinden halkın da 
Müslüman olmalarını sağlamıştır. 

Orta Asya’dan göç ederek, Çukurova’ya 
yerleşen Kırım Türkleri, “Ceyhan” nehrini ata 
topraklarındaki “Ceyhun (Amu Derya)” ile 
özdeşleştirip bu adı verdiler. “Seyhan” nehri 
ise adını aynı şekilde “Seyhun (Siri Derya)” 
nehrinden alır.

Nehrin diğer tarafı Türkmenistan Dev-
leti… Çok geniş bir yatağa sahip nehrin 
kenarında belgesel çekimlerimizi yaparak 
Buhara’ya doğru yolumuza devam ediyoruz.
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Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti: 

Aslında Kazaklara yakın olan Karakalpak 
Türk boyunun yaşadığı bölge olan Karakalpakis-
tan 1925 yılının Nisanı’nda o devirdeki Kazak 
Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin bir 
muhtar bölgesi durumunda idi. Ancak bu muhtar 
bölge 20 Temmuz 1930’da RSFSC’ye devredildi.

İki yıl sonra (20 Mart 1932) Muhtar Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti statüsünü kazandı ve Aralık 
1936’da Özbek SSCB’ye dahil edildi. Böylece bir 
zamanlar Kazak Cumhuriyeti’ne dahil olan Kara-
kalpakistan bugün Özbekistan’a aittir.

Karakalpakistan’ın yüzölçümü 165.000 km2 
olup, başkenti, Nukus’tur. 1989 nüfus sayımına 
göre Karakalpak Muhtar Cumhuriyeti’nin nüfusu 
1.212.207’ye ulaşmıştır. 

Buhara Yolunda

 KARAKALPAKİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİN’DEN GEÇİYORUZ

Haritalarda her ne kadar Karakum 
çölü dense de rengini kırmızı kumlar-
dan alan Kızıl kum çölünden geçerek 
bir sınır kapısına daha geliyoruz. Reh-
berimiz sınırı geçene kadar fotoğraf 
ve video çekmememiz konusunda bizi 
uyarıyor. Burası Özbekistan içerisinde 
özerk bir cumhuriyet olan Karakalpa-
kistan sınır kapısı. 

Türkiye’de Kars, Ardahan ve yöre-
lerinde yoğun olarak yaşayan Karakal-
pakların özerk bir devlet olduğunu öğre-
niyoruz. İç işlerinde serbest, dış işlerin-
de ve mali konularda ise Özbekistan’a 
bağlı Karakalpakistan topraklarından 
geçerek Kızıl ve Karakum Çölü’nün or-
tasında bir yerde mola veriyoruz. Yolun 
büyük bir kısmı oldukça kötü durum-
da olduğundan, yolculuk yavaş, zor ve 
yorucu geçiyor. Buhara-Ürgeç arasına 
hızlı tren yolu yapıldığını ve yakın bir 
tarihte açılacak olduğunu öğreniyoruz. 

Şimdi sizleri değişik kaynaklardan 
derleyerek hazırladığımız Karakalpa-
kistan ile ilgili bilgi notu ile baş başa 
bırakıyoruz.
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1989 nüfus sayımına göre toplam nüfus-
ları 411.187’e ulaşan Karakalpaklar %91,8’i 
kendi cumhuriyetlerinde yaşamalarına rağ-
men burada Özbeklerle aynı orana (%32) sa-
hip olup ülkede çoğunluğa sahip değildirler..

Karakalpakistan’ın diğer mühim soru-
nu ise dünyanın en büyük ekolojik proble-
minin yaşadığı Aral gölü teşkil etmektedir. 
Karakalpaklar’da İslam dininin sünni fıkıh 
mezheplerinden biri olan Hanefi yaygındır. 
Ancak, onların İslam dinini benimsemeleri 
tam dönem olarak bilinmese de, diğer etnik 
grublar gibi 10. ve 13. yüzyıllar arasında olası 
daha uygundur.

Karakalpak “Kara” ve “kalpak” kelime-
nin birleşmesinden oluşur. Tarihçi Reşidüd-
din Hamedani ‘ye göre Karakalpak Türkleri 
Moğol işgalinde “Kavm-i külah-i siyah” (kara 
külahlı kabile) diye bilinirdi.

Ortaçağın erken dönemlerinde Karaborkli 
boyu Aral Gölü yakınlarındaki Peçenek boyu 
olarak görünüyor. İlmi eserlerde Karaborkli, 
Karakalpak ve Siyah Kulahan (Siyah şapkalı-
lar) adının aynı anlama geldikleri yazılmıştır. 
Eski Rus yıllıklarında çorniye klobuki, Arap 
kaynaklarında karabörklü olarak anılmışlar-
dır. Günümüzde Karakalpak adıyla bilinen 
halk, tarihi kaynaklarda bu isimle ilk olarak 
ancak XVI. yüzyıl sonunda (1578) bahsedilir.

Uzun yıllar Kazaklarla da iç içe yaşayan 
Karakalpaklara ilişkin tarihi kayıtlar ancak 
16.yüzyıla kadar iner. Eski yurtlarının Kazan 
ve Astrahan arasındaki Volga kıyıları oldu-
ğu, oradan Amuderya çevresine göç ettikleri 
bildirilmektedir. 18. yüzyılda Amuderya yö-
resine yerleşen Karakalpaklar, Özbekler ve 
Kazaklar dışında bölgede az sayıda Türkmen 
ve Rus azınlıkları da yaşamaktadır.

Karakalpakistan, 1936 yılı Aralık ayın-
da Özbekistan’a katılmıştır. 1 Aralık 1990′da 
Cumhuriyet Yüksek Konseyi tarafından 
Karakalpakistan’ın özerkliği kabul edilerek 
Özbekistan’ın ilk ve tek özerk cumhuriyeti 
olduğu onaylanmıştır. Kentlerde oturanların 
oranı % 48 dolayındadır. Başlıca kentler Nu-
kus, Hoceyli, Biruni, Tahyataş, Çimbay, Turt-
kul ve Altıkıl’dır.

Anayasa çerçevesinde demokratik bir 
ülke olan Özbekistan’ın tecrübesine uymayı 
taahhüt eden Karakalpakistan, aynı zamanda 
piyasa ekonomisi politikasını gerçekleştirme 
yolundadır. Ekonomi büyük ölçüde tarıma da-
yanır. Sınırlı sanayi sektörü hafif imalat kuru-
luşları, petrol işleyen rafineriler, Hoceyli’deki 
tersaneyi, kireçtaşı, alçı, asbest, mermer ve 
kuvarst kaynaklarını kullanan çok sayıda yapı 
malzemesi fabrikası ve Tahyataş’taki enerji 
santralindan ibarettir.

Pamuğun yanı sıra yonca, pirinç ve mısır 
yetiştirilir. Kızılkum çölünde sığır ve karakul 
koyunu beslenir. Çiftçilerin büyük çoğunluğu 
ipek börekçiliği ile uğraşmaktadır. Karakalpa-
kistan, pamuk yetiştirme ve pirinç üretiminde 
önde gelen bir bölgedir. Özellikle tarım ürün-
leri ve zengin mineral ve hammadde kaynak-
larına bağlı olarak çeşitli sanayii dalları bu-
lunmaktadır.

Ünlü Mahtumkulu’nun şiirlerinin çoğu-
nu Berdak ve Aciniyaz, Karakalpak Türk-
çesine aktarmışlar; bu şiirler, halk arasına 
yayılmış ve sonradan bazıları Karakalpak 
şairlerinin şiirleriyle karıştırılır hale gelmiş-
tir. Bunların çoğu, halk arasında Acıniyaz’ın 
ve Berdak’ın şiirleri olarak bilinmektedir. 
Şöhreti Karakalpaklar arasında yayılmış olan 
Mahtumkulu’nun şiirleri, Karakalpak düğün-
lerinin türküsü ola gelmiştir.”

Kaynak: (https://turk-dunyasi.cokbilgi.
com)
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BUHARA
İPEK YOLU’NUN İZİNDE 
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Koşukavak Tur firması’nın öncülüğün-
de bu gün Hive’de başlayan yolculuğumuz 
Buhara’da sona eriyor çok zor ve yorucu bir 
yolculuk gerçekleştiriyoruz.  Güneş batarken 
kayısı bahçeleri ve pamuk tarlalarından geçe-
rek Buhara’ya geliyoruz. 

 “Tarihteki en önemli ti-
caret noktalarından biri olan 
İpek Yolu üzerinde bulunan 
Buhara, Özbekistan’ın en 
önemli şehirlerinden biridir. 
Orta Asya’nın en eski şehir-
lerden biri olan Buhara, tarih 
boyunca Moğollar, Sasaniler 
ve Karahanlılara da başkentlik 
yapmış önemli şehirlerdendir. 
Türk İslam dünyasının önem-
li bilginlerinin yetiştiği şehir, 
mimari yapıları, kervansaray, 
camii ve medreseleriyle anılır. 
Buhara İslamiyet’in Mekke ve 
Kudüs’ten sonra gelen üçüncü 
önemli merkezi konumunda-
dır. Nüfusu Özbekler, Türk-
menler, Kırgızlar, Kazaklar, Tatarlar, Uygur-
lar, Tacikler, Ruslar, Kafkasyalılar ve Ukray-
nalılar oluşturur.”(1)  

Türkistan’ın Manevi başkenti Buhara’da, 
Şah-ı Nakşibendi ve Samanoğulları Türk dev-
letinin kurucusu İsmail Samani ve İmam Bu-
hari türbelerini, Erk Kale, Bala Havuz Mes-
cidi, Ulubey Medresesi, Mir Arap Medresesi, 
İpek Yolu anıtı, Hoca Nasrettin Heykeli, İpek 
Yolu tarihi çarşıları, Eyüp Peygamber Çeş-
me’sini ziyaret edip belgeselimizi çekecek ve 

Buhara ile ilgili izlenimlerimizi akta-
racağız.  

“Semerkand ve Buhara’da İslam dünya-
sının en ünlü ve dünya çapındaki düşünür-
leri, edebiyatçıları, matematikçileri ve bilim 
adamları yetişmiştir. Bu kültürel yapının zen-
ginliği günümüze miras olarak gelen muhte-

şem yapıların izlerinde de gö-
rebilmek mümkün. Arkeolojik 
bulgular şehrin tarihinin en az 
2500 yıl olduğunu göstermek-
tedir. Şehir stratejik önemini, 
Kızıl Kum Çölünde bir vaha 
kenarında ve İpek yolu güney 
güzergâhı üzerinde olmasına 
borçludur.” (2)     

Buhara’nın doğusu dağ-
larla; kuzey, batı ve güneyi 
bozkırlar ve çöllerle çevri-
li olduğundan şehir konumu 
itibariyle tarih içinde dokusu-
nu kaybetmeden günümüze 
kadar gelmiştir. 2 bin 500 yıl-
dan daha eski bir tarihe sahip 
olan Buhara’nın tarihi merkezi, 
1993 yılında UNESCO tara-

fından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dâhil 
edilerek koruma altına alınmıştır. (3)

Buhara’da, devlet korumasına alınmış 
700’e yakın tarihi ve kültürel miras niteliğin-
de yapı bulunduğunu öğreniyoruz. Buhara İs-
lam dininin kubbesi anlamına gelen “Kubbet-
ül İslam” diye de biliniyor. 

(1)  (https://gezimanya.com/buhara)
(2) (https://www.dunyabulteni.net/dunyanin-bir-ucu/tarihin-

mirasi-buhara-h181287.html) 
(3) (https://gezimanya.com/buhara )

TÜRKİSTAN COĞRAFYASI’NIN MANEVİ BAŞKENTİ BUHARA
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Türk Dili’nin en eski sözlük-
lerinden Divân-ı Lügati’t-Türk’te 
Buhara şöyle geçer;

“...Bu şehirleri Türkler ya-
parak adlarını kendileri koymuş-
lardır. Bu adlar olduğu gibi şim-
diye kadar gelmiştir. Bu yerlerde 
Farslılar çoğaldıktan sonra A-
cem şehirleri gibi olmuş. Bugün 
Türk ülkesinin sınırı ‘Abisgûn’ 
(Hazar) denizi ile çevrili olarak 
Rûm diyarından ve Özçent’ten 
Çin’e kadar uzanır. Uzunluğu 
beşbin fersah, eni üçbin fersah-
tır; hepsi sekiz bin fersah eder.”

Tarihi eserler ve medreselerle dolu 
Buhara’yı tanımak için sabah erken saatlerde 
kaldığımız otelden dışarı çıkıyoruz. Sokak-
lar güne yeni başlıyor. Taş döşeli yollar,  iki 
üç katlı binalar, farklı büyüklükteki kubbe-
ler, minareleriyle Buhara geçmişten çok şey 
anlatıyor bize. Adeta kaybolarak gezdiğimiz 
Buhara’nın taş sokaklarında bir zamanlar 
İmam Buhari, Şahı Nakşıbendi gibi sayısız 
Allah dostu ve onların yetiştirdiği

binlerce talebe gözümüzün önünde canlanı-
yor.

Silsileyi Saadat’ın yedi önemli şahsiye-
ti; “Abdülhalık Goncdüvanı”, “Arif-i Ri-
vegeri”, “Mahmud-i İncirfagnevi”, “Ali 
Ramiteni”, “Muhammed Baba Semmasi”, 
“Seyyid Emîr Külâl” ve “Şah-ı Nakşibend 
hazretleri”nin yaşadığı yer olan, Türk-İslam 
dünyasında saygın bir yere sahip Buhara ve 
çevresindeki kasabalarda bulunan Özbeklerin 
ifadesiyle Yedi Pir’in türbelerini yılda 10 mil-
yondan fazla kişi ziyaret ediyor.
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Kısa bir yolculuktan sonra “Kasrı A-
rifan” kentine gidiyoruz.Şahı Nakşiben-
di Türbesi’ni ziyaret edeceğiz ancak, Ba-
hauddin Nakşıbent’in “önce annesinin kabrinin 
ziyaret edilip daha sonra kendi kabrinin ziyaret 
edilmesini istediği” vasiyetine uyarak önce şahı 
Nakşibendi’nin annesi kabrinin bulunduğu Bibi 
Arifa’nın türbesini ziyaret ediyoruz. 

Büyük gönül sultanı Muhammed Baha-
uddini Şahı Nakşibendi hazretlerinin anne-
sinin kabrinin de bulunduğu külliyenin çev-
resi muhteşem. Türbenin hemen yanındaki 
tek katlı mescidin, duvarları beyaz ve sade 
olmasına rağmen, ahşap sütunlar ve tavanın-
daki dekoratif ahşap süslemeler dikkat çeki-
yor. Mescidin önündeki havuz, son baharda 
yaprakları sararan meyve ağaçları, dünyanın 
birçok ülkesinden gelen ziyaretçilerin oku-
duğu Kuran Ayetleri ve dualar insanı mane-
vi bir dünyaya götürüyor. Şahı Nakşibendi 
Hazretlerini büyüten annesi Bibi Arifa’nın 
türbesinde Fatiha okuyup dua ettikten sonra 
Şahı Nakşibendi Hazretlerinin türbesine geçi-
yoruz.

Kasrı Arifan’daki büyük gönül sultanı 
Muhammed Bahauddini Şahı Nakşibendi 
hazretlerinin türbesine ilk kez 1996 yılında 
bir gece vakti gitmiştik Türbe görevlileri bi-
zim Türkiye’den geldiğimizi öğrenince bizi 
bağırlarına bastılar ve bize tüm külliyeyi gez-

dirdiler. Türkiye, bu türbenin restorasyonuna 
merhum Turgut Özal’ın talimatıyla büyük ö-
nem veriyordu. Türbede restorasyon çalışma-
ları o dönem devam ediyordu. Türbeyi gece 
vakti ziyaret edip türbenin misafirhanesinde 
konaklamak istemiştik ama misafirhanenin 
anahtarı bulunamadığı için misafirhanede 
kalmak nasip olmadı. Şahı Nakşibendi hazret-
lerinin türbesinden aldığımız bir avuç toprağı 
itinayla bir poşete yerleştirip, Fatiha okuyup 
dua ettikten sonra türbeden ayrılmış ve hemen 
yakındaki Kasrı Arifan köyündeki yaşlı bir 
dedeyle ninenin evine misafir olmuştuk. 22 
yıl sonra yeniden Kasrı Arifan’da şahı Nak-
şibendi hazretlerinin Türbesinde bulunmanın 
mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz.

Şah-ı Nakşibendi Türbesi
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Mescit kütüphane gibi binaların tam orta-
sındaki rengarenk desen ve süslemelerle nak-
şedilen ahşap sütunlu revaklı avluda bulunan 
Şeyh Nakşibendi Hazretleri’ni kabrinin çev-
resi mermerlerle kaplanmış. Kabir etrafındaki 
ahşap mimarideki desenler ise göz kamaştı-
rıyor.

Ahşap revaklı avluda, havuzun yanı ba-
şındaki dut ağacının altındaki türbenin kita-
besinde Şahı Nakşibendi hazretleriyle ilgili 
bilgiler yer alıyor.

Altın Silsile’nin 15’inci halkası, Muham-
med Behâuddîn Şâh-ı Nakşibend Hazretleri, 
Nakşibendi tarîkatının kurucusu, büyük mu-
tasavvıf, evliyadır. Muhammed Behâuddîn 
Şâh-ı Nakşibend Hazretleri Buhara’ya bir-
çok turistin gelme sebebidir. Asıl adı Mu-
hammed olan Hoca Bahauddin Nakşibent 
miladi 1318’de Buhara’nın Karsı Hinduvan 
köyünde doğdu. soy kütüğü baba tarafından 
Hz. Ali’ye, ana tarafından Hz. Ebu Bekir’e 
dayanmaktadır.

Nakşibend Hazretlerinin doğumun-
dan önce Baba Semâsî Hazretleri Kasr-ı 
Hinduvân’a çok gelip gider ve sohbetlerinde:

“–Yakında bu Kasr-ı Hinduvân, Kasr-ı 
Ârifân olacak!” buyururlarmış. (1) 

Gençlik zamanında babasıyla barg kuma-
şına nakış yaptığı için ve hem de insanların 
kalbine Allah’ın aşkını nakşettiği için “Nak-
şibend” ismini almıştır. Nakşibend Farsça 
bir kelimedir ve “nakış yapan” demektir. 
Bahauddin ise “dinin nuru” anlamına 
gelmektedir.  Şahı Nakşibendi Hz., 
Hoca Muhammed Boboyi, Amir 
Seyit Kulal’dan, daha sonra Ye-

sevi Tarikatının ünlü şeyhlerinden biri olan 
Şeyh Kusam’ın yayına giderek ondan ilim 
öğrenir. Ömrünün sonuna kadar Buhara’da 
yaşamış ve burada ölmüştür.

Günün ilk ışıklarıyla türbenin bulunduğu 
külliyeye gelmeye başlayan ziyaretçiler bu 
büyük zata türbesinde dualar ediyor. Külliye 
ve türbe mimarisiyle göz ve gönül ziyafeti su-
nuyor. Türbenin üstünde uzun bir ağaçta san-
cağa benzeyen bir bayrak yer alıyor. 

Biz de buraya gelen ziyaretçilerle soh-
bet ediyoruz. Özbekistan’ın hemen her nok-
tasında olduğu gibi burada da Türkiye’den 
geldiğimizi öğrendiklerinde, bir akrabaya bir 
hemşehriye rastlamış gibi yüzlerine yayılan o 
sıcacık gülümseme gerçekten görülmeye de-
ğer. Hemen her noktada çevremizi saran Öz-
bek gençlerin Türkiye’ye ilgisi ve hayranlığı 
bir başka…  

(1) (Salâhaddîn bin Mübârek el-Buhârî, Enîsü’t-Tâlibîn, s. 36)
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“Buhara, 9. yüzyılın orta-
sından 10. yüzyılın sonuna ka-
dar Samanîlerin başkenti oldu. 
Samanî Devletinin yıkılmasın-
dan sonra Karahanlıların yöneti-
mi altına girdi. Daha sonra Kara 
Hıtay’ların eline geçince, siyasi 
ehemmiyetini kaybetti. Buha-
ra, Samanîler ve Karahanlılar 
zamanında kültürel altın çağını 
yaşamıştır, o dönemden kalan en 
önemli eserler Büyük Minare, 
Mağâk-i Attârî Camii ve İsmail 
Samani Türbesi’dir 

Alaeddin Muhammed Tekiş 
1207’de Buhara’yı Harzemşah 
Devletine dahil etti. Bu dönem-
de Buhara mâmur hale getirildi. 
Şehrin çeşitli yerlerine medre-
seler, kütüphaneler ve camiler 
yapıldı, şehrin kalesi tamir et-
tirildi. Harzemşahların idaresi 
bir müddet daha devam etti. 
Muhammed Tekiş 1217-18’de 
Buhara’da Abbasî halifesi Nasır 
adına okunmakta olan hutbeye 
son verdi.

1220 yılında, Cengiz Han’ın 
oğlu Çağatay Otrar’ı zapt edip 
yağmalarken, bu sırada Cengiz 
Han da kendi komutasındaki or-
du ile Buhara’yı tamamen yaktı. 
30.000 kişi katledildi. Bu, tarihin 
gördüğü en zalimâne hadiseler-
den biridir. Şehir tamamen yağ-
ma edilirken, insanlığın kültürel 
hazinesi sayılacak önemdeki 
eserler yakıldı. Moğol istilası 
öncesi dönemde Buhara, İslam 
medeniyetini derinden etkileye-
cek büyük bilginler yetiştirmiştir ki, bunların en meşhuru İmam el-Buhari’dir. Buhara’ya yolu 
düşen ve yetişen diğer âlimlerden bazıları: Hakim Tirmizî, Muhammed bin Selam el-Bikendî, 
Abdullah bin Muhammed el-Müsnedî, Muhammed bin Yusuf el-Bikendi, İbrahim bin el-Eş’as, 
İmam-ı Muhammed Şeybani, Yusuf-i Hemedani, Abdülhalık-ı Goncdüvanî, Şah-ı Nakşibend 
Behaeddin Muhammed bin Muhammed Buhari, Hace Muhammed Parisa, Seyyid Emir Külal, 
Mahmud Buhari”. 

(https://www.dunyabulteni.net/dunyanin-bir-ucu/tarihin-mirasi-buhara-h181287.html )

BUHARA TARİHİ
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“Horasan’da ve Maveraünnehir’de ku-
rulmuş olan bir İslam devletidir (874 - 999). 
Abbasilerden ayrılan devletlerden biridir. 
Samanoğulları hanedanının kurucusu olan 
Saman Hudat, Belh yakınlarında bulunan Sa-
man köyünden ve soylu bir ailedendi. Saman 
Hudat, Emeviler döneminde Müslüman oldu. 
Onun dört torunu Abbasi halifesi Memun za-
manında Semerkant, Fergana, Şaş ve Herat 
valiliklerine atandı (819), Bunlar, Tahirilere 
bağlı olarak görev yaptılar. Fergana valisi, 
Ahmet, bir süre sonra Semerkant’ı ele geçir-
di. Oğlu Nasr, Maveraünnehir valiliğine atan-
dı. Nasr, karışıklık içinde bulunan Buhara’ya 
kardeşi İsmail’i gönderdi. Nasr adına hutbe 
okundu. Böylece Samanoğulları devleti ku-
ruldu. İsmail, Buhara’daki karışıklıklara son 
verdi, Horasan’ı ele geçirdi. Bir süre sonra 
kardeşi Nasr ile arası açıldı, onu yenilgiye uğ-
ratarak tutsak aldı.Fakat hayatına dokunmadı. 
Semerkant’a hükümdar olarak geri gönderdi. 
İsmail bu hanedanın ilk gerçek hükümdarı 
sayılır, İsmail’in oğlu Ahmet zamanında ka-
rışıklıklar çıktı. 

II. Nasr’ın hükümdarlığı zamanı, Sama-
noğullarının en güçlü dönemi oldu, Horasan 
ve Maveraünnehir dışında Sistan. Kirman, 
Gürcan, Rey ve Taberistan bu devletin yö-
netimine geçti. Daha sonraki hükümdarlar 
zamanında iç karışıklıklar ve ayaklanmalar 
çıktı. Devlet hizmetinde görev alan Türk ko-
mutanlar  güçlü duruma geldiler. Bunlardan 
Alp Tigin, görevden alınınca, kuvvetleriyle 
Gazne’yi ele geçirdi; bağımsızlığını ilan etti. 
Samanoğulları, Karahanlılar Türk devletiyle 
savaşmak zorunda kaldılar. Hükümdar ol-
mak için çıkan çatışmalar devleti zayıf dü-
şürdü. Gazneliler Horasan’ı, Karahanlılar da 
Maveraünnehir’i alarak bu devlete son verdi-
ler.Samanoğulları zamanında İran milli kültü-
rü yeniden canlandı. Şairler, yazarlar, bilgin-
ler korundu.” 

(http://www.ataturkilkeveinkilaplari.
com/ne-nedir/samanogullari-devleti-hakkin-
da-bilgi.html )

Buhara’da kurulan Samanoğulları Devleti
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Özbekistan’ın Buhara kentindeki İsma-
il Samani Türbesi, Orta Asya’da inşa edilen 
ilk türbedir. Planı, işçiliği ve süslemeleri ba-
kımından yüksek sanat değerine sahip türbe, 
dünyanın ünlü mimari eserlerinden biridir. 
Çöl fırtınalarının ardından kuma gömülmesi 
sayesinde, Moğol saldırıları sırasında tahrip 
edilmemiştir.

“Buhara’da Samani Hükümdarı İsmail 
Samani için 9’uncu ve 10’uncu yüzyılda yap-
tırılan türbede, babasının kabri de bulunuyor. 
Bazı kaynaklar İsmail Samani’nin bir toru-
nunun da aynı yerde gömüldüğünü bildirme-
lerine rağmen, 1927 yılında gerçekleştirilen 
arkeolojik kazıda, türbede iki kabir olduğu 
anlaşıldı.

İslam dünyasında inşa edilen erken türbe 
örneklerinden birisi olması dolayısıyla önem-
li bir yapı olarak görülen türbe, bugüne kadar 
herhangi bir değişikliğe uğramamış. Tarihçi-
lerin yaptığı araştırmalara göre, çölden gelen 
kum fırtınalarının ardından kuma gömülen 
türbe, yüzyıllarca bu şekilde muhafaza olmuş, 
uzun aradan sonra kumlar altından çıkarılmış. 
Türbenin, Moğol saldırılarından kurtulmuş 
olması ve günümüze kadar tahribat yaşanma-
ması da buna bağlanıyor. 

Beşik tonoz şeklinde büyükçe bir sandu-
ka bulunan türbe, dörtgen bir planla tamamen 
tuğladan inşa edilmiş. Üzerinde tuğlalarla 
örülü bir kubbe var. Kubbenin tepe noktası-
na aydınlatma feneri yerleştirilmiş. Bu fener 

erken dönem Osmanlı dönemi camilerinin  
kubbelerindeki aydınlatma fenerlerine benzi-
yor. Dört tarafında dört ayrı, sivri kemerli kapı 
yer alıyor. Bu kapılardan doğu cephesindeki 
türbenin esas giriş kapısı. Bunlardan üçü gü-
nümüzde pencere vazifesi görüyor.

Binanın üst kısımları, kubbeye geçişten 
önce her cepheye 10 pencere gelecek şekilde, 
sivri kemerli pencerelerle kuşatılmış, böyle-
ce iç mekanın aydınlık olması temin edilmiş. 
Türbenin hem içi hem de dışı tuğlaların de-
ğişik şekillerde kullanılması suretiyle tezyin 
(bezekler, süsler) edilmiş. Bu itibarla tuğlanın 
dekoratif amaçlı kullanıldığı ilk yapının bu 
türbe olduğu ifade ediliyor. Yapıldığı dönem 
itibarıyla işçilik, plan ve süsleme açısından 
üstün bir sanat değerine sahip olan türbe, Orta 
Asya’da inşa edilen ilk türbe özelliği taşıyor. 
Tuğla malzemeyle yapılmış olması nedeniyle 
zaman zaman restore edildiği belirtilen türbe-
nin çevre düzenlemesi de yapılmış.” (1) 

“40 değişik süslemenin bulunduğu türbe-
de kullanılan güneş sembolü Zerdüştlük’ün 
etkisini gösteriyor Esere yukarıdan bakıldı-
ğında yuvarlak, kare ve top biçiminde inci 
görünümü mevcut. Burada yuvarlak kainatı 
veya gökyüzünü, kare dünyayı ve 40 inci de 
40 evliyayı (kırklar) simgeliyor. Bunların in-
sanı koruduğuna inanılıyor.” (2)

(1)(https://www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/orta-asyanin-ilk-
turbesi-127073.html )

(2)  ( Ayla Yücetürk -  Yeryüzünde Birkaç Adım)

İsmail Samani’nin Türbesi
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Kalan Camii olarak da anılan yapı, Özbekistan’ın 
Buhara şehrinde eski Şehristan’da Poi Kalyan 

meydanındadır. Cuma Camii de denilen ilk cami Batı Ka-
rahanlı Hükümdarı Arslan Han tarafından 1121 yılında 
yaptırılmıştır.

Kalan Camiinin minaresi 
Orta Asya’da Moğol İstilasından 
kurtulan birkaç yapıdan biridir. 
Minare, bu ilk camiden günümü-
ze kadar gelen orijinal Karahanlı 
minaresidir. Karahanlı Hüküm-
darı Arslan Han tarafından 1127 
yılında yaptırılan minare, gü-
nümüze kadar pek çok savaş ve 
yıkım atlatmış. Hatta ilk yapıldı-
ğında kendiliğinden yıkılmış ve 
bir kez daha inşa edilmiş. 

46 metre yüksekliğindeki, 
yukarıya doğru hafif daralan si-
lindirik bir yapıya sahip minare-
nin taban çapı 9 metredir. Yuka-
rıya doğru hafifçe daralan minare 
gövdesi on üç kuşak halinde ka-
bartmalarla süslüdür. Tuğla ör-
güsünün güzel örnekleriyle süslü 
kuşaklar silmelerle birbirinden 
ayrılır. 

“Karahanlılar’ın 12. 
yüzyılda bir Ateşgede ta-
pınağı üzerine yaptıkla-
rı bir yapı. Bitkisel ve ge-
ometrik motiferle ve yazı-
larla süslenmiş taç kapıla-
rı, kenarlarda dekoratif ya-
rım sütunlar, yarıdan sonra 
da tuğla duvarla tamamlan-
mış kubbeli bir cami.

Cephesi 12. yüzyıla ait 
camiinin geri kalan kısım-
ları 16. yüzyılda yeniden 
yapılmış Orta Çağ cami mi-
marisinin bir örneği. Kum 
fırtınası sonrası kuma gö-
mülü kaldığı için 16. yüz-
yıla kadar kumlar altında 
kaldıktan sonra 1939 yılın-
da Sovyet bir arkeolog ta-
rafından bulunmuş, bugün 
tamamıyla ayakta. Buha-
ra şehrinin merkezinde bu-
lunan Sarraffan Çarşısı’nın 
dört kapılarından birinin 
tam karşısında yer almak-
ta..”

(https://gezimanya.com/GeziNotlari/buhara-

bin-kubbeli-buyulu-sehir-2)

Magoki (Çukur) 
Attari Cami

Poi Kalon Camii ve Kalan Minare 



İpek Yolu’nun İzinde Özbekistan’da Devri Alem84

İnci sıraları, sepet örgüleri, geometrik 
hatlar, baklavalar, yıldızlarla bezenmiş olan 
minarede şerefenin altındaki sırlı tuğla ile 
meydana gelen süsleme bilinen en erken ör-
neklerdendir. 

Büyük bir kemerle bugünkü camiye bağ-
lanan minarenin üst kısmında mukarnaslı bir 
şerefe vardır. Sivri kemerli on altı açıklığa sa-
hip şerefe üstte dışa taşkın mukarnas bezeme 
ile taçlandırılmıştır. En tepede külâh benzeri 
konik bir tepelik bulunur. (1) 

Orta Asya’nın en görkemli ve yüksek mi-
naresi olan Kalon Minaresinin bazı kesimleri 
turkuaz çinilerle işlenmiş ve minarenin göv-
desinin orta kısmı kufi yazıyla süslenmiş. 

Geçmişte şehre gelen kervanların yolları-
nı kolay bulmalarını sağlamak için minarenin 
tepesindeki odacıkta geceleri ateş yakıldığı 
söyleniyor. Ayrıca, Cengiz Han’ın, şehre giri-
şinde yere düşürdüğü miğferini eğilip aldıktan 
sonra başını kaldırdığında gördüğü muhteşem 
minareye hayran kaldığı ve “önünde eğildiği 
bir yapının yıkılmasına müsaade etmediği” 
rivayet ediliyor.

Cengiz Han’ın şehre girdiğinde caminin 
sultanın sarayı olup olmadığını sorması bina-

nın görkemini anlatması bakımından dikkat 
çeker. Cengiz Han bütün şehri ateşe verme-
siyle tuğladan yapılan bu camii yanmaktan 
kurtulsa bile ciddi hasar görmüştür.

“Kalan Camii yaklaşık 127 × 78 m. öl-
çüsünde, mihrap önü kubbeli ve dört eyvanlı 
revaklı avlulu bir plana sahiptir. Avlunun et-
rafını kuşatan, üzerinde dört sıralı kubbeli bi-
rimler toplam 208 pâyeye oturmaktadır. Tuğ-
ladan yapılan bina dışarıdan penceresiz yük-
sek duvarlarıyla muhkem bir görüntü sergiler. 
Ön cephedeki gösterişli taçkapı dışa taşkın ve 
yüksek bir eyvan şeklinde olup iki yandaki 
zarif nişlerle beden duvarına bağlanmaktadır. 
Cephede iki köşede şerefeleri yıkılmış birer 
minare vardır. Taçkapı beden duvarlarının üç 
katı kadar daha yüksektir. Sırlı tuğla ve çini-
lerle süslenmiş olan taçkapıda yer alan yazılar 
ve geometrik kompozisyonlu süslemeler dik-
kat çekicidir. Ayrıca yapının yan cephelerinde 
de ikişer kapı vardır. Bunlar da dışa taşkın ve 
yüksek tutulmuş olup bina kütlesini hareket-
lendirmiştir. Avluyu kuşatan revak kemerleri 
ve eyvanların içleriyle avluya bakan cepheleri 
çini ve renkli sırlı tuğlalarla bezenmiştir. Süs-
lemesiz olan kubbeli birimler ise sıvalıdır. 

 (1) (http://www.filozof.net/Turkce/tarihi-eserler-k/14009-kalan-camii-buhara-
tarihce-mimari-ozellikleri-hakkinda-bilgi.html )
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Eyüp  (A.S.) Çeşmesi
Özbekistan’ın Buhara kentindeki Hz. Eyüp’ün asasını 

yere vurmasıyla açığa çıktığına inanılan ve şu anda Çeşme-i 
Eyüp veya Eyüp Kaynağı olarak bilinen kuyu, asırlardır sır-
rını koruyor.

“İnanışa göre Eyüp Peygamber, Buhara’yı ziyaretinde 
halka o günlerde nasihat etmiş. Kuraklık döneminde, yerli 
insanlar ondan su istemişler. Bunun üzerine Eyüp Peygam-
ber dua ediyor ve asasını toprağa vurduğunda, kaynak su çı-
kıyor. Böylece buradan çıkan suya, 10. yüzyılda Samaniler 
döneminde ilk defa kubbeli bir mekan yapılıyor. Bu türbe çift 
konili kubbeleriy-
le oldukça dikkat 
çekmektedir. Tür-
benin dikdörtgen 
prizma şeklindeki 
yapısı Buhara’da-
ki diğer eserlerin 
mimarisinden ol-
dukça farklıdır.” (1)

Bina içinde bulunan Çeşme-i Eyüp / Eyüp Kaynağı adı 
verilen kuyuda halen su bulunuyor ve ziyaretciler tarafından 
şifali olduğuna inanılarak içiliyor. 

(1) (http://www.aileceizle.com/buhara-da-ki-kutsal-suyun-sirri-10792.html )

Girişin tam karşısında 
binadan üç misli daha yük-
sek ana eyvan yer alır. Sırlı 
tuğla ve çini ile süslü eyvan-
da yazı, bitkisel ve geomet-
rik süslemeler görülmekte-
dir. Eyvanın arkasında yük-
selen fîrûze çinilerle kaplı 
sivri kubbe mihrap yönünü 
vurgular. Kubbenin yüksek 
kasnağı iri kûfî hatlı bir ya-
zıyla kuşatılmıştır. Kubbe 
eteği, iri mukarnas dolguları 
ve çini üzerine iki sıralı yazı 
bordürü ile bezenmiştir. Bu 
yüksek kubbe dışındaki di-
ğer kubbeler binanın dışın-
dan algılanmaz. 

Mihrap önü kubbeli 
mekânı üç yana geniş sivri 
kemerlerle genişletilmiştir. 
Kubbe dış etkiyi arttırmak 
için çift cidarlı yapılmıştır. 
Duvarların 1,20 m. yük-
seklikteki kısmı çinilerle 
kaplanmıştır. Tamamen çini 
ile kaplanmış olan mihrap 
camiden kısa bir süre sonra 
1541 yılında tamamlanmış-
tır. Mihrap nişi iki kademeli 
olup altta yarım kubbe ile, 
üstte mukarnas yaşmakla ör-
tülüdür. Çini yüzeyi mukar-
nas dahil çiçekler, rûmîler, 
kıvrık dallı süslemelerle do-
natılmıştır.” 

(http://www.islamansiklopedisi.info/dia/

ayrmetin.php?idno=240223 )
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Türkistan’da Ruslar tarafından işgal edi-
len Türk devleti olan Buhara Hanlığı’nı idare 
eden son hükümdar olan Emir Halim (Alim) 
Han 1868’de Rus hakimiyetine geçtikten 
sonra, oğluyla Rusya’ya gider büyük denizle-
ri, gemileri görüp etkilenir. Buhara’da saray, 
medreseler yaptırmış ancak yazlık saray dı-
şında hepsi yok edilmiş. Han 1917’de, altın-
ları ile Bolşeviklerden kaçarken yakalanıyor. 
Altınları alınıyor. Ailesi ile Afganistan’a gi-
den Han tekrar ülkesine dönememiş ve 1944 
yılında Afganistan’da vefat etmiştir.

Yazlık Saray (Sitorai Mokhi-Khosa 
Sarayı:Yıldızın topraktaki ışığı)

“19. yüzyılda Buhara emiri Nasrullah 
Han kendisi için yeni bir konut yaptırıyor. 
Yazın sıcaklarından korunmak için uygun yer 
bulunuyor ve saray yapılıyor. Ancak Buhara 
şehrinin kuzeyinde yapılan bu şık saray yıkı-
lıyor.

Takip eden süreçte Buhara emiri 
Mir Sayid Muhammed Alim Han 

burada 1912-1918 yılları 
arasında yeni bir sa-

ray yaptırıyor. 

Hatta efsaneye göre, emir bu yeni sarayı eşi 
Sitora için yaptırmıştır.  İnşaat iki Rus mühen-
dis Margulis ve Kakovitch ile birlikte zama-
nın en iyi Buharalı ustaları tarafından yürü-
tülmüş. Sarayın mimarı Gusto Şirin. Bir süre 
sonra emirin karısı ölüyor ve onun adı saraya 
veriliyor. Bu isim günümüze kadar korunmuş.

Ünlü usta Shirin Muradov tarafından de-
kore edilen “Beyaz Salon” özellikle dikkat çe-
kiyor. Burada duvarlar aynalarla kaplanarak 
dekore edilmiş. Sarayda aynalar fazlaca kul-
lanılmıştır ve yansıma oluşturulmuş (Sihirli 
aynalar). Özellikle Venedik ve Japon aynaları 
kullanılmıştır.

Son Buhara Hanının Yazlık Sarayı



İpek Yolu’nun İzinde Özbekistan’da Devri Alem 87

Son odada; bol camlı, içinde hediye ge-
len Japon vazolarının sergilendiği çok sayıda 
cam vitrin var. Kış bahçesi havasında güzel, 
ferah bir oda.

1927 yılında Buhara Emirliğinin yıkıl-
masından kısa süre sonra, saray müze haline 
dönüştürülmüştür ve bugün burası “Sanat ve 
El Sanatları Müzesi”ni barındırmaktadır. Mü-
zenin sergilerinde 19-20.yüzyıllara ait mobil-
yalar, takılar ve Buharalı ustaların el sanatları, 
14-20. yüzyıl Rus ve Japon porselenleri gö-
rülmektedir.” (1)

“Şehrin 6 km kuzeyinde yer alan saray; 
ana bina, birkaç resepsiyon salonu ve emir 
için özel odalardan oluşmaktadır. Soldan iler-
leyince sağda ilk oda bekleme odası. Burada 
satranç takımı bulunuyor. Ziyaretçiler bekler-
ken oynasın diye. Sonraki odada madalyalar, 
fotoğraflar ve cam raflı soğutucular (bir nevi 
buzdolabı) var. Sarayın diğer tarafında küçük 
bir havuzun yanındaki binada Harem var. Ha-
remin karşısında da merdivenle çıkılan yük-
sek bir kameriye var.” (2)

 (1) (http://www.gezi-yorum.net/etiket/ozbekistan-gezilecek-yerler/ )

(2) (Ayla Yücetürk -  Yeryüzünde Birkaç Adım)
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“Buhara’nın tarih sahnesine inşa ettiği ilk 
somut yapı kabul edilen ve 4 hektar genişli-
ğinde, 20 metre yüksekliğindeki Ark Kalesi, 
geçmişte hem bir karargah hem de kentin 

emirlerinin sarayı olarak kullanıldı. 
Pişmiş tuğladan, dik yapı yerine bi-

raz yatay, aralara büyük ağaçlar konula-
rak inşa edilen kalenin, ailesini terk edip 

bölgeye yerleşen İranlı Siyavuş bin 
Keykavus tarafından yaptırıldığı bi-
liniyor. Daha sonra yıkılan kalenin, 

9 ve 10’uncu asırlarda yeniden 
inşa edildiği ve ilk yapımında 
balçık kullanıldığı belirtiliyor. 

İkinci inşasından sonra Cengiz 
Han’ın askerlerinin istilasında 
ciddi zarar gören kale, son 
şeklini ise 16’ncı yüzyılda 
aldı. 

Bugün kaleye girişi 
sağlayan kapı, 1700’lü 
yıllarda yapıldı. Ka-
lenin içinde yer alan 

üç tarafı re-
vakla çevrili 

mescidin      
  
  

iç süslemeleri, tavanı ve mihrabı dikkati çe-
kiyor. Bu süslemeler, 19 ve 20’nci asırlarda 
nakşedildi. Özellikle ahşap mimari bakımın-
dan kayda değer olduğunu belirtilen mescidin 
benzerlerine, Özbekistan’ın farklı yerlerinde 
de rastlanabiliyor

Daha önce kale içinde saray olarak kulla-
nılan binaların bir bölümü günümüzde müze 
niteliğiyle hizmet veriyor. Bu kısımlar 12’nci 
yüzyıldan 20’nci asra kadar farklı dönemlerde 
inşa edildi.

İhtişamlı kapının yanındaki iki kule, bu 
kapının görünümüne zenginlik katıyor. Ka-
le, 1920’de Kızılordunun topçu atışı ve hava 
saldırılarından ciddi bir şekilde hasar gördü. 
Kalede 2018yılında restorasyon çalışması ya-
pılmış

İçindeki Mah-ı Ruz Çarşısı’nda ahşap 
bir caminin yer aldığı kalede ayrıca Arkeoloji 
ve Tarih Müzesi de mevcut. Müzede, tarihte 
kullanılan elbiseler, günlük eşyalar ve aske-
ri malzemelerin yanı sıra sikkeler, tablolar 
sergileniyor. Müzede ayrıca Buhara Hanlığı, 
Uygur Devleti, Timurlular dönemi eserlerinin 
yarı sıra ve Moğol istilasını anlatan bölüm de 
yer alıyor

Ark Kalesi, Birleşmiş Milletler Eğitim 
Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafın-
dan 1993’te Dünya Mirası Listesine dahil 
edilen Buhara’nın, tarihi merkezinin en eski 

yapısı olarak biliniyor”  (1)

  (1) ANADOLU AJANSI

ERK KALESİ (Ark Kalesi)
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Bala Havuz (Özbekçede 
bala-çocuk havuzu an-

lamına geliyor) ve hemen o-
nun yanında ise ahşap işleme-
ciliği ve kalem işi nakışlarıy-
la dikkat çeken Bolo Havuz 
Camisi yer alıyor. Benzersiz 
süslemeleriyle öne çıkan ca-
minin son cemaat yeri ve bu 
mahalde bulunan mukarnaslı 
başlıklarıyla 20 adet ahşap 
sütunun göz kamaştırıcı gö-
rünümü, tüm ziyaretçilerin 
ilgisini fazlasıyla hak ediyor. 
1713 yılında yapılan caminin 
son cemaat yeri 1917’de son 
haline getirilmiş. Camiden 

ayrı bir konumda olan mina-
re de o dönemden kalma. Bo-
lo Havuz’un önündeki yeşil 
alan ve cadde ise Buhara’nın 
kalbi diye nitelendirilebile-
cek Registan Meydanı’na 
açılıyor. Şimdi sırada orası 
ve Buhara Hanlığı’nın Kışlık 
Sarayı var. (http://dagakac-
tim.blogspot.com/2014/03/
ozbekistan-notlari-3.html)

Bala Havuz Camisi, ha-
vuz isminin anlamı çocuk 
havuzudur.  Caminin önünde 
bulunan havuza, camini kub-
besi, minaresi ve ahşap sü-
tunlarının yer aldığı ayvanın 
yansıması görülmeye değer-
dir. Camide bulunan havuzun 
Buhara’da bulunan ender ha-
vuzlardan biri olduğu söylen-
mektedir.

Bala Havuz Camii
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Uluğ Bey Medresesi: 
1417 tarihinde yapımına başlanan ve 3 

senede tamamlanan medrese,  iki katlı ve 
dikdörtgen planlı olup, 50 talebe odası bulun-
maktadır. Uluğ Bey, ölünceye kadar matema-
tik ve astronomi dersleri vermiştir bu medre-
sede.

Abdülaziz Han Medresesi : 
Uluğ Bey Medresesinin tam karşısında 

1652 yılında yapılan Abdülaziz Han Medre-
sesi yer almakta. Mimarisinde fazlaca resme 
de yer verilen medresenin süslemeleri arasın-
da ejderha ve Zümrüt-ü Anka kuşu da bulu-
nur. Medresenin içinde ayrıca 16-18.yy’lara 
ait ahşap oyma sanatının en güzel örnekleri 
sergilendiği Buhara Oyma 
Ahşap Müzesi bulunur.

Uluğ Bey Medresesinin hemen yakının-
da, kervanların mallarını teslim ettiği ve yeni 
mallar satın aldığı dört cephesi de geniş giri-
şe sahip, “İpek Yolu ticaret kubbe”lerinden 
birini gezerken, Geleneksel Özbek telli çal-
gılar üreticisi ve satıcısı Jalol Avliakulov ile 
tanışıyoruz. Ürettiği ve burada satışını yaptığı 
geleneksel Özbek telli çalgılarını teker teker 
hem tanıtıp hem çalarak bize ayaküstü kısa bir 
konser veren “Jalol Avliakulov”un aynı za-
manda 4 arkadaşıyla birlikte kurdukları mü-
zik grubuyla Özbekistan müziğini dünyaya 
tanıtmaya çalışan yerel bir sanatçı olduğunu 
öğreniyoruz.
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Miri Arap Medresesi: 

Kalon Camisi ve Kalon 
Minaresi ile aynı komplekste 
yer alan Miri Arap Medrese-
si, dünyanın en iyi imamları-
nın en iyi imamlarını yetiştir-
diği söylenen Buhara’nın ta-
rihi ve kültürel merkezlerin-
den biri. Sovyet rejiminin e-
ğitime devam etmesi için izin 
verdiği tek dini merkez oldu-
ğunu söylüyor rehberimiz. 
Günümüzde de eğitimin de-
vam ettiği medreseye günün 
erken saatlerinde gelen öğ-
rencilerle sabah sohbeti ya-
pıyoruz. 

Kalon Camisi, Kalon 
Minaresi ve Miri Arap Med-
resesi’nin bulunduğu komp-
leksin bulunduğu meydan 
Buhara’da görsel olarak bi-
zi en çok etkileyen yerler a-
rasında. Yolunuz Buhara’ya 
düşerse, şehrin simgesi olan 
bu müthiş görüntünün hemen 
karşısında yüksekçe plat-
formlar üzerine yapılmış olan 
ve “çayhane” olarak işletilen 
seyir teraslarında, ikramlıklar 
eşliğinde Özbeklerin meşhur 
“kara çay”ını veya “kök ça-
yını (yeşil çay)” yudumlaya-
rak, günün yorgunluğunu a-
tın ve günbatımında daha da 

büyüleyici olan eşsiz Buha-
ra manzarasının tadını çıka-
rın mutlaka…

Buhara’da pazarlar da 
oldukça renkli. Çeşit çeşit el 
emeği ürünlerin, yöresel gıda 
ürünlerinin hatta şehrin sim-
gesi olan el dokuması halı-
ların da satıldığı yerel pazar-
lar her yerde olduğu gibi bu-
rada da günlük yaşamın göz-

lenmesi ve yöre insanıyla ko-
nuşup kaynaşmanın en kolay 
olduğu sohbetlerin en samimi 
olduğu yerlerdir. 

Buhara turumuza Taki 
Telpak Furuşan, Taki Zerge-
ran, Taki Sarrafan kapalı çar-
şıları dolaşarak devam ediyo-
ruz. Kapalı Çarşının bir kapı-
sı Lebi Havuz Kompleksi’ne 
açılıyor. Etrafında kafe, çay 

bahçesi ve restoranların bu-
lunduğu Lebi havuzun etra-
fında ipek yolunu temsil e-
den deve heykelleri bulu-
nuyor. Ayrıca, Leb-i Havuz 
Meydanı’nda eşeğe binmiş 
Nasreddin Hoca heykeli bu-
lunuyor. Özbekler, Nasreddin 
Hoca’yı Türkler kadar be-
nimsemişler.
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Nadir Divan Bey Medresesi: 
Leb-i Havuzun bulunduğu mey-

danın hemen yanında “Nadir Divan 
Medresesi”nin taç kapısı dikkatimi-
zi çekiyor. Hayat ağacı, bitki, güneş 
ve insan figürlerinin yanında kapıda 
anka kuşuna benzeyen mitolojik kuş 
motifleri de bulunmakta. Bölgede 
ticaretin gelişmesini sağlamak üzere 
Nadir Divan Bey tarafından yaptırı-
lan kervansaraya davet edilen Timur 
han ve hanları medreseye benzeterek 
“güzel bir medrese yapmışsın” sözle-
ri üzerine medreseye çevrildiği riva-
yet ediliyor.

Çar Minar Medresesi: 
1807 yılında inşa edilen medre-

se Buhara hanlarının yaptırdığı son 
medrese olan “dört minareli medre-
se” anlamına gelen Çar Minar, turku-
az renkli kubbeleriyle daha çok Hint 
mimarisini çağrıştırıyor. Günümüzde 
turistlere yönelik hediyelik eşya satan 
dükkanların bulunduğu Çar Minar 
Medresesi ziyarete gelen turistlerin 
yoğun ilgi gösterdiği yerlerden. 

İmam Buhari Müzesi: 
Tam adı Ebu Abdillah Muham-

med b. İsmail b. İbrahim el-Cu’fi el-
Buhari olan ve Kur’an-ı Kerim’den 
sonra en güvenilir kitap kabul edilen 
“el-Cami’u’s-Sahih” adlı eseriyle ta-
nıdığımız İslam Dünyasının büyük 
muhaddisi İmam Buhari’nin anısına 
açılan ve eserlerinin örnekleri ile ha-
disleri yazdığı sayfaların sergilendiği 
müzeyi gezebilirsiniz. 
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BUHARA-SEMERKANT YOLU
İPEK YOLU’NUN İZİNDE 
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Alimler şehri Buhara’ya veda vakti geldi. 
Biz Buhara’dan ayrılmanın hüznünü yaşar-
ken, sanki Buhara da bizim hüznümüze eşlik 
edercesine, önceki gün güneşli bir hava ile 
karşılayan Buhara,  bu kez yağmurlu bir hava 
ile uğurluyor bizi…

Tarihi İpek Yolu’nun 
izlerini takip ederek 
Buhara’ya 284 kilomet-
relik uzaklıkta bulunan 
Semerkant’a doğru hareket 
ediyoruz. Bir zamanlar ker-
vanlarla gidilen yolları, aşı-
lan dağları otobüsle geçe-
rek ilerliyoruz. Bundan 22 
yıl önce 1996 yılında, gece 
yolculuğu ile geçtiğimiz bu 
yoldan bu sefer, Zarifşan 
ve Altay dağlarının doyumsuz manzarasını 
gün gözüyle seyrederek Semerkand’a doğru 
giderken, adını Ali Şir Nevai’den alan, Nevai 

şehrinde 14.yy’dan kalma bir zamanlar İpek 
Yolu’nu takip eden kervanların konakladığı 
bir kervansarayda biz de mola veriyoruz. 

Kervansaray ve burada bulunan bulunan 
sarnıç ve tamir edilmiş. Kervansarayın sa-
dece taç kapısı ve yıllarca kumlara gömülü 
kalan bir su sarnıcı ayakta kalmayı başarabil-
miş. Rehberimiz bize, İslamiyet’in bölgeye 

7.yy’da geldiği, müslü-
manlar gelmesinden sonra 
bölgede Arap alfabesinin 
kullanılmaya başlandığı, bu 
yazıdan önce nasıl bir ya-
zı kullanıldığı ile ilgili ise 
kayıtlı bir bilgi olmadığını 
belirtiyor.

BUHARA’DAN SEMERKANT’A
Devr-i Alem ile
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İmam Buhari Türbesinde belgesel çeki-
mi yapmak üzere Semerkant’a 25 kilometre 
mesafedeki Özbeklerin Çalak dediği (Çilek 
köyü) Çelen köyüne geliyoruz. Sonunda 
Buhari’nin mezarının bulunduğu alandayız.

22 Yılda Gelen Değişim
1996 yılında Buhara’ya giderken ziyaret 

ettiğimizde İmamı Buhari’nin, üzerinde yapı 
olmayan sade bir türbesi vardı. Yanında ise 
hanımların da Cuma namazı kılmak için gel-
diği mescid bulunmaktaydı. Bugün ise, türbe 
ve cami çevresi ihtişamlı binalarla donatıl-
mış. Kompleks içindeki İslam Eserleri Mü-
zesi görülmeye değer. Sonbaharın sararmış 
Çınar yapraklarıyla süslediği gözlere ziyafet, 
gönüllere huzur veren muazzam manzara eş-
liğinde, ünlü hadis alimi, Kuran’ı Kerim’den 
sonra en güvenilir kaynak kitap olarak kabul 
edilen Sahihi Buhari adlı Hadis kitabının ya-
zarı İmamı Buhari türbesinde belgeselini çe-
kimlerimizi gerçekleştiriyor ve 22 yıl sonra 
bir kez daha aynı mekanda tarihe not düşü-
yoruz.

Babası öldükten sonra annesi tarafından 
okutulup yetiştirilen ve 10 yaşında Kur’anı ez-
berleyen İmamı Buhari, annesi ve Ağabeyi ile 
Mekke’ye gidiyor. 30 yaşına kadar Mekke’de 
kalan İmam Buhari, Peygamberimizin sözleri 
olan Hadis-i Şerif’leri toplamaya başlıyor ve 
6000’den fazla hadis topluyor. 

İMAM BUHARİ TÜRBESİ

Asıl adı Ebu Abdillah Muhammed b. 
İsmail b. İbrahim el-Cu’fi el-Buhari olan, 
Sahih-i Buhâri adıyla meşhur hadis kitabını 
yazan büyük hadis âlimi İmam Buhârî, 810 
(H. 194) senesinde Buhara’da doğduğu için 
“Buhârî” ismiyle, alim olduğu için “İmam” 
ismiyle anılır.

Genç yaşta annesinin terbiyesi altın-
da Arapçayı ve Kur’an’ı Kerimi öğrenir. 
16 yaşında hac amacıyla annesi ve karde-
şi ile Mekke’ye gitmiş, annesi ve kardeşi 
Buhara’ya dönerken kendisi ilim öğrenme 
isteğiyle Mekke’de kalmıştır. Babasından 
kalan servet, onun kimseye muhtaç olma-
dan ilim öğrenmesine vesile olmuştur.  

Daha 18 yaşında Sahabe ve Tabiin fet-
valarını topladı. Abdullah bin Zübeyr el-
Hamidi’den Şafii fıkhını öğrendi. Bu arada 
Medine-i münevvereye gidip Resulullah 
efendimizin (s.a.v.) kabri şerifini ziyaret 
edip, geceleri kabri şerif başında Tarih-ul-
Kebir kitabını yazdı. Mekke ve Medine’den 
başka, Bağdat, Basra, Kûfe, Mısır, Nişâbur, 
Belh, Merv, Askalan, Dımeşk, Hums, Rey 
ve Kayseriyye gibi ilim merkezlerini dola-
şıp, hadis âlimleriyle görüşüp binden fazla 
âlimden hadis ve diğer ilimleri öğrenip nak-
letti.  

İMAM BUHÂRÎ KİMDİR
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Eğitimini tamamladıktan sonra, Mısır’dan 
Maveraünnehr’e kadar tanınmış ilim merkezle-
rinde hadis ve çeşitli İslâmi İlimler alanında ders-
ler verdi. 70.000’den fazla talebenin kendisinden 
hadis dinlediği rivayet edilir. Bunlar öğrenciler 
arasında, Tirmizi, Nesai, Ebu Zür’a ve Ebu Bekr 
bin Huzeyme, İbni Ebi Davud, Muhammed bin 
Nasr-ul-Mervezi, Müslim bin Haccâc, İbni Ebid-
dünya gibi büyük ve tanınmış hadis âlimlerinin 
isimleri zikredilebilir.  

Buhârî, yüz binlerce hadis-i şerifi metinleri 
ve senetleriyle ezbere bilirdi. Hadis-i şeriflerin 
ravilerini derinlemesine inceler, dinin emirlerine 
uymayan, edeplerini gözetmeyen, ahlakında bir 
kusur olanların rivayet ettiği hadis-i şerifleri al-
mazdı. 

Gittiği her yerde, etrafı hadis-i şerif almak ve 
öğrenmek isteyenlerle dolup taşan İmam-ı Buha-
ri hazretlerinin hadis ilmindeki rumuzu “H” har-
fidir. Aynı zamanda tefsir ve kelam ilimlerinde 
de üstad olan İmam Buhari tefsire dair bildirdiği 
rivayetler tefsir âlimlerinin eserlerini süslemek-
tedir. 

İmâm-ı Buhârî, Kabe’de yazdığı Sahîh-i 
Buhârî adlı meşhur kitabını şöyle anlatır:

“Câmiu’s-Sahîh (Sahîh-i Buhârî) kitabını, 
600 bin hadis-i şerif arasından seçtim. Her hadis-
i şerifi kitaba koymadan önce gusledip, iki rekat 
namaz kılıp, istihare yaptım. Ondan sonra hadis-
i şerifi kitaba koydum. Bunları yapmadan hiçbir 
hadis-i şerifi yazmadım. 7275 hadis-i şerif olan 
bu kitabı 16 yılda tamamladım.”

Belgesel Tadında SEMERKANT’ta Dev-
ri Alem Dünyaca ünlü Hadis Alimi İmam 
Buhari’nin Semerkant yakınlarındaki türbesin-
deki ziyaretimizi tamamlayıp dualarımızı ettik-
ten sonra destur alarak Semerkant’a geliyoruz. 
Semerkant adeta bize “Hoş geldin” diyerek ku-
cak açıyor.

İpek Yolu’nun önemli merkezlerinden olan 
ve İslam medeniyeti ile 7.yy’da şereflenen Se-
merkant, tarihi eserleri, kültürel mirası ile de 
oldukça önemli bir yere sahip. 2700 yıl önce 
kurulan bu tarihi şehir ve Unesco tarafından ko-
ruma altına alına alınan Semerkant’ı tanıtmaya 
başlamadan ve ihtişamlı tarihi eserleri ziyaret 
etmeden önce, Semerkant’la ilgili az bilinenleri 
sizlerle paylaşıyorum.

810  senesinde Buhara’da dünyaya 
geldiği için “Buhârî” ismiyle, alim oldu-
ğu için “İmam” ismiyle anılır. Çok sayı-
da talebe yetiştiren ancak Buhara Hanı-
nın çocuklarına özel eğitim vermediği 
için Buhara’dan kovulan İmam Buhari 
için burada ilk türbe Timur Han tarafın-
dan yaptırılıyor. Sovyet döneminde ha-
rabeye dönen İmam-ı Buhari Külliyesi 
daha sonra İslam Kerimov tarafından 
genişletilerek kıymetli oniks taşından 
yapılan mermer sanduka ve mezar taşı 
Kabrin bulunduğu yer altındaki mezar 
odasının üstüne, tam kabrin üzerine ge-
lecek şekilde konulmuş.  

Yoğun bir ziyaretçi akının olduğu 
külliyedeki türbe revaklı geniş bir av-
luda yer alıyor. Avlunun ortasındaki ha-
vuz, tarihi çınar ağaçları kuş cıvıltıları, 
dökülen yapraklar bize sonbaharın tüm 
güzelliklerini yaşatıyor. Külliyede ağaç 
oymacılığı ile kadimi üslupta hazırlanan 
sütunlar ve kapılar mevcut.

Türbenin ziyaretçilerini bekleyen 
bir sürpriz de Kur’an-ı Kerim müzesi. 
Müzede çeşitli ülkelerden hediye olarak 
gönderilen Kur’an-ı Kerim’ler ve çok 
özel hediyeler sergileniyor. 
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SEMERKANT
İPEK YOLU’NUN İZİNDE 
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Semerkant, Özbekistan’ın güneyin-
de, Taşkent’in 275 km güney ba-
tısında Zeravşan Irmağı vadisinde 

bulunmaktadır. UNESCO tarafından dünya 
miras listesinde yer alana şehir, yaklaşık 500 
bin kişilik nüfusa sahip önemli bir sanayi 
merkezidir. Semerkant, eski Farsça’da “Taş 
Kent” anlamına gelirken, eski Türkçe’de te-
miz kent anlamına gelen “Semizkend” diye 
adlandırılmıştır.

Babil ve Roma ile aynı yaşta olan dün-
yanın en eski şehirlerinden Semerkant, M.Ö. 
14. yüzyılda Zeravşan Nehri’nin verimli ova-
sında bir vaha şehri olarak Persler tarafından 
kurulmuş ve 1000 yıl boyunca Perslerin ege-
menliğinde kalmıştır.

Semerkant şehrinin girişindeki yüksek 
tepelerde MÖ.7 ile 2.yy’a tarihlenen Afrasi-
ab antik yerleşimin efsanevi kral Turan tara-
fından kurulduğu bilinmektedir. M.Ö.329’da 
Büyük İskender’in, Pers hükümdarı Darius’u 
mağlup edip kendi toraklarına kattığı Semer-
kant 712‘de ise Müslüman Araplar tarafından 
fethedilmiştir.

İlk kağıt değirmeni İslâm dünyasında, 
Semerkant’ta yapılmış, daha sonra Haçlı Se-
ferleriyle Avrupa’ya taşınmıştır.

13. yüzyılda Semerkant Cengiz Han ta-
rafından ele geçirildikten sonra yakılıp yıkıl-
mıştır. 1370 yılında bölgenin komutanı olan 
Timur başkenti Semerkant’a taşıyarak şehri 

baştan aşağı yeniden kurmuştur. 1784 yı-

lında Semerkant, Buhara Emirliğinin merkezi 
olmuştur.

Bölge 1868‘de Ruslar tarafından ele geçi-
rilmiş ve Türkistan’a bağlanmıştır.

1924‘ten sonra Sovyet Sosyalist Cum-
huriyeti‘nin Özbekistan eyaletinin başkenti 
olan şehir, 1930 yılında başkentliği Taşkent’e 
kaptırmıştır.

REGİSTAN MEYDANI

Özellikle Taşkent, Buhara, Semerkant gi-
bi bütün büyük şehirlerin merkezleri, Ortaçağ 
döneminden itibaren “çölün ortasındaki mey-
dan” anlamında “Registan” olarak adlandırıl-
mıştır.

Orta Asya Türk mimarlığının nadir ör-
neklerinden olan Registan Meydanı, XV. asır-
da Emir Timur’un torunu bilim adamı Uluğ 
Bey tarafından kurulan, üzeri muhteşem karo-
larla bezeli kapılara sahip Üç ayrı medresenin 
bir arada bulunduğu, Semerkant’ın merkezin-
deki ana meydandır. Meydanın üç cephesinde 
üç medrese var; 

- Mirza Uluğ Bey Medresesi, 
- Şirdor Medresesi ve 
- Tilla Kari Medresesi. 
Hepsi mimari birer şaheser olan medrese-

leri gezmeye başlıyoruz.



İpek Yolu’nun İzinde Özbekistan’da Devri Alem 99

Registan Meydanı 
Uluğ Bey Medresesi 
1417-1420 yılları arasında ya-

pılmıştır. 110 tane öğrencinin ya-
şayabileceği şekilde 54 hücre ve 
büyük bir bahçe bulunan Medrese-
de astronomik gözlemler yapmak 
için bir platform bulunmakta. Uluğ 
Bey, ölümüne kadar matematik ve 
astronomi dersleri verdiği bu Med-
resenin yapısı, Uluğ Bey’in astrono-
miye olan tutkusunu da sembolize 
eder. Medreseye bizzat Uluğ Bey 
tarafından tasarlandığı söylenen 15 
mt. yüksekliğinde geometrik de-
senlerle bezeli kapıdan girilir. Kapı 
üzerinde yer alan on yıldız ise uzayı 
sembolize ediyor. Medresenin için-
de ise Uluğ Bey’in bir de heykeli 
bulunmaktadır.

Şirdor (Arslanlı ) Medresesi, 
Uluğ Bey’in ölümünden 200 yıl sonra, 1619-

1636 yılları arasında, Uluğ Bey Medresesi’nin tam 
karşısına simetrik olarak yapılan medresedir. Uluğ 
Bey Medresesinden tek farkı bu medresede kışın 
kullanılmak üzere tasarlanmış fazladan iki eğitim 
holünün daha bulunmasıdır. Duvarlarına Kur’an-ı 
Kerim’den ayetler yazılı olan Medresenin giriş kıs-
mının üst tarafında ise Semerkand şehrinin sembolü 
olan iki aslan resminin çizilmiş.
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1646-1660 yıllarında, iki medresenin 
ortasında diğerleri gibi Registan Meyda-
nına bakacak şekilde üçüncü bir medrese 
inşa ettirilir. Tillakari Medresesi, dış görü-
nümüyle diğer iki medreseye benzemekle 
beraber iç yapısı itibarıyla belirgin farklı-
lıkları vardır. Medresenin iç bezemelerin-
de saf altın kullanıldığı için Tillakari (Al-
tın İşlemeli) Medrese olarak adlandırılır. 
Tillakari Medresesi, medrese olarak ya-
pılmasına karşı cami olarak kullanılmıştır. 

2001 yılında, Semerkant’taki diğer 
tarihi yapıtlarla beraber Birleşmiş Mil-
letler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (U-
NESCO) tarafından Dünya Mirası Liste-
sine dahil edilen Registan Meydanı’ndaki 
medreseler, farklı dönemlerde yapılmala-
rına karşın aynı plan üzerinde inşa edil-
meleriyle dikkati çekiyor.  Dört köşeli bir 
bahçe, dört teras ve çevre boyunca sıra-

lanmış odalar... Oda kapıları, 
saygı ve alçak gönüllülüğü 

hatırlatırcasına özellikle 
alçak olarak yapılmış. 

İnsanların kapılar-
dan girerken ve 
çıkarken mutlaka 
başını eğmesi gere-
kiyor.

Tillakari (Altın İşlemeli) Medrese 
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Timur’un eşi Bibi Hatun adına yaptırdı-
ğı cami, yapıldığı dönemde dünyanın en bü-
yük camilerinden biri olan Bibi Cami adını, 
Timur’a “han damadı” anlamındaki “küregen” 
unvanının verilmesine sebep olan gözde eşi, 
Çağatay Hanı Kazan Han’ın kızı Saray Melik 
Hanım’ın halk arasındaki lakabı “bibi”den a-
lır. İnşaatına 1399’da başlanan ve 1404’te bü-
yük ölçüde planı tamamlanan cami Timur’un 
ölümünden (1405) sonra bu haliyle kalmıştır.

Bir meşhed-cami ve medrese külliyesi ola-
rak tasarlanan binanın yapılış amacı, Timur’un 
Hindistan seferi sırasında (1398-1399) kazandı-
ğı zaferlerin hâtırasını ebedîleştirmektir.

Dış ölçüleri 167x109 m. olan bina, 87x63 
m. boyutlarındaki bir iç avlu etrafında teşkil e-
dilmiş bir plana sahiptir. Köşelere konulan tah-
kimat kulesi biçimindeki minareler camiye a-
zametli bir görüntü vermiş. İç kubbenin üzeri-
ni örten yüksek kasnaklı dış kubbe, avlu istika-
metinde yapılan cephe düzenlemesine göre ana 
eyvanı teşkil eden girişin 41 m. yüksek-
likteki âbidevî taç kapısıyla gizlenmiştir.

Ana yapı malzemesi olarak tuğla-
nın tercih edildiği binanın yan salonla-
rının sütunları için taş kullanılmış, tez-
yinatın tamamı tuğla malzemeye gö-
re düzenlenmiştir. Binanın bütününde 
hâkim olan tuğla süslemelerle çini mo-
zaikler diğer Timurlu yapılarında da gö-
rülen göz alıcılıktadır ve binanın ihtişa-
mını artırmaktadır. Çini tezyinatla birle-

şen kitabeler 

yapının süslenmesine önemli ölçüde katkıda 
bulunurken kullanılan çini kaplama malzeme-
sinin de Semerkant’taki en güzel örneklerden 
olduğu fark edilmektedir.” (1)

Binanın inşasında 15 bin işçinin yanın-
da 100’den fazla da fil kullanıldığı hatta fille-
rin rahat girebilmesi için kapının oldukça bü-
yük yapıldığı rivayet edilir. 60 metre yüksek-
liğindeki orijinal kubbe 17. yüzyılda çökmüş-
tür. Günümüzdeki kubbe sadece 30 metredir. 

Caminin tam karşısında ise Bîbî Hanım 
Türbesi yer almaktadır.

Bibi Caminin yan tarafındaki meydanın 
hemen arkasında “sabit Pazar olarak nitele-

nebilecek Semerkant çarşı-
sı bulunuyor. Semerkant’ın 
meşhur özel fırınları ve ek-
meklerinin yanı sıra, yö-
resel ürünlerin de satıldığı 
çarşıyı geziyoruz. Timur’-
dan sonraki en önemli hü-
kümdar, Timur’un torunu 
ve aynı zamanda bir bilim 
adamı olan Uluğ Bey dö-
neminde Semerkant çağı-
nın en önemli bilim ve kül-

tür merkezi haline gelmiştir. Sıradaki 
gezi noktamız Uluğ 

Bey tara-
fından ku-
rulan Uluğ 
Bey Rasat-
hanesi…

Bibi Hatun Camii
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Semerkant merkeze 
yaklaşık 3 kilometre uzakta 
Kühek tepesi üstünde 1428 
yılında yapılmıştır. Uluğ 
Bey oğlu tarafından dev-
let işleriyle ilgilenmiyor di-
ye öldürüldükten sonra yer-
le bir edilen rasathanenin 
40 metre yüksekliğinde 46 
metre çapında olduğu tah-
min edilmektedir. İlk yıldız 
haritasını yapan Uluğ Bey, 
dünyanın güneş etrafında 
döndüğünü Kopernik’ten 60 
yıl, Galileo’dan ise 200 yıl 
önce bulmuştur. Ay’a ilk a-
yak basan insan olan Ne-
il Armstrong, ay yüzündeki 
3 kraterden birine Uluğ Bey 
adını vermiştir.

Rasathane ve medre-
selerde, 70 kadar matema-
tikçi bulunmaktaydı. Uluğ 
Bey, Ali Kuşçu, Gıyasüd-
din Kaşi ve Kadızade-i Ru-
mi gibi dönemin önemli bi-
lim adamları ile çalışmış ve 
“Zic-i Uluğ Bey” “Yıldız 
Katoloğu”nu hazırlamıştır. 
Bu yıldız haritası Avrupa’da 
17.yy kadar, İslam dünya-
sında ise çok daha uzun süre 
kullanılmıştır.

Rasathane yıkılırken ka-
çan öğrencilerinden Ali Kuş-
çu Fatih Sultan Mehmet’in 
himayesine girmiş yanında 
kaçırabildiği kitaplar yüz-
yıllarca kaynak kitap ola-
rak kullanılmıştır. Uluğ Bey 
Medresesinde çalışmalar 
yapan bu alimlerin eserle-
ri, Erzurum, Sivas, İstanbul, 
Bağdat gibi önemli merkez-
lerdeki medreselerde ders 
kitabı olarak okutulmuştur.

Uluğ Bey Rasathanesi 

Uluğ Bey’in Semerkant’taki 
rasathânesinin içinden bir görünüş
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Uluğ Bey  (ö. 853/1449)

Matematikçi ve astronomi âlimi, Timurlu 
hükümdarı (1447-1449).

19 Cemâziyelevvel 796’da (22 Mart 1394) 
Azerbaycan’ın Sultâniye şehrinde doğdu. Ba-
bası Timur’un küçük oğlu Şâhruh, annesi Gev-
her Şad’dır. Uluğ Bey unvanı Timurlular’daki 
“emîr-i kebîr”in Türkçe karşılığıdır. 1394-1405 
yılları arasında sarayda geleneksel dinî ilimler, 
ardından mantık, matematik ve astronomi tahsi-
li gördü. 1404’te Timur tarafından Muhammed 
Sultan’ın kızı Öge Begüm ile (Biki) evlendiril-
di. Babası Uluğ Bey’e 1409 yılında Semerkant 
merkezli Mâverâünnehir bölgesinin yönetimini 
verdi. Henüz on altı yaşında iken devleti yö-
netme sorumluluğunu üstlenen Uluğ Bey, ku-
zeybatıda Ceyhun Irmağı’ndan Soğanak’a ve 
kuzeydoğuda Asparay şehrine kadar otuz sekiz 
yıl bu geniş coğrafyanın emîri olarak yönetimi-
ni sürdürdü. Ancak vaktinin çoğunu bilimsel 
faaliyetlere adadığı için devlet işlerini babasına 
bağlı şekilde ve onun yardımıyla yürütüyor, di-
ğer emîrler gibi o da hutbelerde ve sikkelerde 
Şâhruh’un adını kullanıyordu. Uluğ Bey dö-
neminde Semerkant naklî ve aklî ilimle-
rin, sanat ve edebiyatın en parlak günle-
rini yaşadığı bir merkez haline geldi. 

Uluğ Bey matematikçi, astro-
nom, edip ve şair olmasının yanı 
sıra Kur’ân-ı Kerîm’i yedi kıraat 
üzere okuyacak kadar kıraat ilmi-
ne vâkıftı. Döneminin her alanda 
başarılı din, ilim, sanat ve edebiyat 
âlimlerini davet ederek bol ihsanlar-
da bulunmuş, kendisi de onlardan çok 
istifade etmiştir. Kadızâde-i Rûmî, Cemşîd 
el-Kâşî ve Ali Kuşçu bunların en meşhurlarıdır. 

Matematik ve astronomi alanındaki üstün 
başarılarının yanında Uluğ Bey’in mimaride 
bıraktığı eşsiz eserlerin bir kısmı zamanımı-
za ulaşmıştır. 1417-1420 yılları arasında biri 
Buhara’da, diğeri Semerkant’ta iki medrese 
yaptırmış ve geniş vakıflarla bunları destekle-
miştir. Ayrıca Semerkant’ın Registan’ında bu-
güne kadar gelmeyen bir hankah, bir hamam ve 
geniş bahçeler içinde iki saray inşa ettirmiştir. 

Her alanda çağının en meşhur ilim adamlarının 
ders okuttuğu bu medresede riyâzî ilimlere ayrı 
bir değer verilmekteydi. Uluğ Bey’in de bu ders-
lere iştirak ettiği ve zaman zaman ders verdiği 
bilinmektedir. 

Üstün bir zekâya sahip olan Uluğ Bey ba-
şarılı bir matematikçi ve astronomdu. Henüz 
küçük denecek yaşta Merâga Rasathânesi’ni 

görmüş ve zihninde ona bir yer ayırmıştı. 
Bu sebeple Merâga’dan sonra en büyük 

rasathâneyi Semerkant’ta kurmuş-
tur. Bu yapı, Kadızâde-i Rûmî ile 

Cemşîd el-Kâşî’nin gözetiminde in-
şa edilmekteydi. Ancak bu iki âlim 
rasathâne tamamlanmadan vefat 
etmiş, onların yerine Ali Kuşçu 
getirilmiştir. Uluğ Bey’in ölümüne 

kadar otuz yıl faaliyetini sürdüren 
rasathâne ve burada oluşturulan ast-

ronomi tabloları teleskopun icadına kadar 
ilim dünyasında etkili olmuştur 

Uluğ Bey, hem İslâm dünyasında hem 
Avrupa’da alanında kaynak eser kabul edilen 
Zîc-i Uluğ Bey’i meydana getirmiştir. Ayrıca 
onun geometri alanında ve özellikle üçgenler 
konusunda araştırmalar yaparak tanjant ve sinüs 
cetvelleri oluşturduğu bilinmektedir. 

(Türkiye İslam Ansiklopedisi Müellif: YAVUZ UNAT)
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Özbekistan’ın tarihi İpek Yolu 
üzerindeki çok önemli kavşak noktası 
olan Semerkant’taki belgesel çekim-
lerimiz ipek kağıt imalathanesinde 
devam ediyor. Dünyada kağıdı ilk i-
mal eden Çinliler olmuştur. Dünya’ya 
yayılması ise Talas savaşlarından 
sonra İpek Yolu sayesinde gerçekleş-
miştir. Kağıt, 8.yy’da Türklere esir 
düşen Çinli askerlerden öğrenilen il-
kel yöntemler kullanılarak dut ağacı 
kabuğundan kağıt üretme tekniği ile 
Semerkant’ta kağıt imaline başlan-
mıştır. 

Bu yöntem günümüzde halen 
kullanılmaktadır. Orta Asya’da el 
işçiliğinin kullanıldığı ilk ve tek ka-
ğıthane olan Semerkant’taki kağıt 
atölyesinde, yüzyıllar öncesinin ilkel 
teknikleriyle kağıt üretme geleneği 
sürdürülürken, tarihi kenti ziyaret 
eden seyyahlar atölyeyi görmeden 
Semerkant’tan ayrılmıyor.

Sudan etkilenmeyen, kendine 
has özelliği ile Dut ağacı kabuğundan 
imal edilen, dünyaca ünlü Semerkant 
İpek Kağıt imalathanesinde, sanki za-
man duruyor kendimizi bir anda asır-
lar öncesinde buluyoruz. Belgeselci-
liği bir kenara bırakıp, biz de Semer-
kant kağıdı imal etmek için atölyeye 

giriyor ve her aşamasında 
azda olsa çalışarak kendi 
kağıdımızı imal etmeye 
çalışıyoruz.

Dut ağacı kabuğunun 
soyulup kaynatıldığı yer... 
su gücü ile un haline ge-
tirilip ezildiği dibek taşı... 
ardından elde yapılan ka-
ğıt… 

İmalathane yetkilisi, 
Semerkant kağıdına kök 
boyadan yapılan mürek-
keplerle yazılan yazıların 
bin yıl özelliğini kaybet-
mediğini, hatta Semerkant 
kağıtlarını farelerin bile 
yemediğini söylüyor.

Semerkant İpek Kağıt imalathanesi 
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Semerkant’ın Konigil Mahallesi’ndeki kâğıt atölyesin-
de Zarif Muhtarov ve ailesi, yüzyıllar öncesinin teknikleriyle 
kâğıt üretim geleneğini yaşatıyor.

Semerkant’ta yüzyıllardan beri yaşatılan geleneğin önem-
li bir tarihe sahip olduğunu, geçmişte bu yöntemle üretilen 
kâğıdın çok pahalı olduğunu, daha çok emirler, sultanlar ve üst 
düzey yöneticiler tarafından kullanılıyordu.

O dönemde yörede üretilen bu kâğıtların çok beyaz olan-
larının “Semerkant Sultan Kâğıdı”, çok ince olanların da “Se-
merkant İpek Kağıdı” isimleriyle biliniyor. Semerkant kapıdı 
sallandığında kendine özgü bir ses çıkarmakta. Ve insanların 
Semerkant kâğıdını bu kendine has sesinden tanımakta.” *

*( Kaynak: Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde kağıdın tarihi ile ilgili önemli tarihi bilgiler )

Muhtarov Ailesi

KAĞIT ÜRETİM GELENEĞİNİ YAŞATIYOR
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Şehrin merkezinde bulunan Timur hey-
kelinin az ilerisinde, Emir’in Mezarı anlamı-
na gelen “Gur-ı Mir” veya “Gur Emir” olarak 
da bilinen (“gur” Farsça mezar demek) mavi 
kubbelerin altında Timur ve yakınlarının me-
zarları bulunmaktadır.

8 Nisan 1336 tarihinde Özbekistan’ın 
Keş şehrinde doğan Timur’un babası Barlas 
oymağının beyi Turagay (Turgay), annesi Te-
kine Hatun’dur.

Cesur, zeki ve bilgili bir Türk asilzadesi 
olan Timur, askeri ve idari alandaki başarıla-
rıyla, önce Maveraünnehir’e hakim olmayı 
başarmış, sonrasında Harezm’ ele geçirerek 
devam ettiği seferleriyle, imparatorluğunun 
sınırlarını İtil’den (Volga) Hindistan’daki 
Ganj Nehri’ne, Tanrı Dağları’ndan İzmir ve 
Şam’a kadar genişletmiştir.

18 Şubat 1405 tarihinde Kazakistan’ın 
Otrar bölgesinde Çin’e sefere giderken 69 
yaşında kulunç sebebiyle hayatını kaybeden 
Timur’un cenazesi Semerkant’a getirilir ve 
Timur’un, vefat eden torunu Muhammed 
Sultan Mirza için inşa ettirdiği ve henüz bir 
ay önce tamamlanmış olan türbenin altındaki 
mezar odasına defnedilir.

 “Türbe iç mekânının güney-
doğu köşesindeki bir merdivenle 
inilen cenaze mahzeni, dört yöne 
açılan dört kollu bir plana göre 
inşa edilmiştir. Merasim avlusu-
nun kuzeyinde yer alan büyük 
ve derin eyvan türbenin esas 
girişi iken sonradan Uluğ Bey 
tarafından ördürülmüş ve 
binanın doğu 

tarafında yapılan uzun bir ilâve ile giriş bu 
yöne alınmıştır.

Restorasyonlarla eski güzelliğine kavuş-
turulan türbenin ve büyük taçkapının tezyinatı 
muhteşem olup kapı ile türbenin cephesinde 

mozaik çinilerden, iç yüzünde ise 
değişik malzemelerden faydala-

nılarak yapılmıştır. Taçkapının 
süslemeleri, mukarnaslarla bir-
likte bitkisel motiflerin hâkim 
olduğu bir görüntüye sa-
hiptir. 

TİMUR HAN’IN SEMERKANT’TAKİ TÜRBESİ
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Türbenin dış cephesinde yer alan tezyinat 
farklıdır ve daha çok siyah ve fîrûze mozaik 
çiniler kullanılarak yapılmış kûfî yazı kuşak-
ları ile geometrik motiflerden oluşmaktadır. 

Türbenin içi çeşitli malzemenin değişik 
tarzlarda kullanılmasıyla ağır ve göz alıcı bi-
çimde süslenmiştir. Duvarların alt kısımları 
akik rengi altıgen çinilerle kaplanmış ve bu 
kaplamalar bir mukarnas şeridiyle sonuçlan-
dırılmıştır. Bu kısmın üstünde ve zeminden 
2 m. yükseklikte yeşim zemin üzerine altın 
yaldız harflerle yazılmış bir âyet kuşağı yer 
almakta, daha yukarıda da sıva üzerine yapıl-
mış kalem işlerinin üstünde değişik malzeme-
nin kullanıldığı yıldızlardan oluşan bir bölüm 
göze çarpmaktadır. Yan nişlerin üst 
kısımlarındaki mukarnaslar, fîrûze 
rengi boyalı ve altın yaldızlı ka-
lıplanmış kâğıtla kaplanmıştır; bu 
kısmın üstünde de yine altın yaldız 
harflerle yazılmış bir kitâbe şeridi 
bulunmaktadır. Kubbenin içi de 
kalıplanmış kâğıtla kaplanmış ve 
tepede karşılaşan palmetlerle süs-
lenmiştir. Türbenin içinde bulunan 
lahitlerin en muhteşemi Timur’a ait 
olup koyu renk yeşimdendir; diğer-
leri ve ölü mahzeninde bulunanlarsa 
mermerdendir. Timur’un cenazesinin bulun-
duğu yerin tam üstüne çok değerli bir taş olan 
Yeşim taşı yerleştirilir...” (İslam Ansiklopedi-
si)

Çok değerli olan bu Yeşim taşı İran Hü-
kümdarı  Nadir Şah tarafından 
1740’da alınarak İran’a götürül-
mek istenmiş ama yolda iki par-
çaya ayrılınca başına bir belâ 
gelmesinden korkan Şah taşı 
geri gönderip yerine koydur-
muştur.

1941’de Stalin’in emriy-
le, Mihail Gerasimov baş-
kanlığındaki Rus arkeolog 
ekip, yöre halkının me

zarın kitabesinde yazan “Kim ki mezara say-
gısızlık eder, Allah’ın lânetinden kurtulamaz” 
yazısını hatırlatarak yaptıkları tüm itirazlarına 
rağmen askerler nezaretinde mezarı açarak, 

Timur’un kemiklerini incelemek 
üzere Moskova’ya götürürler. 
Beklenen lanet 3 gün sonra gelir 
ve Nazi Almanya’sı 22 Haziran 
1941’de Moskova’ya savaş ilan 
ederek Sovyet Rusya toprakla-
rını işgale başlar ve yaklaşık 20 
milyon Rus vatandaşın hayatına 
mal olacak savaşı başlatır. 

Gerasimov ve ekibi, 
Moskova’ya götürdükleri ke-
mikler üzerinde uzun süre 
çalışır ve Timur’un, tarih ki-

taplarında yazdığı gibi 1,73 cm boyundaki 
Timur’un kalça kemiğindeki incinme yüzün-
den aksak olduğunu tespit ederler. Kafatası 
üzerinde yapılan çalışmada “etlendirme” tek-
niği ile Timur’un yüzünün kalıbını çıkartır-

lar. Timur’un Orta Asya’da 
bugün yapılan tablo ve 

heykellerinde, Mihail 
Gerasimov’un belirle-

diği bu kalıp 
esas alınmak-
tadır.
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Özbekistan’ın kültür başkenti Semerkand’ın kalbinin at-
tığı; Şah-ı Zinde, yani Yaşayan Şah türbesindeyiz.

 Afrasyab Tepesi; yani Alper Tunga Tepesi yakınlarında 
gittikçe yükselen ve yer yer merdivenle çıkılan yolun iki ta-
rafında yer alan çok sayıda güzel türbeler topluluğuna veri-
len bölge, bir birinden güzel muhteşem binalarla görülmesi 
gereken yerlerin başında geliyor.

Uluğ Bey zamanında tamamlanan bölgedeki binalar i-
çinde 40 a yakın türbe yer alıyor. Türbeler esas itibariyle kare 
yapılar ve en dikkat çekici özelliği yüksek kasnaklı ve kavun 
biçimi kubbeler. Çok güzel çini süslemeleri kullanılmış.

Semerkand, Türk Kültür tarihi için Asya tarihi coğrafya-
sındaki en önemli kentlerden birisidir. Kent peyzajını oluştu-
ran tarihi yapıların, eş zamanlı veya daha sonraki yüzyıllar-
da İran ve Anadolu’da inşa edilen yapılarla kaynaklık ya da 
gelenek ilişkilerini belirlemesi açısından; onun da ötesinde 
daha doğuda Karahanlı coğrafyasındaki daha eski Türk mi-
marlık eserleriyle Anadolu arasındaki köprüyü oluşturması 
bakımından önemleri büyüktür. 

ŞAH-I ZİNDE TÜRBELERİ
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Kentin kuzeyinde kalan 
tarihi Afrâsiyâb höyüğü üze-
rinde yer alan ortaçağ doku-
su içindeki yapılar arasında 
da Şah-ı Zinde yapıları özel-
likle önem taşırlar.676 yılın-
da , Maveraünnehirde Müs-
lümanlığın yayılmasına ça-
lıştığı sırada öldüğü rivayet 
edilen Hz. Muhammed’in 
yeğeni Kasım b. Abbas 
(Kussam ibn  el Abbas abd’- 
el Muttalib)’ın mezarının 
etrafında daha sonraki dö-
nemlerde yapılan türbelerle 
oluşan bu yapılar topluluğu, 
Kasım b. Abbas’ın şehit 
olmasına izafeten Bakara 
suresi’nin 154. ayetinden 
hareketle Şah-ı Zinde (Ya-
şayan Şah) olarak isimlen-
dirilmiştir. 

Kasım b. Abbas’ın me-
zarının üzerine 11.yüzyılda 
ilk türbe ve hemen yanına 
küçük bir mescid’in yapıl-
masının ardından 14. yüz-
yıldan sonra yoğun fakat 
seçkinci bir anlayış ve üs-
lupla yeni türbeler ve bazı 
müştemilatları inşa edilmiş-
tir.

Şahı Zinde - Peygamberimizin amcasının oğlu 
Kusem Bin Abbas’ın türbesi
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Tarih, 28 Temmuz 1402. Yer, Ankara ya-
kınlarındaki Çubuk Ovası… İki büyük impara-
torluk, iki büyük imparator ve komutan, iki yiğit 
ve kahraman devlet adamı... Yıldırım Bayezid 
Han ve Emir Timur Han... Ve Devletler tarihi-
mizin en acı olayı...On binlerce şehit verilen 
Ankara (Çubuk) Meydan Muharebesi.

Savaşa Zemin Hazırlayan Durumlar ve 
Savaşın Nedenleri

Çubuk savaşı öncesi gelişen şartlara ve 
Anadolu’daki genel duruma kısaca göz atacak 
olursak;

Osmanlı Devleti’nin, daha çok Balkan-
lar´da genişlediği bu dönemde Yıldırım Ba-
yezid, İstanbul kuşatmasını sürdürürken, bir 
yandan da Anadolu birliğini sağlamak amacıy-
la çeşitli savaşlara girişti. Karamanlılara karşı 
kazanılan Akçay Muharebesi sonucu kazanılan 
zaferle Konya, Niğde, Karaman ve Develi Os-
manlıların eline geçti, Sivas hükümdarı Kadı 
Burhaneddin´in öldürülmesiyle Sivas, Tokat, 
Kayseri ve Aksaray Osmanlı egemenliğine 
girmiştir. Aynı yıl Memluk Sultanı Berkuk´un 
ölümünden ve yerine çocuk yaştaki Nasıreddin 
Ferec´in geçmesinden yararlanan I. Bayezid, 
Malatya´yı Memluklerden alır. Dulkadiroğul-
larının elinde bulunan Kahta, Divriği, Besni 
ve Darende kaleleri de Osmanlılara geçmiştir. 
Osmanlı sınırları böylece Orta Fırat´a dayanmış 
oluyordu. I. Bayezid, bu fetihlerden sonra, ye-
nilgiye uğrayan yerel hanedanları tasfiye ederek 

sıkı bir merkezi yapı kurmaya girişmiştir. Yıldı-
rım Bayezid Anadolu’da güçlenmeye çalışırken, 
Emir Timur Han da Anadolu’ya yönelik planlar 
yapmaktadır…

Türkistan ve Horasan coğrafyasında büyük 
ve güçlü bir devlet kuran Emir Timur Han, ken-
dini İlhanlıların varisi sayarak Anadolu üzerin-
de hak iddia etmekteydi. 1.Bayezid döneminde 
Osmanlıların Ön Asya´ya yaklaşması Timur´un 
dikkatini çekmiştir. 

Timur´un saldırılarıyla topraklarını yitiren 
Celayir sultanı Ahmed ile Karakoyunlu Dev-
leti hükümdarı Kara Yusuf’un Osmanlılara sı-
ğınması ile 1.Bayezid ve Emir Timur arasında 
mektuplaşma başlar. 1.Bayezid’in, Kara Yusuf 
ve Sultan Ahmed Celayiri´nin geri verilmesi is-
teğini reddetmesi üzerine, Osmanlılara gözdağı 
vermek isteyen Timur Han, Bayezid Han tara-
fından toprakları ellerinden alınan ve Timur´un 
devletinde kendilerine daha yakın bir sosyal dü-
zen bulan Anadolu beylerinin de kışkırtmasıyla 
Sivas, Halep ve Şam´ı ele geçirdi. 

Bu arada Timur´un Bağdat´a yönelmesi 
üzerine Bayezid’de doğuya ilerleyerek Timur´a 
bağlı Mutahharten´in egemenliğindeki Erzin-
can ve Kemah´ı fethetti. Bu gelişme iki hü-
kümdarın arasını iyice açılmasına sebep oldu. 
Bayezid´e bir elçi gönderen Timur, Kemah´ın 
Mutahharten´e, Anadolu Beyliklerinden alınan 
yerlerin de eski sahiplerine geri verilmesini, Ka-
ra Yusuf´un teslim edilmesini ve Osmanlıların 
kendisine bağlanmasını istedi ise de talepleri 
Bayezid tarafından reddedilir. 

Sonuç olarak; Erzincan Emiri Taharten’in 
Timur’un Anadolu’ya gelişini desteklemesi, 
Anadolu Beyliklerinin yaptıkları serzenişler ve 
şikayetler, Sivas’ın Timur tarafından alınışı, Ka-
ra Yusuf ve Sultan Ahmet Celayiri’nin Bayezid’e 
sığınması meselesi gibi sebepler, doğuda ve batı-
da hüküm süren iki büyük asker hükümdarı karşı 
karşıya getirmiştir. Netice olarak, Ankara (Çubuk) 
Savaşı “doğuya” ve “batıya” hükmeden iki büyük 
gücün hakimiyet mücadelesidir denilebilir.

ANKARA ÇUBUK MEYDAN MUHAREBESİ, 
YILDIRIM VE TİMUR HANLAR

TİMUR’DAN SÖZ AÇILINCA ANKARA (ÇUBUK) SAVAŞINDAN BAHSETMEMEK OLMAZDI
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Ankara Savaşı ve Sonuçları

Dönemin iki büyük Türk komutanı karşı 
karşıya getiren ve tarihin dönüm noktası sa-
yılabilecek Ankara Savaşı, Çubuk ovasında 
yapılmıştır. Osmanlı Padişahı Yıldırım Baye-
zid Han ile Emir Timur Han arasında, Çubuk 
Ovası´nda yapılan ve on binlerce şehit verilen 
savaş Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlanmış-
tır. Bayezid Hanı’ın esir düştüğü savaş, Os-
manlı tarihinde Fetret Devri olarak bilinen 11 
yıllık bir iktidar boşluğu döneminin yaşanma-
sına neden olmuştur. 

Ankara Savaşı yenilgisi, bu esnada 
Kostantinopolis kuşatması sebebiyle Os-
manlı karşısında zor durumda olan Bizans 
İmparatorluğu’nun rahatlamasına, hatta kay-
bettiği bazı yerleri geri alarak, kısmen de olsa 
toparlanmalarına neden olmuş, bunun sonu-
cunda da Bizans İmparatorluğunun varlığı-
nın 50 yıl daha uzaması dolayısıyla Osmanlı 
Devleti´nin de imparatorluk aşamasına geç-
mesinin 50 yıl kadar gecikmesine de sebep 
olmuştur.

Ankara Savaşından
Çıkarılacak Ders
Belgesel çekimi yaptığımız esnada Çu-

buk ovalarını seyrederken;
Bir yandan, Rumeli, Tuna boyları, Arna-

vutluk, Yunanistan ve Mora Yarımadasında 
zaferler ve fetihler destanı yazan Bayezid-
ı Veli olarak da bilinen “Yıldırım Beyazıt 

Han”ı, bir yandan da, Asya’da Türk İslam 
birliğini sağlamak için Hindistan, Afganistan, 
Pakistan, Maveraünnehir, Çin, Moğolistan, 
Kafkaslar, Basra ve Bağdat’a kadar ilerleyen, 
alim ve evliyalara saygı ve sevgisi ile bilinen 
“Emir Timur Han”’ı düşünüyoruz…

İslam’ın bayraktarlığını yapan bu iki ö-
nemli komutan ve devlet adamın fethettikleri 
coğrafyayı yeterince tanımadığımızı düşünü-
yor ve üzülüyoruz.  

Bugün biz belgeselcilere ve araştırmacı-
lara düşen görev, tarihi ve tarihi şahsiyetleri 
yargılamadan, haklı haksız aramadan Çubuk 
savaşını araştırıp gelecek kuşaklara aktararak, 
tarihten ders ve ibret alınmasına vesile olmak-
tır. 

Ankara Savaşı Türk tarihi için dönüm 
noktası olan yüreklerimizi yakan acı bir olay-
dır. Ancak, Allah Resulü S.A.V’in buyurduğu 
gibi ‘Olanda hayır vardır.’ sözünü hatırlayarak 
yaşanan bu acı olaydan hayır murat etmeli, 
her iki komutanı ve Çubuk şehitlerini hayır ve 
şükranla yad etmeliyiz. 

Bilinmelidir ki bazı tarihçilerin alaya 
almak için “aksak Timur” anlamına gelen 
“Timurlenk” lakabıyla bahsettikleri  “Emir 
Timur Han” da, tıpkı Yıldırım Bayezid Han 
gibi büyük bir Türk ve Müslüman devlet 
adamıydı. Timurhan devletine başkentlik 
yapmış Özbekistan’ın ilim irfan merkezi 
Semarkant’tan Yıldırım Bayazit ve Timur 
hanını rahmet minnet ve şükranla anıyoruz. 
Ruhları şad olsun. 
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İpek yolu  ile   kültür ürünlerinin  aktarımı, 
ticari mallara göre daha doğal ve kalıcı ol-

muştur. Şarkılar, hikâyeler, dini düşünceler, felsefi 
görüşler ve bilimsel bilgiler seyahat edenler yoluy-
la taşınmış ve güncel kalmıştır.. Kâğıt üretimi ve 
matbaa, damıtma gibi kimyasal süreçler, etkili at 
koşumu ile üzengi gibi önemli buluşlar dünyaya 
Asya üzerinden yayılmıştır.  Taşkent İpek Yolunun 
en önemli kavşak noktası olmuştur.

Koşukavak Turizmle Başkent Taşkent’te baş-
layacak belgesel tadındaki kültür yolculuğumuz 
kültür ev  medeniyet tarihimizin  bir pınar gibi ak-
tiği Amuderya yani  Ceyhun nehri boylarını takip 
ederek Kara ve Kızılkum Çölünü yakınların da  
Harzemşahlar devletine başkentlik yapmış Hive  
de sürecek .

Modern ipek yolu yolcuları olarak  tarihi  İpek 
yolu izini takip ederek ulu Türkistan’ı   birlikte ge-
zeceğiz. Kara yolu ile evliyalar ve âlimler diyarı 
Samanoğlu Devleti’nin kurulduğu İmam-ı Buhari 
ve Şahi nakşibendi ‘in memleketi Buhara’yı  zi-
yaret edeceğiz.. Cihan İmparatorların dan Timur 
Han devletine  başkentlik yapan Semerkant’da 
Türk İslam Medeniyeti ile ilgili belgeseller çekerek, 
tarihe not düşeceğiz.


