
Muhammed Özbek Han el-Adil" şeklinde 
bir ibare görülmektedir (Fraehn , s. 6-1 O; 
Lane-Poole, VI, 125-131) Özbek Han'ın 
740 yı lında ( 1340) vefat ettiği konusunda 
kaynaklar birleşir. En son darbedilen pa
raları 740 tarihliydi (Lane-Poole, VI, 130; 

Markof, s. 449) ve Bulgar ile Saray şehir

lerinde basılmıştı. Oğlu Canbeg Han'ın ilk 
paralarının da 740 tarihini taşıması ölü
münün bu yılda vuku bulduğuna şüphe 
bırakmaz. Bütün kaynaklar Özbek Han'ı 
dirayetli, akıllı, muktedir bir hükümdar ola
rak nitelendirir. Onun zamanında Altın Or
da Hanlığı haşmet devrine ulaşmış, uzun 
süren saltanatında Cuci ulusu altın çağını 
yaşamıştı. 
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~ MUSTAFA KAPALI 

ÖZBEK HAN CAMii 

Eski Kırım şehrinde 

L 
XIV. yüzyılda yapılmış cami. 

_j 

Kırım'ın güneydoğusunda bulunan Eski 
Kırım (Solhat) şehrinde Altın Orda hüküm
dan Özbek Han döneminde (1313-1340) 

inşa edilmiştir. Evliya Çelebi burada ikisi 
cuma camisi olmak üzere beş mabed zik
retmişse de günümüzde bunlardan sade
ce Özbek Han Camii ayakta olup iki cami
nin ise harabeleri kalmıştır. Cami 17,5 x 
13,5 m . ölçüsünde dikine dikdörtgen bir 
plana sahip oldukça sade bir yapıdır. Dış 
köşeleri kesme, duvarları kısmen kesme, 
kısmen moloz taşla yapılmış, üzeri kire
mit kaplı kırma bir çatı ile örtülmüştür. 
Kuzeydoğu köşesindeki minare XVIII. yüz
yıla ait resimlerde kısmen yıkık ve kalın si
lindir gövdeliyken yakın dönemde yeniden 
inşa edilen mevcut minare ince uzun göv
delidir. Özbek Han Camii'nin ihtişamlı taç
kapısı hafif dışarı taşmaktadır. Kapının üst 
kısmı aslına uymayan bir şekilde tamir edil
mişse de orüinal düzeni belli olmaktadır. 
Dıştan biri ince, diğeri kalın iki bordürle 
çerçevelenmiş olup kalın iç bordürde da-

özbek 
Han Camii 
ve mihrabı 

ÖZBEK HAN CAMii 

marlı rüml, dilimli yaprak, stilize çiçekler
den oluşan zengin bir motif yer almakta
dır. İç tarafta derin tutulan girişinin köşe
lerine bitkisel süslemeli başlıkları olan yivli 
sütunçeler yerleştirilmiştir. Kapı üzeri mu
karnaslı kavsaralı olup üstte bazı parçala
rı günümüze intikal etmiş sivri kemerli ya
zı bordürünün varlığı anlaşılmaktadır. Kö
şe dolgularında rüml bezemelerin izleri 
mevcut olan kavsaranın en alt şeridinde 
kitabe yer almaktadır. Taçkapısındaki kita
bede yapının Muhammed Özbek Han za
manında 714 (1314-15) yılında Abdülaziz 
b. İbrahim ei-Erb1I'i tarafından inşa edil
diği yazılıdır. Üslüp ve tezyinatı gibi cami
nin bu girişi de Anadolu'da Selçuklu döne
mine ait cami cephelerini hatırlatmakta
dır. Cami üçerden altı sütunla bölümlen
miş mihraba dik üç nefli bir plana sahip
tir. Sütunların kaideleri ve başlıkları mu
karnaslı olup sivri kemerlerle birbirine bağ
lanmıştır. Evliya Çelebi yapının dört sütun
lu ve ahşap tavanlarının da nakışlı olduğu

nu yazar. Alt kısımlarında geometrik yıl
dız motifleri bulunan mihrap sülüs hatla 
Ayetü'l kürs'i'nin yer aldığı bir yazı bordü
rüyle çevrelenmiştir. Mukarnas kavsaralı 
mihrap nişi iki yanda birer sütunçe ile sı
nırlanmış. bunun içine ikinci bir mukarnas
lı küçük niş yerleştirilmiştir. üstteki kita
bede kelime-i tevhid yazılıdır. Üst kavsa
ranın köşelerinde birer rozet, kalan yüzey
de ise kıvrık dallı rüml motifleri bulunmak
tadır. Evliya Çelebi'ye göre I. Mengli Giray 
Han bu camiye üstünde 918 (1512) tarihli 
kitabesi bulunan bir minber yaptırmıştır. 

Caminin kıble duvarına bitişik olan İnci 
Hatun Medresesi harap durumdadır ve 
yalnızca kuzey duvarındaki tonozlu birim
leri kısmen günümüze ulaşmıştır. Yaklaşık 
30,30 x 29,00 m. ölçülerindeki yapı dört 
eyvanlı aviulu bir şemaya sahiptir. XVIII. 
yüzyıla ait iki resimde medresenin harap, 
ancak ayakta olduğu görülür. Doğu cephe
sinde yer alan taçkapısı dışa biraz taşkın 
olup avluya eyvan şeklinde açılır. Batı'da 
taçkapı karşısında ana eyvanla avlunun 
doğuya yakın iki köşesinde yan eyvanlar 
yerleştirilmiştir. Eyvaniarı revaklı avluya 
hafifçe taşan yapıda ana eyvanın iki yanın
da ve giriş eyvanının kuzeyinde büyük to
nozlu dört oda, giriş eyvanının güneyinde 
ise dört, yan eyvanların batı taraflarında 
da beşerden toplam on dört küçük tonozlu 
oda bulunmaktadır. Yapının vaktiyle mu
vakkithane olarak da kullanıldığı bilinmek
tedir. Evliya Çelebi'nin naklettiği, günümüz
de mevcut olmayan kitabesine göre med
rese Emlrü'I-ümera Kılburun Bey'in kızı 

İnci Bey Hatun tarafından 733'te ( 1333) in
şa ettirilmiştir. 
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ÖZBEK HAN CAMii 

özbek Han Medresesi'nin kal ı ntıları 

Caminin kuzeyinde sadece duvarları 
ayakta kalmış bir türbe bulunmaktadır. 
Bugün türbenin içinde bir taş lahitle bazı 
parçalarda bitkisel süslemeler, bazılarında 
ise yazılar olan birçok lahit ve mezar taşı 
parçaları vardır. Ayrıca XVlll. yüzyıla ait bir 
resimden caminin doğusunda klasik tarz
da sivri kemerli nişli bir çeşmenin mevcut 
olduğu görülmektedir. 
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ÖZBEKİST AN 

Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden. 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

II . TARİH 

lll. KÜLTÜR ve MEDENiYET 

IV. MiMARİ 
_j 

Batıda ve kuzeyde Kazakistan, güney
de Afganistan, güneybatıda Türkmenis
tan, doğuda Kırgızistan ve güneydoğuda 
Tacikistan ile komşudur ; sınırları içeri-
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sinde Karakalpakistan Özerk Cumhuriye
ti yer alır. Yüzölçümü 447.400 km2 , nüfu
su 26.800.000 (2005). başşehri Taşkent 
(2.1 00 000) , diğer önemli şehirleri Nemen
gl'ın (471.000) , Endican (413 .000). Nukus 
(325.000), Buhara (299.000) ve Semerkant'
tır (282 000) 

I. FiZİKİ ve BEŞERİ COGRAFYA 

Yaklaşık be~te dördü düzlük alanlardan 
oluşan ülkenin özellikle orta ve kuzeybatı 
kesimleri ova ve platoların yer aldığı sade 
bir topografyaya sahiptir. Aral gölünün 
güneyindeki Amudeıya deltası ile Turan, 
Taşkent, Semerkant, Buhara, Fergana ova
ları ve Kızılkum çölü başlıca düzlük alan
Iarı teşkil eder. Tanrı dağları (Tien Şan) ile 
Pamir dağlarının batı uzantılarının mey
dana getirdiği dağlık alanlar ülkenin gü
neydoğusundadır (Çatkal dağında Ade lun- · 
gazirvesi 4301 m.). Ülkede sıcakyazlar ve 
soğuk kışların yaşandığı karasal bir iklim, 
özellikle alçak alanlarda çöl iklimi hakim
dir. Yazlar uzun, sıcak ve yağışsız olup sı
caklık yer yer 40 c o•nin üzerine çıkar. Bu
na karşılık kısa süren kış mevsiminde sı
caklığın zaman zaman - 38 co·ye kadar in
diği şiddetli soğuklar görülür. Batı kesi- · 
minde yağışlar azdır. Doğuya doğru gidil
dikçe yükseltinin de etkisiyle büyük bölü
mü kış ve ilkbahar aylarında düşen yıllık 
yağışlarda bir miktar artış görülür: Kara
kalpakistan ve Harizm bölgeler inde 75-
100, Taşkent'te 350-400, dağların etek ke
simlerinde ise 600 mm. 

Bitki örtüsünün esasını alçak düzlükler 
ve havza tabanlarında çöl bitkileri, plato 
ve dağlık alanlarda step bitkileriyle dağ ça
yırları teşkil eder. Ülke topraklarının yak
laşık % 1 O'u çalı ve orman formasyonuyla 
kaplıdır. önemli akarsular Orta. Asya' nın 
en büyük nehirleri olan Amudenya ile Si
rideıya'dır. Aral gölüne dökülen bu akar
sulardan Amudeıya gölün güney kıyısın

da büyük bir delta oluşturur. Sirideıya ise 
Kazakistan'a geçtikten sonra Aral'a ula
şır. Amudeıya'nın kollanndan Zerefşan Se
merkant, Buhara ve Nevai ovalarını , Siri
deıya Fergana ovasını, kollarından . Çircik 
Taşkent ovasını sular. Başlıca göller Sarı
kamış, Aydar ve Aral' dır. Bunlardan güney 

· bölümü Özbekistan'a ait olan Aral'da bü
yük bir çevre felaketi yaşanmış ve Sovyet
ler Birliği tarafından uygulanan yanlış ta
rım. politikaları sonucu gölü besleyen iki 
nehrin sularının önemli bir bölümü pa
muk tarlalarının sulanmasında kullanıldı
ğı için göl 1960'lardan itibaren kurumaya 
başlamış ve yüzeyi yaklaşık % 60, hacmi 
ise % 80 oranında küçülmüştür; bu sebep
le eski kaynaklarda dünyanın dördüncü bü-

. Resmi adı Ozbeklston Respublikasi 
<özbekistan cumhuriyetil 

Başşehri Taşkent 

Yüzölçümü 447.400 km' 
Nüfusu 26.800.000 120051 
Resmi dili Özbekçe 
Para birimi özbek somu IUZSI 

1 UZS = 100 liyin 

yük gölü olarak gösterilirken günümüzde 
altıncı sıradadır. Diğer taraftan pamuk ta
rımında kullanılan kimyasal maddeler göl 
tabanında birikmiş ve bunlar suların çe
kilmesiyle birlikte toz fırtınaları tarafın
dan çevreye yayılarak binlerce canlı türü
nün yok olmasına ve insanların ölümüne 
yol açmıştır. 

Özbekistan, Orta Asya Türk cumhuri
yetleri arasındaki en kalabalık ülke olup 
nüfusunun yıllık artış hızı yaklaşık% 1.5. 
yoğunluğu 53 kişidir (km2). Nüfus özellik
le Amudeıya ve Sirideıya ile bunların kol
larının suladığı vadi ve ovalarda toplan
mıştır; Nemengan, Endican ve Fergana 
gibi büyük şehirlerin bulunduğu Fergana 
havzası ile Taşkent, Buhara, Semerkant, 
Ürgenç, Nukus ve Karşı çevreleri en yo
ğun alanlardır. Halkın yaklaşık% 80'ini öz
bekler, % 1 O'unu diğer Türk boyları , geri 
kalanını da büyük bölümü Taşkent'te ya
şayan Ruslar (% 5), Tacikler, Ermeniler, ya
hudiler, Almanlar ve Koreliler oluşturur. 

Resmi dil Özbekçe'dir; ayrıca her . etnik 
grup kendi dilini de konuşur. Nüfusun o/o 
90'ı hemen tamamı Sünni müslüman, % 
6 kadarı hıristiyan. geri kalanı ise farklı 
dinlerin mensubudur. 

İnsanların büyük bir bölümünün kırsal 
kesimde yaşadığı Özbekistan'da tarım en 
önemli geçim kaynağı ve ekonominin te
melidir. Toprakların yaklaşık % 1 O'undan 
elde edilen ürünlerin başlıcaları pamuk, 
buğday, pirinç, çeşitli sebze ve meyvedir. 
Yağışların azlığı sebebiyle tarım büyük öl
çüde sulamaya bağlıdır. Özbekistan dün
yanın önde gelen pamuk üreticilerinden 
bir idir. Ancak tahıl ihtiyacını karşılamak 

amacıyla son yıllarda pamuk üretim alan
larının bir kısmı başta buğday olmak üze
re çeşitli tahıliara ayrılmış ve 1999'da 3,6 
milyon ton olan pamuk üretimi 2003'te 


