
yasi müşaviri oldu. 1930'da İktisat Veka
leti'ne geçip sırasıyla İskenderiye , Roma 
ve Londra büyükelçiliklerinde ticari mü
şavir sıfatıyla çalıştı. 1943'te Ankara'ya 
dönerek Vekalet Tedkik Heyeti üyeliği ve 
Toprak Mahsulleri Ofisi İdare Heyeti üye
liğinde bulundu. 1952'de yaş haddinden 
emekliye ayrıldı. Bu arada 1943-1945 yıl
ları arasında Ankara Radyosu müdürlüğü

nü vekaleten yürüttü. 1952-1962 yılların
da bu kurumda sanat müşaviri ve Türk 
mOsikisi üs!Op hacası oldu. Aynı zaman
da dönemin önemli bir icra topluluğu olan 
Küçük Koro'yu kurdu. 19 Temmuz 1966'
da Ankara'da vefat etti ve Cebeci Asri Me
zarlığı 'nda defnedildi. Ölümünden sonra 
Beylerbeyi 'nde (Küp! üce ) bir sokağa adı 
verildi. 

Türk mOsikisinde klasik üsiObun son bes
tekarları arasında sayılan Suphi Ziya Bey 
aynı zamanda iyi bir kemençe icracısı ola
rak tanınmıştır. MOsiki öğrenimine Vasi
laki'den aldığı kemençe dersleriyle başla
mış, dört yıl sonra onun ölümü üzerine 
çalışmalarını TanbOri Cemil Bey'le devam 
ettirmiştir. Düzenli bir mOsiki öğrenimi 
görmemesine rağmen babasının mOsiki 
çevresinde dönemin önemli üstatlarından 
taydalanma imkanı bulmuştur. Hacı Kira
mi Efendi ve Leon Hanciyan'dan teganni 
ve usul, Rauf Yekta Bey ve Ali Rifat Çağa
tay'dan nazariyat dersleri almış ; Üdi Nev
res Bey, Kaşıyarık Hüsameddin Bey, Üs
küdarlı Ziya Bey, Lavtacı An don ve Kema
ni Kirkor'dan istifade etmiştir. 

Nota bilmediğinden besteleri yakın ar
kadaşları tarafından notaya alınmıştır. Bun
lardan biri de Nevzat Atlığ'dır. Bestekarlı

ğa kırk yaşından sonra başlayan Özbek
kan'ın ilk bestesi, "Ben bilmez idim gizli 
ayan hep sen imişsin" mısraıyla başlayan 
hüzzam ilahisidir. Bir yıl sonra besteledi
ği, "Neden hiç durmadan sevmiş bu gön- . 
lüm, durmadan yanmış" mısraıyla başla

yan uşşak şarkısıyla şöhret bulmuştur. 
Hamamizade İsmail Dede Efendi ile Hacı 
Arif Bey'den çok etkilendiğini , en çok Ka
dızade Mustafa Çavuş'u sevdiğini söyle
yen Özbekkan'ın basmakalıp nağmelerden 
uzak, duygu zenginliği ve ifade gücünün 
dikkat çektiği eserlerinde zarif geçkilerin 
s üstediği melodik yapıyla ortaya konan bir 
sanat anlayışı kendini gösterir. MOsikide 
çok defa ön plana çıkan hüzün onun eser
lerinde adeta bir sis perdesinde yok olur. 
Genellikle lirizmin hakim olduğu besteleri 
metodi-şiir uyumunun en çarpıcı örnekle
ridir. Bazısının güftelerini kendisinin yaz-
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dığı, "Dün gece ye's ile kendimden geçtim" 
mısraıyla başlayan hicaz divanı , "Feryad 
ediyor bir gül için bülbül-i şeyda" mısraıy

la başlayan hüseyni, "Titrer yüreğim her 
ne zaman yadıma gelsen" mısraıyla baş
layan muhayyer, "Semt-i dildara bu dem
ler güzerin var mı saba" mısraıyla başla
yan saba şarkısı onun en güzel eserlerin
den birkaçıdır. Çok sevdiği şairler arasın
da yer alan Ahmed Haşim'in, "Bir gamlı ha
zanın seherinde / tsrara ne hacet yine bül
bül" mısralarıyla başlayan şiirine yaptığı 
kürdili-hicazkar şarkısı aynı zamanda şa
irinin zevk ve titizliğine yakışan bir örnek
tir. Yılmaz Öztuna beste, ağır ve yürük se
mai, şarkı , türkü, koşma , köçekçe ve ilahi 
formlarında bestelediği altmış iki eserin 
listesini vermektedir (BTMA, ll, ı 79-1 80). 

Batı edebiyatma ve özellikle Fransız edebi
yatma vukufuyla tanınan Özbekkan, Fran
sızca şiirler yazmışsa da bunları amatör
ce bir deneme olarak kabul etmiştir. 
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Cengiz Han'ın soyundan olup 
Harizm ve Maveraünnehir'de 

hüküm süren 
bir İslam hanedam 

(1500-1599) 
(bk . ŞEYBANiLER). 
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Orta Asya' da yaşayan 
bir Türk topluluğu. 

_j 

Bugün büyük bir kısmı Özbekistan'da 
bulunan Özbekler'in menşei Cengiz Han'ın 
en büyük oğlu Cuci'nin dönemine kadar 
iner. Cuci'nin ulusu bozkır halkı diye isim
lendirilebilecek göçer Türk boylarından oluş
maktaydı. Bunların içinde yer alan ve sa
yıları fazla olmayan Moğollar da Türk dili
ni benimseyerek bu boyların arasında eri
di. Bozkırda genellikle tanınmış bir idare
cinin veya kumandanın başında bulundu
ğu grubun zamanla onun adını taşıması 
geleneği uyarınca Cuci 'nin halefierinden 
Özbek Han'ı liderleri olarak kabul eden Cu
ci ulusunun dört şubesi onun ismini ken
dilerini tanımlamak üzere kullanmaya baş
lamış, böylece Özbekler denen topluluk or
taya çıkmıştır. Özbek ulusunun bağımsız 
bir il haline gelişi, İbrahim Ayba'nın taru
nu ve '!Uğlu Şeyh'in (Devlet Şeyh) oğlu Ebül
hayr Han zamanında ( 1428-1468) gerçek
leşmiştir. 

831 'de ( 1428) Ebülhayr Han, Batı Sibir
ya'da '!Ura ırmağının kıyısında Özbek ulu
sunun ham olarak ilan edildi. 851 (1447) 
yılına kadar geçen süre içinde Seyhun hat
tındaki Sığnak'tan Özkent'e kadar uzanan 
bütün müstahkem şehirler Özbekler'in eli
ne geçti. Ebülhayr Han'ın başşehri Sığnak'

tı. Onun yönetiminde önemli başarılar el
de eden Özbekler bir süre sonra Moğol 
asıllı Oyratlar'ın saldırıları ile güç duruma 
düştüler ve prestU kaybına uğradılar. Ebül
hayr Han'ın iç siyasetteki hataları da buna 
eklenince Özbekler'in bir bölümü ana kit
leden ayrılıp Moğolistan Ham isen Buga 
Han'ın yanına göç etti. Bu topluluk daha 
sonra Kazaklar'ı oluşturdu . 

Ebülhayr Han ' ın ölümünün ardından 
meydana gelen karışık ortam Özbek boy
larının çeşitli yerlere dağılmasına yol açtı. 
Bunları t ekrar birleştirme faaliyeti Şeyba
ni Han'ın öncülüğünde XVI. yüzyılın başın
da gerçekleşti. Deşt-i Kıpçak'tan göç eden 
Özbekler'in farklı sülaleleri Türkistan top
raklarında XVI. yüzyılda iki hanlık oluştur
du. Bunlardan biri, genellikle isimlendiril
diği üzere Şeytaniler ve Astrahanlılar'ın 
hüküm sürdüğü Buhara Hanlığı ( 1500-

1785). daha sonra Mangıtlar'ın yönetimi 
üstlendiği Buhara Emirliği ( 1785-1920) , 
ikincisi Yadigaroğulları ile Kongrat hane
danlarının yönetiminde bulunduğu Hive 
Hanlığı'dır ( 1512-1920). Bu Özbek haniık
Iarına XVIII . yüzyılda Hakand Hanlığı da ek
lendi (1710- 1876). 

119 



ÖZBEKLER 

XVI. yüzyılda iran'daki Safevi Devleti ile 
Maveraünnehir'deki Buhara Özbek Hanlı
ğı arasında çetin savaşlar meydana geldi. 
Safevi Devleti'ne karşı olma olgusu Osman
lı Devleti ile Buhara Özbek Hanlığı arasın
da iyi ilişkiler kurulmasını sağladı. ilişkiler 
özellikle XVI. yüzyılın ortalarına doğru da
ha da sıkı hale geldi. Osmanlılar'ın Özbek
ler' e silah ve askeri malzeme yardımında 
bulunduğu bilinmektedir. 1 578-1 590 Os
manlı-Safevl mücadelesi esnasındaki Os
manlı-Özbek ilişkileri daha da gelişti ve 
siyasi bir ittifak meydana geldi. Ancak Ho
rasan için yapılan mücadeleler hem Safe
vller hem Özbekler için ekonomik sıkıntı
ların yaşanmasına sebep oldu. XVI. yüz
yılda Türkistan ile Osmanlı Devleti arasın
daki kültürel iletişim Rusya ve Safevi Dev
leti'nin bölgedeki varlığı ve yapılanması so
nucu önemli ölçüde zedelenmişti. Buna 
rağmen hac kafilelerinin istanbul'u ziya
retleri ve hacıların misafir edildiği Özbek 
tekkelerinin Osmanlı Devleti'ndeki faali
yetleri kültürel ve siyasal açıdan önemli 
sonuçlar ortaya çıkardı. 

Maveraünnehir'de Nakşibendl tarikatı 

mensuplarıyla hükümdarların sıkı ilişkiler 

kurdukları uzun dönemler yaşandı . Ubey
dullah Han, Abdülaziz Han ve ll. Abdullah 
Han politik alanda önemli ölçüde dini çev
relerden etkilendi. Buhara, Hive ve Hakand 
gibi Türkistan şehirleri tasawufi birer mer
kez olma özelliklerini uzun süre devam et
tirdi. XVI. yüzyılın sonlarına ait bir Osman
lı kaynağında Özbekler'in menşei ve orta
ya çıkışları üzerinde bilgi verildikten son
ra Abdullah Han zamanında yapılan fütu
hat sonucu Semerkant, Taşkent, Belh, Be
dahşan ve Horasan'ın Özbekler'in kontro
lüne geçtiği belirtilir. Eserin kaleme alın
dığı sırada Özbek sultanlarının seksen beş 
yıldır Maveraünnehir ve Türkistan'da hü
küm sürmekte olduklarına temas edilir 
(Seyfi Çelebi, s. 123- 133). 

XVI. yüzyılda kara ticaret yollarının öne
minin büyük ölçüde kaybolmasına rağmen 
Özbekler'in kontrolündeki kesimde Buha
ra ticaret açısından önemli bir bölgeydi ve 
en eski zamanlardan itibaren bir ticaret 
merkezi olarak tanınmıştı. Hem Buhara'
nın konumu hem de Buharalılar'ın ticare
te olan düşkünlükleri sebebiyle şehrin bu 
ileri seviyeye ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu
rasının Afganistan, Hindistan, iran, Hive, 
Türkmen Bozkın ve Rusya ile önemli öl
çüde ticari ilişkileri vardı. 

XVII. yüzyılın başında Buhara'da sülale 
değişikliği meydana geldi, Astrahanlılar sü
lalesi iş başına geçti ve bu sülale mensup
ları 1785 yılına kadar Buhara Hanlığı'nın 
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başında bulundu. Buhara Özbekleri'nin Sa
fevller'le mücadelesindeki şiddetli çatış
malar XVII. yüzyılda yerini daha sakin iliş
kilere bıraktı. Mangıt hanedanlığının res
ml yönetim süreci Şah Murad ile ( 1785-

1800) başladı. Mangıtlar, Maveraünnehir'in 
Timurlular'dan beri Cengiz soyundan ol
mayan ilk hanedanıydı. Özbek hanlarının 
kabile köklerinin Cengiz soyuna uydurul
masına artık gerek duyulmuyordu. Buha
ra'daki Mangıt yöneticileri unvaniarını Türk
Moğal geleneğinden islam geleneğine dö
nüştürerek han yerine emir unvanını kul
landılar ve bazı alanlarda önceki yönetim
den bir ölçüde daha başarılı duruma gel
diler. Merkezi idare Özbek kabile reisieri
nin yetkilerinin bir ölçüde de olsa kısıtlan
masıyla kuruldu. 

Hive Hanlığı ise Buhara'dan farklı bir 
şekilde varlığını sürdürdü. Harizm bölge
sini denetimleri altına alan Yadigaroğulla
rı özellikle bu topraklarda yaşayan Türk
menler'le iç mücadelelere giriştiler. Tica
ret yollarında güvenliğin sağlanamaması , 

bölgede meydana gelen üretimle ilgili sı
kıntılar Buhara'ya göre daha güçsüz bir 
hanlığın ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu 
zayıflık siyasi ve askeri alanda da kendini 
gösterdi. Ancak önemli bir tarih kitabı 
olan Şecere-i Türk'ü bizzat kaleme ala
cak kadar kültürel alanda mühim bir isim 
olan Ebülgazi Sahadır Han ile Anuşa (EnO
şe) Han zamanında Buhara ile savaşlarda 
Hive Hanlığı başarılar elde etti. Harizm'de 
Özbekler askeri ve siyasi güç olarak ikti
darlarını sürdürdüler. Ziraatta ve hayvan
cılıkta Türkmenler ön plandaydı. Bunların 
dışında Özbekler'in Deşt-i Kıpçak'a göç et
mesinden çok önce Türkleşmiş, Türkmen
ler'in dışında kalabalık bir Türk unsuru da
ha varlığını sürdürmekteydi; bunlar Sart 
olarak adlandırılıyordu . iran medeniyeti et
kisi altında bulunan bu şehirli ahali ikti
sadi ve medeni hayata tesir eder konum
daydı ve Buhara'da bulunuyordu. Ayrıca 
Aral denizi civarında Karakalpaklar vardı. 
Hive'nin nüfusu XIX. yüzyılda 700.000 ola
rak tahmin edilir. Bunun 40.000'ini Özbek
ler oluşturuyordu . Rus istilası öncesi Kong
ratlar'ın yönetimindeki Hive'de XIX. yüzyı
lın ilk yarısında sulama sisteminin yaygın
laşmış olması, Özbekler'in giderek daha 
geniş ölçüde yerleşik konuma geçmeleri 
sonucunu ortaya çıkardı. Bunlara rağmen 
hanlık hala insan ve maddi kaynak sıkıntı
sı çekmekteydi. Bu arada Hive Hanlığı Ma
veraünnehir'e, Horasan'a, Kazaklar'a ve 
Türkmen kabilelerine akınlar düzenliyordu. 
1855'te Hive ordusu Horasan'da Serahs 
yakınındaki Teke Türkmenleri'ne yeniidi ve 

Muhammed Emin Han savaşta öldürüldü. 
Bu Türkmen isyanı Harizm'de 1867yılına 
kadar sürdü. Hanlık ekonomik ve siyasal 
açıdan zayıfladı, yüzyılın başında sulanan 
arazilerin çoğu harap oldu ve hanlık gü
neyde Türkmen kabileleri üzerindeki dene
timini kaybetti. Bu durum Rusya ile fiili 
olarak savaşın başlaması olayı ile çakıştı. 

Hakand Hanlığı, Özbekler'in Ming bo
yundan Şahruh Bey tarafından kuruldu. 
önemli şehirlerinin bulunduğu alan tah
minen 750.000 nüfusa sahip olan ve Mer
gilan, Endican, Hokand, Namangan şehir
lerinin bulunduğu Fergana vadisiydi. Ho
kand şehri de o sırada kalabalık nüfusa sa
hip olup 600 camisi, on beş medresesi ve 
mekteplerinde öğrenim gören çok sayıda 
öğrencisi vardı. Şehirde Sartlar'ın yanında 

Kıpçak, Kırgız ve Karakalpaklar da yaşa
maktaydı. XIX. yüzyıldaki hükümdarlarının 
yayılma hedefleri olarak Ura-Tepe, Hucend, 
Uş, Taşkent ve Türkistan'ın diğer vilayetle
ri görülmekteydi. Hanlığın Ura-Tepe ve Hu
cend vilayetleri üzerindeki emelleri Buha
ra Emirliği 'nin menfaatleriyle çatışmıştır. 

Rus-ingiliz rekabeti Rusya'nın Orta As
ya'daki yayılışının ana çizgilerini ortaya koy
du. Rusya'nınjeostratejik öncelikleri Orta 
Asya'daki politikasının askeri yönünü de 
belirledi. Orta Asya'nın işgali 1860-1884 
yılları arasındaki seferlerin sonucunda ta
mamlandı. 1860 yılından itibaren Ruslar, 
Hazar'ın doğusundaki bozkır ve yarı çöl 
alanları istila ederek Seyhun, Çu nehri ve 
!sık Göl'ü ele geçirip Aral denizine kadar 
bölgeleri elde etmişlerdi. Haniıkiara karşı 
resmi bir tavırla Rus ilerlemesi 1865'te 
başladı . General Çernayev kumandasında
ki ordunun hücumu ile başlayan faaliyet
ler neticesinde Hakand Hanlığı'nın elinde 
Fergana vadisiyle sınırlı topraklar kaldı. Bu 
arada Taşkent Ruslar tarafından ele ge
çirildi. 1868'de Buhara Emirliği'nin Rusya 
himayesine girmesi gerçekleşti. 1873'te 
Hive Rus birlikleri tarafından zaptedildi. 
1876'da Hakand Ruslar'ın eline geçti. 
1879'da Göktepe'de Ruslar, Türkmenler 
önünde başarısızlığa uğradılarsa da 1884'
te Türkmenler de kontrol altına alındı. Türk 
hanlıklarının kendi aralarındaki çıkar ça
tışmaları, eğitim ve teknolojide geri du
rumda olmaları yanında dış siyasette et
kilerinin bulunmaması sebebiyle Türkis
tan'ın işgali milletlerarası alanda tepki 
uyandırmadı. 

XIX. yüzyılda Ruslar bölgede yeni şehir
ler kurdular. Bu şehirlerin kuruluşu Rus
lar'ın kolani idaresini kolayiaştırma amacı
nı güdüyordu. Demiryolu politikası da böl
gede Ruslar'ın güç dengesini koruyucu bir 



rol oynadı. Rusya, Hakand Hanlığı'nın var
lığına 1876'da son vermiş olmasına rağ

men Buhara ve Hive'nin küçük bir toprak 
parçası olarak kalmasına müsaade etti. 
Hive'de 1920'de hanlığın kaldırılmasından 
sonra 1924 yılına kadar sürecek olan Ha
rizm Halk Cumhuriyeti kuruldu. 

XX. yüzyılın başında Türkistan halkının 
içinden çıkan ve onu çağdaşlaştırmayı he
def alan Cedidcilik bu dönemin önemli bir 
akımıdır. Münewer Karl, Mahmud Hoca 
Behbüdl, Sadreddin Ayni gibi isiınierin ön
derliğinde faaliyetlerini sürdüren Cedid
ciler, Gaspıralı İsmail'den etkilenmişlerdi. 
Rusya'nın bölgedeki hakimiyetine karşı çe
şitli ayaklanmalar düzenleyen halk meş
hur Basınacı Hareketi'ni de gerçekleştirdi. 
Enver Paşa'nın 1922'de ölümü Buhara'
daki kurtuluş hareketine önemli bir dar
be vurdu. Basınacı Hareketi'ne Buhara ve 
Fergana bölgelerinden büyük oranda ka
tılımlar oldu. Bu oluşuma aşiret liderleri, 
aksakallar, din adamları , rahzenler, Cedld 
önderleri ve Enver Paşa'yı izleyen bazı 
Türk subayları liderlik yapmıştı. Bolşevik 
ihtilali'nin ve Rus iç savaşının ihtiraslı yıl
larında Taşkent, Türkistan'daki siyasi ha
reketliliğin odak noktası oldu. 1924'te 
Taşkent, Özbek Sovyet Sosyalist Cumhu
riyeti'nin başşehri olarak Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği'nin bir parçası 
haline geldi. 1924-1926 yılları arasında 
Türkistan'da sınırları yapay bir şekilde 
oluşturulan Özbek ve Türkmen cumhuri
yetleri, Tacik ve Kırgız Özerk cumhuruyet
leri ile Karakalpak özerk vilayeti meydana 
getirildi. Amuderya, Siriderya, eski Türkis
tan topraklarından Semerkant ve Ferga
na ile Buhara ve Hive'nin bir kısmını ihti
va eden ÖzbekCumhuriyeti 27 Ekim 1924'
te kurulmuştu . Bu cumhuriyet 1929'a ka
dar Tacikistan'ı da içinde bulundurdu. Ay
nı yıl Tacikistan, Sovyet Cumhuriyeti sta
tüsü elde etti; Karakalpakistan da 1936 
yılında Özbek Cumhuriyeti ile birleştirildi. 
Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde ise 
Özbekistan 1991 yılında bağımsızlığını ilan 
etti. 

Bugün Özbekler, Özbekistan nüfusunun 
o/o 80'ini oluşturur. Bunun dışında Kaza
kistan, Kırgızistan, Türkmenistan ile Afga
nistan'ın kuzeyi, Çin toprakları ve Rusya 
Federasyonu içinde de Özbekler yaşamak
tadır. Özbek Türkçesi içinde çeşitli farklı
lıklara rastlanırsa da edebi olarak Taşkent 
ağzı esas alınmıştır. Özbekistan toprakla
rında 1929 yılına kadar Arap alfabesi, daha 
sonra Latin alfabesi, 1940 yılından itiba
ren ise Kiril harflerinin kullanılmasına de
vam edilmiştir. Özbekistan Cumhuriyeti 

Yüksek Meclisi 1993'te Latin harflerine da
yanan alfabenin temel kurallarını onaylaya
rak bu konuda önemli bir adım atmıştır. 
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ÖZBEKLER TEKKESİ 

İstanbul Kadırga'da 
Orta Asya'dan gelen dervişlerin 

barınması için inşa edilen 
Nakşibendi tekkesi. 

_j 

Kadırga'da Küçük Ayasofya mahallesin
de Şehid Mehmet Paşa Yokuşu'nda Sokul
lu Külliyesi'nin yanında bulunan Nakşibeiı
diyye'ye bağlı tekke Orta Asya'dan gelen 
Nakşl dervişleri için 11 04'te ( 1692-93) İs
tanbul Defterdan İsmail Efendi tarafın
dan kurulmuştur. Özbek kökenli şeyhle
rio Osmanlı Devleti ile Orta Asya hanlıkla
rı arasındaki ilişkilerde aynadıkları önemli 
rollerden dolayı İstanbul'daki Özbek tek
keleri içinde en önemlisi sayılmaktadır. 
Kaynaklara Buhara Tekkesi, Buhar! Tek
kesi adlarıyla da geçen tesisin vaktiyesin
den dışında altı adet oda, şeyh odası 

ÖZBEKLER TEKKESi 

önünde bir sofa, etrafında bahçesi olan 
bir mescid, abdesthane, üç adet hela ve 
avlu, içeride bir oda, karşısında yarım so
falı bir oda ve iki oda ortasında bir sofa, 
meyve ağaçları olan bahçe, bir hamam 
ve bir kagir mahzenden oluştuğu anlaşıl

maktadır. ll. Abdülhamid'in emriyle 130S'
te ( 188 7-88) yenilenmiş, bugünkü mescid
tevhidhane bölümü de Buhara Hanlığı'nın 
ileri gelen devlet adamlarından Astankul 
Bey tarafından 1900'de inşa ettirilmiştir. 
Tekkelerin 192S'te kapatılmasının ardın 

dan Buhara Tekkesi Türkistan Gençler Bir
liği, Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım 
Derneği, Türkistanlılar Talebe Vurdu gibi 
kurumları bünyesinde barındırmış, harem 
dairesinde son şeyh Abdurrahman Efendi 
(ö. 1953) ailesiyle ikamete devam etmiş
tir. Daha sonra harem bölümü yanmış, iş
levsiz ve bakımsız kalan mescid-tevhidha
ne de diğer bir yangında harap olmuştur. 

Osmanlı sultanları, XVIII. yüzyılın son
larından itibaren tekkenin şeyhlerini Os
manlı Devleti ile Orta Asya'daki hanlıklar 
arasında elçi olarak görevlendirmişlerdir. 
Mesela XVIII. yüzyılda Şeyh Yahya Efen
di'nin, XIX. yüzyıl ortalarında Şeyh Meh
med Efendi'nin resmi temasları zikredile
bilir. Buhara Emirliği'nden İstanbul'a ge
len birçok önemli kişinin burada konakla
dığına bakılırsa tekkenin Orta Asya'da da 
aynı şekilde telakki edildiği söylenebilir. 

Alman şarkiyatçısı M. Hartmann'ın Ça
ğatay dili ve kültürü üzerine yayımladığı 
eserlerinde yer alan bilgilerin önemli bir 
kısmını bu tekkeden deriemiş olması. öte 
yandan tekke şeyhlerinden Süleyman Efen
di'nin XIX. yüzyıl sonlarında bir Çağatayca
Osmanlıca sözlük yayımlam ası, Ahmed Ye
sevl'nin şiirlerini Türkiye Türkçesi'ne ak
tarması tekkenin Orta Asya ve Osmanlı 
kültürleri arasındaki iletişimde oynadığı 
önemli rolü gösterir. Süleyman Efendi ay
rıca ll. Abdülhamid'in panislamist politika
sı çerçevesinde çeşitli görevlerle Hindis
tan. Afganistan ve Orta Asya'ya yollan
mış, 1877'de Macaristan'ın Peşte şehrin

de t oplanan Turan Kongresi'ne padişah 
adına katılmıştır. Ayin günü cuma olan 
tekkede dokuz erkekle dört kadının ika
met ettiği Dahiliye Nezareti'nin rumi 1301 
(1885-86) tarihli istatistik cetvellerinde be
lirtilmektedir. 

Günümüze ulaşmayan kuzeydeki ahşap 
harem dairesi dışında kagir olarak inşa 
edilen tekkenin diğer bölümleri ortak bir 
taban oluşturan zemin katın üzerinde bir
biriyle bağlantılı bağımsız kitleler halinde 
tasarlanmıştır. Zemin katın batısında Şe
hid Mehmetpaşa Yokuşu üzerinde orta-
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