
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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da cümle kapısı, bunun üzerinde mescid
t.evhidhaneden bağımsız olarak tasarlan
mış minare yükselir. Bunların güneyinde 
( sağda ) zemin katta mutfak-kiler-taam
hane grubunu, birinci katta meydan oda
sını, ikinci katta mescid-tevhidhaneyi ba
rındıran kitle yer alır. Cümle kapısı ile mi
narenin kuzeyinde (solda) cadde üzerinde 
üç katlı selamlık, bunun arkasında derviş 
hücrelerini içine alan misafirhane binası 
bulunur. Zemin katı güneydoğu kesimi alt
ta su haznesi, üstte fevkan1 avlu olarak de
ğerlendirilmiş, avludan meydan odasına, 

bunun üzerindeki mescid-tevhidhaneye ve 
derviş hücrelerine geçiş sağlanmıştır. 

Dikdörtgen cümle kapısı neo-gotik üs
lupta bir sivri kemerin içine alınmış ve ll. 
Abdülhamid'in 1305 (1887-88) tarihli ye
nileme kitabesiyle taçlandırılmıştır. Cüm
le kapısından ufak bir taşlığa girilmekte, 
bu taşlık kuzey yönünde selamlıkla misa
firhanenin arasındaki ince uzun avluya bağ
lanmakta, daha ziyade bir havalandırma
aydınlatma boşluğu niteliğindeki bu me
kandan fevkan1 avluya çıkılmaktadır. Se
lamlığın ve misafirhanenin birinci ve ikinci 
katları arasındaki bu boşluğa bakan, ku
zeyde harem bölümüyle hazlreyi tekkenin 
diğer bölümlerinden soyutlayan duvarın 
önünden dolaşarak "U" biçimini alan bal
konlarla donatılmış, birinci kattaki balkon
da "U"nun uçları fevkan1 avluyla birleşti
rilmiştir. Geleneksel mimarideki revakla
rın yerini tutan, her iki taraftan kapıların 
ve pencerelerin açıldığı bu balkonlar de
mir putrelli volta döşemeleri, bunları bir
birlerine bağlayan düşey demir gergileri ve 
aynı malzemeden yapılmış sade korkuluk
larıyla dönemleri için oldukça modern bir 
görünüm sergiler. 

Misafirhane kanadının her iki katı "kar
nı yarık" denilen plan t ipinde olup doğu
batı doğrultusuna uzanan sefaların çev
resinde dervişlerin barınmasına mahsus 
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odalarla hela-abdestlik birimleri sıralan

maktadır. Selamlığın içerdiği en ilginç me
kan ise ikinci kattaki şeyh odasıdır. Kahve 
ocağıyla bağlantılı ufak bir sefadan geçi
lerek ulaşılan bu bölümde girişin bulun
duğu doğu duvarı yüklüklerle donatılmış. 
güney ve kuzey duvarlarına birer dikdört
gen pencere, güney duvarına küçük bir 
köprüyle mescid-tevhidhaneye ulaştıran 
kapı , batı duvarına ise önünde balkon bu
lunan, sivri kemerli geniş bir kapı-pence
re yerleştirilmiştir. Nefis bir manzaraya 
sahip olan balkon yanlardan birinci ulusal 
mimarlık üslubunda birer büyük konsona 
takviye edilmiş , bunların arasına da aynı 
üslupta bir dizi küçük konsol yerleştiril

miştir. Balkanun basit ahşap korkulukları, 
köşelerde üstleri soğan kubbeciklerle do
natılmış masif ahşap babalara bağlanmak
tadır. Selamlığın geniş saçağı balkanun 
üzerine gelen yerde ahşap konsollarla des
teklenmiştir. 

Kareye yakın yamuk bir plan gösteren 
(yaklaş ı k 7,50 x 8.40 m.) mescid-tevhid
hanenin duvarları tuğlayla örülmüş, kal
kan duvarlarıyla kısmen gizlendiği anlaşı
lan ahşap çatı yanmıştır. Açıklığı içeriden 
bir basık kemerle, dışarıdan demir put
reili bir lentoyla geçilmiş olan giriş kuzey 
duvarının ortasında yer almakta, bunun 
üzerinde 1 Receb 1318 (25 Ekim1900) ta
rihli, ta'lik hatlı inşa kitabesi bulunmak
tadır. Mescid-tevhidhanenin duvarlarında 
sıralanan ikili pencere gruplarından altta
kiler dilimli Bursa kemerleriyle taçlandı
rılmıştır. Yuvarlak tepe pencerelerinin za
manında alçı revzenlerle dolgulandığı tah
min edilebilir. Mihrap nişinde seçilen alçı 
mukarnas izleri birinci ulusal mimarlık üslu
bunda bir süslemenin varlığına işaret eder. 

Özbekler Tekkesi'nin, geleneksel plan şe
malarıyla Batı kökenli inşaat tekniklerini 
ve birinci ulusal mimarlık akımına bağla

nan birtakım ayrıntıları bağdaştıran ilginç 

özbekler 
Tekkes! 
Kadı rga 1 
Istanbul 

tasarımı gibi Şehid Mehmet Paşa Yokuşu 
üzerindeki batı (giri ş) cephesinin düzen
lemesi de kendine özgüdür. Yatay silme
lerle ayrılmış olan katlarda farklı örgüler 
kullanılmış. bodrumda kesme taş, zemin 
katta Roma ve Erken Bizans dönemlerin
de kullanılan , ancak Osmanlı mimarlığın

da hemen hiç görülmeyen "opus sectile"
ye benzer bir tür örgü, bir inci ve ikinci 
katlarda ise üzeri sıvalı tuğla örgü tercih 
edilmiştir. Söz konusu cephede gözlenen 
anıtsallık ve özgünlük iddiasının odağı, şüp

hesiz minarenin -istanbul Mevlanakapı'da 
XVII. yüzyıla ait Tulumcu Hüsam Mescidi 
dışında- Osmanlı mimarlığında görülme
yen bir biçimde cümle kapısı üzerine otur
tulmuş olmasıdır. Öte yandan şeyh odası
nın cephesi gerek içerdiği mimari öğeler 
(sivri kemerli geniş açı klık, balkon ve sa
çak konso ll arı) gerekse oranları bakımın
dan Konya Alaeddin tepesinde yer alan 
XII . yüzyılın ikinci yarısına ait Kılıcarslan 
Köşkü 'nü hatırlatır. Şeyh odasının man
zaraya hakim konumuyla tekkeye gelen 
hatırlı misafirlerin ağırlandığı bir tür köşk 
niteliğinde oluşu bu iki yapı arasında bi
linçli bir etkilenmenin varlığını destekler. 
Birinci ulusal mimarlık akımının öncü ya
pılarından biri olan Özbekler Tekkesi'nin 
giriş cephesindeki ayrıntıların benzerleri- · 
ne Alexandre V(lllaury'nin günümüzde is
tanbul (Erkek) Lisesi olarak kullanılan Ca
ğaloğlu'ndaki Düyün-ı Umumiyye binasın
da rastlanması, 1887'deki yeniden inşa 
işleminin adı geçen mimara havale edil
miş olduğunu düşündürmektedir. 

1990'1ı yıllara doğru bu tekkenin genel 
restorasyonu için girişimlerde bulunul
muş ve bir mimarlık bürosu tarafından 
binayı bütünüyle ele alan çok ayrıntılı bir 
projesi hazırlanarak istanbul Anıtlar Kuru
lu'na sunulmuş ve buradan alınan onay 
ile yakın zamanda yapının restorasyonu
na başlanmıştır. 
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İstanbul Üsküdar' da 
Orta Asya'dan gelen dervişlerin 

barınması için inşa edilen 

L 
Nakşibendl tekkesi. 

_j 

Kaynaklarda el-Hac Hoca, Hacı Hoca, Ka
lenderhane adlarıyla da anılan, Sultante
pe'de Servili Köşk (günümüzde Münir Er

tegün) sokağındaki tekke, Orta Asya'dan 
gelen seyyah dervişler için 1166'da ( 1753) 

Maraş Valisi Abdullah Paşa tarafından ku
rulmuştur. 1171'de (1757-58) Hasan Ağa 
adında bir hayır sahibinin desteğiyle ilk 
postnişin Şeyh Seyyid Hacı Abdullah Efen
di tekkeyi Nakşibendiyye tarikatına vak
fetmiş, mescid-tevhidhaneye minber koy
durmuş, imarnet ve hitabet görevlerini 
kendisi üstlenmiştir. lll. Mustafa döne
minde ise (1757-1774) postnişin Semer
kantlı Şeyh Seyyid Abdülekber Efendi ta
rafından genişletilmiştir. 

Başlangıçta mütevazi bir kuruluş olan 
tekke zaman içinde birtakım eklerle do
natılarak tam teşekküllü bir tarikat tesi
sine dönüşmüştür. 1844'te Sultan Abdül
mecid bugünkü şekliyle tekkeyi yeni baş
tan inşa ettirmiştir. 1849' da Buharalı Şeyh 
Mehmed Receb Efendi ile büyük oğlu ve 

halefi Şeyh Mehmed Sadık Efendi'nin ruh
ları için bir su haznesiyle çeşme yaptırıl
mış, bunlar 1872'de Sultan Abdülaziz'in 
eşlerinden Dürrünev Kadınefendi tarafın- · 
dan tamir ettirilmiştir. 1877 Osmanlı-Rus 
Savaşı sırasında tekkeye sığınanlar için ar
sanın kuzeyinde 1950'lerde yıktınlacak olan 
ahşap odalar yapılmış, 1893'te ll. Abdül
hamid tarafından binada bir onarım daha 
gerçekleştirilmiştir. 

Tekkelerin 1925'te kapatılmasının ardın
dan selamlık bölümünde son postnişin 
Şeyh Ata Efendi'nin kardeşi Şeyh Necmed
din Efendi ile (Özbekkangay) ailesi, harem
de ve derviş hücrelerinde tekkenin bazı 
emektar mensupları ikamet etmiştir. Nec
meddin Efendi'nin önderliğinde mübarek 
gün ve gecelerde zikir meclisleri düzen
lenmiş, tekkenin mutfağında geleneksel 
Özbek pilavı pişirilmiş, aşüra ve mevlid ce
miyetleri. müsiki ve sohbet toplantıları dü
zenlenerek tekke ve tarikat kültürü yaşatıl
maya çalışılmıştır. Şeyh Necmeddin Efen
di'nin vefatından ( 1971 ) sonra bakımsızlık- . 
tan iyice harap olan tekke, Amerika Birle
şik Devletleri'nde yaşayan ve tekke şeyh
lerinin neslinden gelen iş adamları Erte
gün kardeşlerin yardımlarıyla 1983-1994 
yılları arasında onarılmıştır. Günümüzde 
özgün mimarisi ve mefruşatı ile müze gibi 
korunan yapının selamlık bölümünde şeyh 
ailesi mensupları yaşamaktadır. 

Tekkenin ayin günü bazı kaynaklarda 
pazar, bazılarında perşembe olarak veril
mekte, Dahiliye Nezareti'nin rumi 1301 
( 1885-86) tarihli istatistik cetvelinde bu
rada on üç erkekle sekiz kadının oturdu
ğu belirtilmekte, ayrıca Maliye Nezareti'
nin rüml1325 (1909-10) tarihli Taamiye 
ve Tahsisat Defteri'nde tekkeye günde 
2 okka et, yılda 372 kuruş verildiği belir
tilmektedir. Aslında Nakşibendiyye'nin Ye
sev! izleri taşıyan ve cehrl zikri benimse
yen koluna bağlı Özbekler Tekkesi'nin son 
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ÖZBEKLER TEKKESi 

şeyhi Necmeddin Efendi'nin Nakşibendi
Halidl şeyhlerinden Ankarab Küçük Hüse- · 
yinEfendi'nin halifelerinden olması dolayı
sıyla aynı tarikatın adı geçen kolu da tem
sil edilmiştir. 

İstanbul'daki diğer Özbek tekkeleri ve 
Üsküdar'daki Afganller Tekkesi ile yakın 
ilişkiler içinde olan bu tesis, konaklama iş
levinin yanı sıra Orta Asya tasavvuf kültü
rünün ve özellikle İstanbul'da hiçbir za
man doğrudan temsil edilmeyen Yeseviy
ye'ye has tarikat falklorunun yaşatıldığı 
bir ocak olmuştur. Diğer taraftan altıncı 
postnişin Şeyh Mehmed Sadık Efendi'nin 
Buhara'da öğrendiği ebru sanatını İstan
bul'da devam ettirmesi ve yayması, oğlu 
ve halefi olan "Hezarfen" lakaplı Şeyh İb
rahim Edhem Efendi'nin hat, ebru, ince 
marangozluk, hakkaklık, matbaacılık, do
kumacılık, oymacılık gibi el sanatlarını ic
ra etmesi sebebiyle tekkenin Türk sanat 
tarihinde önemli bir yeri vardır. i. Edhem 
Efendi'nin şeyhliği sırasında (1855-1904) 

bir ilim ve sanat merkezine dönen tekke 
matematikçi Salih Zeki Bey, Mekteb-i Har
biyye Nazırı Galib Paşa, ressam Hüseyin 
Zekai Paşa, Halide Edip Adıvar'ın babası 
Edip Bey, filozof Rıza Tevfik (Bölükbaşı) gi
bi ünlü sirnaların uğrağı olmuştur. 

Özbekler Tekkesi, Kurtuluş Savaşı tari
hinde de önemli bir rol oynamıştır. Şeyh 
Ata Efendi'nin İstanbul'da işgal kuwetle
rine karşı oluşturulan Karakol Cemiyetr
nin üyelerinden olması sebebiyle tekke bir 
müddet Kuva-yi Milliyye mensuplarından 
yaralananlar için hastahane olarak kulla
nılmış, ayrıca İstanbul'dan kaçırılan silah 
ve cephanelerle Anadolu'ya gizlice geçmek 
isteyen, içlerinde İsmet İnönü, Adnan Adı
var, Halide Edip Adıvar, Ali Fuat Cebe
soy'un babası İsmail Fazıl Paşa, Mehmed 
Akif Ersoy ve Celaleddin Arif Bey gibi önem
li isimlerin bulunduğu kişilerin ilk durağı 
haline gelmiştir. 
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