
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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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-
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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 



2,8 milyon tona inerken 1999'da 3,7 mil
yon ton olan tahıl üretimi 2003'te 5,7 mil
yon tona çıkmıştır. ipek böcekçiliğinin çok 
gelişmiş olduğu ülkede başlıca geçim kay
naklarından biri de hayvancılıktır. Geniş 
bozkır alanlarındaki iklim ve bitki örtüsü
nün özellikleri sebebiyle koyun, bilhassa 
karakul koyunu yetiştiriciliği ve buna bağlı 
astragan üretimi ve ihracatı büyük önem 
taşımaktadır. 

Özbekistan yer altı zenginlikleri bakı
mından şanslı bir ülkedir ve tabii kaynak
larının en önemlileri doğalgaz, altın, pet
rol, uranyum ve kömürdür. Tahmini 1 ,8 
trilyon metreküp doğalgaz rezervinin bu
lunduğu ülkede Kaşkaderya, Buhara, En
dican ve Surhanderya üretim yapılan baş
lıca idari bölgelerdir. Petrol Buhara, Kaş
kaderya, Surhanderya, Fergana, Nemen
gan ve Endican idari bölgelerinde üretil
mektedir. Buhara Petrol Rafinerisi ve Fer
gana petrol tesisleri ülke için büyük de
ğer taşımaktadır. Özbekistan dünyanın ön
de gelen altın üreticisi ülkelerden biridir 
ve pamuktan sonra ikinci ihracat ürünü 
altındır. Kızılkum çölündeki Muruntau ma
deni sadece Özbekistan'ın değil dünyanın 
en önemli altın madenierinden biridir. Yıl
lık üretim miktarı yaklaşık 6 milyon ton 
olan kömür, Taşkent'in doğusunda Angren 
ile Termiz'deki Şargun ve Baysun ocakla
rından çıkarılmaktadır. 

Ülkede tarım ürünleri ve zengin yer altı 
kaynaklarına bağlı çeşitli sanayi kolları ge
lişmiştir. Bunların başında tarım ve teks
til makineleri, çeşitli kimyasallar, gaz, me
talürji, gıda ve otomobil sektörleri gelir. 
Taşkent makine, gıda, otomotiv; Semer
kant ve Fergana tekstil, petrol, kimya, 
gübre; Endican ve Nemengan tekstil, ma
kine, kimya, elektronik ve petrol sanayii
nin toplandığı başlıca merkezlerdir. Orta 
Asya'nın en büyük tekstil fabrikası ve tek 
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uçak fabrikası Taşkent'tedir. Taşkent civa
rındaki Bekabad demir çelik tesisleri de 
önemli sanayi kuruluşlarından biridir. Bu 
ekonomik etkinliklere bağlı olarak ülkenin 
dış ticareti gelişme yolundadır. Özbekis
tan 1992'de Ekonomik işbirliği Teşkilatı'
na ve 1996'da islam Konferansı Teşkilatı'
na üyle olmuştur. 
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Iii CEMALETTİN ŞAHiN 
ll. TARİH 

Eskiden Turan, Ortaçağ'larda Türkistan, 
Maveraünnehir, günümüzde Özbekistan 
denilen topraklar zengin bir tarih! geçmi
şe sahiptir. Fergana vadisi (Selungun ma
ğarası), Taşkent vahası (Kölbulak ve Abirah
met mağarası), Surhanderya vadisi (Teşik

taş 1 Deliktaş mağarası) , Semerkant vahası 
(Amankotan mağarası) ve diğer yerlerde ger
çekleştirilen arkeolajik araştırmalar sonu
cu yerleşim tarihinin Eskiçağ'lara kadar 
indiği, ilkel insan topluluklarının geniş bir 
coğrafyada yayılmış olduğu tesbit edilmiş
tir. Bilhassa avetlık ve hayvancılıkla geçi
nen kabilelerin, milattan önce V-lll. bin
yıllarda "Kaltaminarlılar medeniyeti" adıy
la bilinen medeniyeti kuran eski balıkçı ve 
avcı kabHelerin geniş alanda dağıldığı be
lirtilmiştir. Milattan önce lll. binyılın sonu 
ile ll. binyıllarda ilkel tarım şekiilenerek ilk 
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sulama kolları, bunların yanında küçük 
köyler ortaya çıkmış, ardından ilk şehirler 
(Sopollitena, Carkotan) kurulmuştur. Milat
tan önce VI-IV. yüzyıllarda bu ülkede Bah
tar Krallığı ve Büyük Harizm gibi eski dev
letlerin kurulduğu anlaşılmakta, bu dö
nemlerde ticaret ve küçük zenaatların ge
liştiği bilinmektedir. Söz konusu devirde 
eski Turan diyarının güney sınırlarında Ar
yaniler, kuzeyde ise Törler adıyla meşhur 
olan halklar yaşamıştır. Aynı zamanda Ara
ml yazısı esasında Soğd yazısı ve Harizm 
yazısı gibi eski yazılar ortaya çıkmıştır. 

Eski Turan halkı milattan önce V-IV. yüz
yıllarda iran Ahamenlleri, milattan önce 
329-327 yıllarında iskender'in istilasına kar
şı mücadele etti. Milattan önce 111-11. yüz
yıllarda bu kesimde güçlü Kang Hakanlığı, 
onun güney kısmında Kuşan, Fergana va
disinde Davan devletleri hüküm sürdü. IV
VI. yüzyıllarda bu sınırlar önceleri Akhun
lar, Kidariylar ve Eftalitler idaresi altında 
bulunuyordu. Halkın önemli bir kısmı hay
vancılıkla uğraşıyordu, bir kısmı da şehir ve 
köylerde yerleşik bir hayat sürüyordu. Bu
rada birçok din hakim durumdaydı. Soğd 
ve Çaç'ta Zerdüştllik, Tilaristay ve Doğu 
Türkistan'da Buda dini yaygındı. Şehirler
de NestQr'iler ve yahudi cemaatleri de ya
şıyordu. Yerli halkın çoğunluğu Soğdca, 
göçebeler ise Türkçe konuşuyordu. 

VI. yüzyılın ikinci yarısı ile VII. yüzyılda 
bölgede yaşayan topluluklar Yettisuv'da 
(Yedisu) kurulan Batı Türk Hakanlığı bay
rağı altında birleşti. Bunlar birkaç küçük 
feodal hakimliğin bir araya gelmesiyle te
şekkül etmişti. içlerinde en güçlüsü Ze
refşan ve Kaşkaderya vadilerinde yerleş
miş Soğd Konfederasyonu idi. Konfederas
yona Semerkant ve Buhara dışında May
murg, iştihan, Kuşaniya, Vardana, Keş ve 
Mahşab gibi meliklikler bağlıydı. Soğd'da 
nüfus çok kalabalık olup çiftçilik ve bağ
cılıkla uğraşılıyordu. Buğdaydan başka pa
muk ve pirinç yetiştiriliyor, pamuk doku
macılığı yaygın biçimde yapılıyordu . Soğd 

şehirlerinde çeşitli küçük el sanatları, do
kumacılık, seramikçilik, dericilik, seracılık, 
bakırcılık ve kuyumculuk, ayrıca iç ve dış 
ticaret oldukça gelişmiş durumdaydı. 

707-715 yıllarında Maveraünnehir ve 
Harizm, Kuteybe b. Müslim kumandasın
daki islam orduları tarafından fethedildi 
ve bölge halkı tedr'icen islamiyet'i kabul et
meye başladı. Ancak Emevller'in bölge hal
kına yönelik siyasetleri Maveraünnehir ve 
Horasan halkının birkaç defa ayaklanma
sına yol açtı. IX. yüzyılda bu kesimde ba
ğımsız Samanller Devleti ortaya çıktı. Aynı 
asırda Karahanlılar ve XII. yüzyılda Kara-
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