
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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hıtaylılar'ın hakimiyetine giren ülkede XII. 
yüzyılın ikinci yarısıyla xııı. yüzyılın başın
da Harizmşahlar Devleti kuruldu. IX-XII. 
yüzyıllardaki bu çok karışık siyasi ortam 
beraberinde birçok sosyal ve ekonomik 
değişimi getirdi , ayrıca kültürel hayatın 
gelişmesine vesile oldu. Dünyaca ünlü dü
şünürler, ilim ve fen adamları , din alim
leri ve kumandanlar yetişti. Bunlardan 
Ferganl. Muhammed b. Musa el-Harizm'i, 
Farabi, BirGni, İbn Sina, İmam Buhar!, 
Hakim et-Tirmizi, Burhaneddin el-Mergi
nani gibi alimler dünya ilmine büyük kat
kıda bulunmuştur. 1 220-1221 senelerinde 
bölge Cengiz Han liderliğindeki Moğollar'ın 

istilasına uğradı. Onlara karşı direnen Bu
hara, Semerkant, Ürgenç, Hucend ve Tir
miz şehirleri tamamen tahrip edildi. Mo
ğollar Xlll-XIV. yüzyıllar boyunca ülkede 
hakimiyetlerini sürdürdüler. Onlara karşı 
direniş ise devam etti. 

XIV. yüzyılın ikinci yarısı ile XV. yüzyılda 
ülkede yeni siyasi değişik.lik.ler meydana 
geldi. Moğol hakimiyeti ve feodal dağınık
lık sona erdirildi. Emir Timur başkanlığın
da feodal bir devlet kuruldu. Türk kabilele
ri başta olmak üzere Orta Asya'daki top
luluk.ların bir araya gelişi Timur sayesin
de gerçekleşti. Yirmi yedi devleti idaresi 
altına alarak bir imparatorluk kuran Ti
mur'un hükümranlığı döneminde Türkis
tan'da önemli gelişmeler oldu. Semerkant 
ve Buhara gibi şehirlerde birçok abide in
şa edildi. Ticari hayatta ilerleme kaydedil
di. Timur'un ölümünden sonra ülkede baş
layan taht mücadeleleri siyasi sıkıntılara 
yol açtıysa da onun varisieri Şahruh , Uluğ 

Bey, Ebülkasım Babür, Ebu Said ve Sul
tan Hüseyin yak.laşık bir asır boyunca Ti
murlular'ın hükümranlığını sürdürdü. 

XV. yüzyıl sonunda Timurlular Devleti'
nin kuzeyinde Deştikıpçak'ta ortaya çıkan 
Şeytaniler giderek güçlenip Maveraünne
hir'e doğru yayıldılar. Batu Han'ın kardeşi 

Şeybani ahfadından gelen Ebülhayr Han, 
büyük dedesi Özbek Han'ın adını taşıyan 
topluluğunu siyasi bir çatı altında bir araya 
getirip bağımsızlığını ilan etti (83 1/ 1428) ve 
Timurlu topraklarına girdi, Timurlular sal
tanatma son verdi ve 8SS'e ( 1451 ) kadar 
bütün ülkeye hakim oldu. Bir ara durumla
rı sarsılan Özbekler, Muhammed Şeytani 
Han döneminde ( 1500-1510) yeniden to
parlandılar ve kısa bir müddet sonra haki
miyetler ini Orta Asya'ya yaymaya başladı
lar. Ancak XVI-XVII. yüzyıllarda Türkistan 
ülkesinde devlet bölünerek küçük hanlık
lar ortaya çıktı. XVI. yüzyılda Hive Hanlı
ğı (Amuderya' nın aşağı kısmında), Buhara 
Hanlığı (Semerkant, Buhara, Kaşkaderya, 
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Surhanderya vilayetleri ve Güney Tacikis
tan toprakları). XVIII. yüzyılda Hakand Han
lığı (Fergana vadisi , Taşken t, Siriderya vi
layetleri , Kırgızi stan ve Kaza ki stan ' ın gü
ney bölgesi) kuruldu. Türkistan tarihinde 
bu dönem "Üç Özbek Hanlığı" adıyla bili
nir. Bu sırada İran'da ortaya çıkan Safevi
ler'e karşı Özbek hanları Osmanlılar'la da-

. ha XVI. yüzyılda irtibat kurdular. Özellikle 
XVI. yüzyıl sonunda başlayan mücadele- . 
lerde Şah Abbas'a karşı Özbek hanları ile 
Osmanlılar arasındaki ilişkiler siyasi açıdan 
da gelişti. XVIII . yüzyılda İran 'da duruma 
hakim olan Nadir Şah, Orta Asya'daki han
lıkları kendi kontrolü altına aldıysa da bu 
durum uzun sürmedi. İran'la başlayan bu 
mücadeleler XIX. yüzyılın ilk çeyreğine ka
dar devam etti. Bu durum Hive ve Buha
ra hanlıkları arasındaki rekabet ve çekiş
meyi alevlendirdi. Buhara Emiri Haydar, 
İran ve Hive Hanlığı ile yapılan mücadele
de zor durumda kalınca İstanbul'a baş
vurdu. Fakat Ruslar'ın ilerleyişi Hive, Ho
kand ve Buhara hanlıkları için yeni bir dö
nemin başlangıcını oluşturdu. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında bütün Tür
kistan, Rusya İmparatorluğu tarafından iş
gal edilmeye başlandı. 186S yılı Haziranın
da Çarlık ordusu Taşkent'i aldı. İşgal edi
len ülkeyi yönetmek üzere 1867'de Türkis
tan Genel Gubernatorluğu kuruldu. 1876'
da Hakand Hanlığı'na son verilip Buhara 
Emirliği ve Hive Hanlığı müstemleke hali
ne getirildi. Çar Rusyası Türkistan' ı alınca 

doğal kaynakları ve zengin toprakları eline 
geçirdi. Burayı ham madde merkezi yaptı 
ve sanayi malları için pazara dönüştürme
ye çalıştı. Pamuklu sanayi gelişti rildi , pa
muklu dokuma, yağ , sabun ve çeşitli atöl
yeler kuruldu. 1898'de 1748 kilometrelik 
demiryolu hattı yapıldı. Böylece Çarlık Rus
yası , Türkistan'ın doğal zenginliklerini ucuz 
ve kolay taşıma imkanına sahip oldu. Her 
ne kadar bu dönemde hanlıklar arasındaki 
çekişmelere son verildiyse de Rus idaresi 
altında halkın durumu kötüleşti. Ruslar'a 
karşı birçok ayaklanma çıktı . Çarlık Rusya
sı 'nın sömürgeci baskısına karşı 1893'te 
Taşkent'te, 1898'de Endican'da Dukçi İşan 
ayaklanması ve 1916'da Taşkent Mergilan 
ve Cizzah'ta halk ayaklanmaları oldu. Bu 
ayaklanmalar kanlı bir şekilde ba~tırıldı. 

1 Kasım 1917 tarihinde Taşkent'te Bol
şevikler tarafından silahlı ayaklanma çıka

rılıp Türkistan ülkesinde Sovyetler haki
miyeti gerçekleştirildi. Nisan 1918'de Tür
kistan Genel Gubernatorluğu ortadan kal
dırıldı ve Türkistan Otonam Cumhuriyeti 
kuruldu. 1920'de Buhara Halk Sovyet Cum
huriyeti ile Hive'de Harizm Halk Cumhu-

riyeti teşkil edildi. Lenin başkanlığındaki 
Sovyetler hükümeti ülkede hakimiyetin de
vamlılığını sağlamak için çok uğraştı. 1918 
yılının Haziran ayında Taşkent'te Bolşevik
ler'in birinci ülke dönem toplantısı yapıldı. 
Türkistan Komünist Partisi, Rusya Bolşe
vik.ler Partisi'nin bir parçası olarak onay
landı. Bu parti sonradan güçlenip yetmiş 
yıldan fazla hakim oldu, sosyalizmin reh
berliğini yaptı. Bu dönemde Özbekistan'
da sanayi, tarım, iİim , teknik ve kültür ala
nında belli gelişmeler olduysa da mahiyet 
itibariyle dünya sosyal ve ekonomik geliş
mesinin çok gerisinde kaldı . Özbekistan'
dan ham madde ve ürün götürülüp bu
raya günlük ihtiyaç için gerekli mallar ge
tiriliyordu. Böylece Özbekistan, eski Sov
yetler Birliği içinde ucuz ham madde ve 
stratejik zenginlikler verici ülke, hazır ürün 
satılacak bir pazar oldu. Sovyetler rejimi 
döneminde Özbekistan maneviyat alanın
da çok zarar gördü: 1930-1950 yıllarında 
40.000 kadar aydın ve din alimi rejimin 
kurbanı oldu. 

Şimdiki Özbekistan sınırı 191 7' de Bol
şevik ihtilali'ne kadar Türkistan Genel Gu
bernatorluğu , Rusya'nın yarı sömürgesi 
olan Buhara Emirliği ve Hive Hanlığı'na 
bölünmüştü. Ülkede esas idari taksimat 
vilayet, kaza, nahiye ve köylerden oluşu
yordu. Buhara Emirliği yirmi sekiz beylik
ten ibaret olup bunlar mülklere, Buhara 
şehri ve Buhara vahası ise şehirlere ve 
yedi ilçeye bölünmüştü. Hive Hanlığı , Hive 
şehri yanında yirmi beylik ve iki naibliğe 
taksim edilmişti. Sovyet devleti mi!IT cum
huriyetler kurma perdesi altında emirlik 
ve hanlıkları yok etti. Türkistan ülkesi par
çalandı. 1924 yılında Orta Asya'da Özbe
kistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuru
lunca yedi vilayete (Semerkant, Taşkent , 

Fergana, Zerefşan , Surhanderya, Kaşkader
ya, Harizm). yirmi iki kazaya ve 241 nahi
yeye bölündü. Semerkant başşehir oldu. 
1926'da yeni bir yapı oluşturuldu. On böl
ge kuruldu (Harizm , Buhara, Orta Zeref
şan , Semerkant, Taşkent, Hucend, Kokond, 
Endican, Surhanderya, Kaşkaderya ) . Ayrı

ca seksen yedi ilçe ve 1746 köy mevcuttu. 
1936'da Karakalpakistan Otonam Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti, Özbekistan Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti içine alındı. Böyle
ce Özbekistan içinde bir otonam cumhu
riyet, dokuz vilayet, üç bölge, 109 ilçe, yir
mi iki şehir, on sekiz köy tipindeki kasaba 
ve 1392 köyden oluştu . Sonradan vilayet
ler daraltıldı. 19S7'de bir otonam cumhu
riyet, dokuz vilayet, altı şehir ilçesi, 11 s 
köy ilçesi, yirmi dokuz şehir, elli yedi şe
hir tipinde kasaba ve 993 köy vardı. 



Özbekistan Cumhuriyeti. Sovyetler Bir
liği sisteminin çöküşüyle birlikte 31 Ağus
tos 1991 tarihinde Özbekistan Cumhuri
yeti bağımsızlığını ilan etti. 20 Aralık'taki 
referandumda Özbekistan Cumhuriyeti'
nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. 8 Aralık 
1992'de Özbekistan Cumhuriyeti anaya
sası kabul edildi. Başkanlık sisteminin uy
gulandığı Özbekistan'da başkan genişyet
kilerle donatıldı. Ülkede 1 OO'den fazla mil
letten oluşan insan yaşamaktadır. Bunla
rın eğitimlerini , inanç ve geleneklerini ye
rine getirmeleri için şartlar mevcuttur. 
Cumhuriyette yirmi beş milletlerarası kül
tür merkezi faaliyet göstermektedir. Vi
layet, ilçe ve şehirlerde hakimlik makamı 
i h das edildi. Özbekistan 21 Aralık 1991 ·
de Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye 
oldu. Dünyada 160'tan fazla devlet Özbe
kistan Devleti'nin bağımsızlığını tanıdı, yet
miş yediden fazla ülke ile diplomatik ilişki 
kuruldu. Ülkenin başşehri olan Taşkent' 
te Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, 
Hindistan, Fransa, Almanya ve diğer dev
letlerin büyükelçilikleri, uluslararası teşki
latların temsilcilikleri açıldı . 2 Mart 1992'
de Özbekistan Birleşmiş Milletler'e kabul 
edildi. 1 Temmuz 1994'te milli parası "som" 
tedavüle girdi. Cumhuriyette dış ticaret 
gelişmekte ve yabancı sermaye girişi sür
mektedir. 
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III. KÜLTÜR ve MEDENiYET 

Emevller ve Abbasller'den sonra Sama
n'iler, Karahanlılar, Me'mun'iler, Gazneliler. 
Selçuklular, Harizmşahlar ve Timurlular gi
bi devletlerle Çağatay, Buhara, Hive ve 
Hokand hanlıklarının hüküm sürdüğü Öz
bekistan toprakları İslam kültür ve mede
niyeti açısından büyük önemi haiz Mave
raünnehir, Harizm ve Fergana bölgeleri
nin mühim bir kısmını, bu arada Buhara, 
Semerkant, Taşkent (Şaş), Nesef, Tirmiz ve 
Gürgenç gibi tarihi şehirleri ihtiva etme
si dolayısıyla çok değerli bir İslam kültür 
mirasına ev sahipliği yapmıştır. Çeşitli dö
nemlerde kurulan medrese, kütüphane ve 
rasathanelerin yanı sıra gerek dini ilimler 
gerekse fen ve tabiat bilimleri alanında 
yetişen alimlerle bölge dünyanın sayılı ilim 
merkezlerinden biri olmuştur. Fıkıh, tefsir, 
hadis, kelam ve tasawuf gibi ilimlerde 
başlı başına ekol oluşturmuş, eserleri te
mel başvuru kitabı haline gelmiş çok sa
yıda alim bulunmaktadır. Bunlar arasında 
Abdullah b. Abdurrahman ed-Dariml, Mu
hammed b. İsmail el-Buhar!, Ebu Isa et
TirmiZI, Hakim et-Tirmizi, Matürldl, Hakim 
es-Semerkandl, Muhammed b. Ali ei-Kaf
fal (Kaffal eş-Şaşl 1 ei-Keblr), Ebü'I-Leys es
Semerkandl, Muhammed b. İbrahim ei-Ke
labazl, Ebü'I-Muln en-Nesefi. Zemahşerl, 

Ahmed Yesevl, Abdülhalil5-ı Gucdüvanl, 
Kadlhan, Burhaneddin ei-Merginanl, Nec
meddln-i Kübra, Bahaeddin Nakşibend ve 
Hace Ubeydullah Ahrar zikredilebilir. Felse
fe, tıp , matematik, astronomi, tarih, ede
biyat, coğrafya alanındaki meşhur alimler
den bazıları da şunlardır: Muhammed b. 
Musa ei-Harizml, Ferganı, Ceyhan!, Ner
şahl, Ebu Bekir el-Harizml, Muhammed b. 
Ahmed ei-Harizmı, İbn sına, B1run1, Çağ

mını. 

1. Dil ve Edebiyat. Özbekistan Cumhu
riyeti'nin resmi dili olan Özbekçe, Çağatay 
Türkçesi'nin bir devamı olup Özbekistan'ın 
yanı sıra Afganistan, Kırgızistan, Kazakis
tan, Doğu Türkistan, Tacikistan, Türkme-

özbekistan'ın 

tarihi 
şehirlerinden 

biri olan 

Buhara'dan 
bir görünüş 

ÖZBEKiSTAN 

nistan, Rusya Federasyonu, Suudi Ara
bistan ve Türkiye gibi ülkelerde yaşayan 
yaklaşık 35 milyon Özbek tarafından ko
nuşulmaktadır. Arapça ve Farsça'nın Öz
bekçe üzerindeki tesiri diğer Orta Asya 
Türk dillerine göre daha fazladır. Özbekis
tan'da 1929 yılına kadar Arap alfabesi, da
ha sonra Latin (ı 929- ı 940) ve Kiril ( 1940-
ı 993) alfabeleri kullanılmış, bağımsızlığın 
ardından 2 Eylül 1993'te yeniden Latin al
fabesine dönülmüş, bu arada imla kuralla
rı beş defa yenilenmiştir ( 1923, ı 929, ı 935, 
ı 956, ı 995) Orta Asya'da yaşayan diğer 
Türk boyları gibi Özbekler de Orhon ya
zıtlarını ve eski Uygur metinlerini ilk edebi 
eserleri olarak kabul etmektedir. Bugün 
Özbekistan sınırları içinde yer alan Ferga
na ve Siriderya havzasında yirmi civarın
da runik Türk yazıtı bulunmuştur. 

Çağdaş Özbek edebiyatı tarihlerinde 
Özbek edebiyatı kadim dönem, mümtaz 
edebiyat, yeni edebiyat adıyla üç dönem
de ele alınmaktadır. Zerdüştlliğin kutsal 
kitabı Avesta ve runik Türkyazıtlarıyla baş
latılan kadim dönem VII. yüzyılda yerini 
bu dönemin ikinci evresine bırakır. Kaş

garlı Mahmud, Yusuf Has Hacib, Edib Ah
med Yüknekl, Ahmed Yesevl ve Rabgüzl'
nin eserleriyle Oğuzname bu evreye ait
tir. Mümtaz edebiyat Timurlular dönemi 
ve XVI-XIX. yüzyıllar arası olmak üzere iki 
kısma ayrılmaktadır. Seyf-i Saray!, Lutfi, 
Hafız-ı Harizm1, Hüseyin Baykara, Ali Şlr 
Nevaı. Babür, Ataı, Sekkakl ve Geday] bi
rinci dönemin; Şeybanl Han, Muhammed 
Salih, Ebülgazi Sahadır Han, Sufi Allahyar, 
Nadire, Muhammed Şerif Gülhanı. üvey
si, Nur Muhammed Andelib ikinci döne
min temsilcileridiL Yeni edebiyat milli uya
nış (1850-1905). Cedld edebiyatı (ı905-
ı 930). Sovyet devri edebiyatı (ı 930- ı 980) 
ve müstakillik devri (ı 990'dan itibaren) 
olarak dört dönemde incelenir. Mill1 uya
nış devrinde Kamil Har izml, Muhyiddin 
Muhy1, Yusuf Saryomiy, Mukim1, Zevk!; 
Cedld edebiyatı döneminde Sıddlki Aziz, 
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