
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-
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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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Abdullah Aviant Abctürrauf Fıtrat, Hamza 
Hekimzade Niyazi, Abdullah Kadirl, Ab
dülhamid Süleymanoğlu Çolpan; Sovyet 
edebiyatı devrinde Gaffır Gulam, Aybek, 
Mlrkerlm Asım, Mlrtemir, İzzet Sultan, 
Zülfiye, Şükrullah, Mlrmuhsin, Adil Yaku
bov, İbrahim Gafurov, Plrimkul Kadirov gi
bi yazarlar yetişmiştir. Hüsnüddin Şerifov, 
Muhtar Omonov, Azact Şerefeddinov, Na
im Kerimov, Yoldaş Süleyman, Erkin Vahi
dov, Şükür Halmlrzaev ve diğerleri müs
takillik dönemi yazarları arasında dikkat 
çekmektedir. 

Özbek halk edebiyatının en hacimli eser
leri Köroğlu ve Alpamış destanlarıdır. Kö
roğlu destanının 1 00 civarında varyantı 
tesbit edilmiştir. Halk edebiyatının günü
müze aktarılmasında en büyük rolü bah
şı, şair, cirav, cırçi gibi adlar verilen halk 
ozanları oynamıştır. Cumanbülbül, Ergeş 
Cumanbülbüloğlu, Fazı! Yoldaşoğlu, Polken, 
İslam Şair Nazaroğlu, Çarı Bahşı Umiroğ
lu, Rahmetullah Yusufoğlu meşhur bah
şılardır. Sovyet döneminde 200'den fazla 
bahşı tesbit edilip eserleri kayda geçiril
miştir. 

1875 yılından itibaren Türkistan Vila
yatining Gazeti isimli gazetede Tolstoy 
ve Puşkin'in eserlerinin Özbekçe çevrileri 
yayımlanmış, Özbek yazarları bu çeviriler 
den etkilenerek modern şiir ve edebiyatın 
örneklerini vermeye başlamıştır. 1913'te 
Özbekçe olarak çıkan Sada-yı Türkistan, 
Semerkand ve Ayna gazetelerinde eser
lerini tefrika etme imkanı bulan Özbek ya
zarlarının modern şiir, hikaye ve romanla 
tanışmalarında Rus ve Batılı edebiyatçıla
rın yanında Türk yazarların da katkısı ol
muştur. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa. 
Tevfik Fikret, Ruşen Eşref Ünaydın, Yah
ya Kemal Beyatlı, Yakup Kadri Karaosma
noğlu, Refik Halit Karay ve Falih Rıfkı Atay 
gibi Türk yazar ve şairlerinin eserleri Öz
bekçe ve Tatarca'ya tercüme edilmiştir. 
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191 7 Bolşevik ihtilali'ne kadar sadece 
Mlrmuhsin'in Bezerfend Açıldıbey adlı 
romanı ( ı 9 ı 4), Abdülhamid Süleyman Çal
pan'ın Dohtor Muhammedyar isimli hi
kayesi (ı 9 ı 4), Hamza Hekimzade Niyazi'
nin Yeni Saadet: Milli Roman'ı (ı9ı5) 
yayımianma imkanı bulmuştur. Özbek ro
manının kurucusu olarak kabul edilen Ab
dullah Kadirl'nin ilk romanı Ötken Kün
ler, 1923-1924'te İnkılab dergisinde tef
rika edildikten sonra 1926 yılında kitap 
halinde basılmıştır. 1929'da Semerkant'
ta yayımlanan ikinci romanı Mehrabdan 
Çayan'da Rus işgali öncesinde Hokand 
Hanlığı'nda taht kavgası veren hanedan 
mensuplarıyla valileri, dergah ve camiler 
etrafında toplanan asalak tipierin mace
ralarını, Abid Ketman isimli romanında 
kolhaz ve köy hayatını anlatmıştır. 

Abctürrauf Fıtrat'ın 1918 yılında Taş
kent'te kurduğu Çağatay Gürüngi adlı ya
zarlar birliği modern Özbek edebiyatının 
gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur. 
Stalin döneminde pantürkizm ve panisla
mizm suçlamalarıyla ortadan kaldırılan şair 
Çalpan'ın sağlığında dört şiir kitabı yayım

lanmıştır (Uyanll? 1 ı 922], Çeşmeler 1 ı 924], 

Tan Sırlan 1 ı 926], Koşuk/arım 1 ı 9351) . Çal
pan komünizmin inşa sürecinde ( 1920-

ı 937) şiirlerinin propaganda aracı olarak 
kullanılmasına izin vermemiş; Elbek, Ay
dın ve Aybek gibi dönemin diğer şairleri de 
onun yanında yer almıştır. Abdullah Kadi
rl, Abctürrauf Fıtrat ve Çolpan gibi Özbek 
milli uyanış edebiyatının önemli şahsiyet
leri 4 Ekim 1938 tarihinde kurşuna dizil
miştir. Bu dönemde Erkin Vahidov, Berat 
Baykabilov, Abdullah Aripov gibi şairler 
rejimin istekleri doğrultusuda eser ver
mek zorunda kalmıştır. Çalpan'ın hayatı

nın en kritik döneminde yayımlanan Ke
çe ve Kündüz adlı romanı (1936) Özbek 
edebiyatında roman türünün gelişmesin
de önemli rol oynamıştır. Romanda Rus 
İmparatorluğu zulmü altında ezilen Tür
kistan halkı ele alınmıştır. Aybek mahla
sıyla tanınan Musa Taşmuhammedoğlu 
Nevai ( 1942) adlı romanında Ali Şlr Ne
val'yi anlatmıştır. Özbek edebiyatının en 
parlak eserleri arasında yer alan roman 
defalarca basılmış, Türkiye Türkçesi'ne ak
tanimış ve yabancı dillere tercüme edil
miştir. Özbek edebiyatının tarihi konuları 
işleyen önemli eserlerinden biri de Pirim
kul Kadirov'un büyük devlet adamı, Çağa
tay edebiyatının ünlü temsilcisi Babür'ün 
hayatını konu edinen Yulduzlu Tünler 
adlı romanıdır. Yazar, bunun bir devamı 
olan Evladler Davani'de Babür'ün kur
duğu imparatorluğu sürdüren Hümayun 

ve Ekber Şah'ın hayatını ve mücadeleleri
ni anlatmıştır. 

Stalin döneminde milyonlarca masum 
insanın ölümünü, sürgüne gönderilmesi
ni, hapsedilmesini konu edinen ilk roman
cı olan Şöhret (Aiimov Gulam) Altın Zenle
mes adlı romanında saf, iyi niyetli ve açık 
sözlü öğretmen Sadık'ın trajik yaşamını 
hikaye etmiştir. Eser Özbek edebiyatında 
otobiyografik roman tarzının seçkin örnek
lerindendir. Stalin devrinde yaşayan insan
ların çektikleri sıkıntıları dile getiren baş
ka bir roman da Şükrullah'ın Ketensiz Kö
milgenler'idir. Abdulla Kahhar'ın 1934 yı
lında yayımlanan Serah isimli romanının 
kahramanı yazar olma arzusuyla yanıp tu
tuşan yetenekli genç Rehimcan Seidiy'
dir. Ancak ideolojik baskılar onun özgür 
düşünmesine , hayatı ve insanları doğru 

algılamasına engel olur. Adil Yakubov Di
yanet adlı romanında ( 1973) perestroy
kadan önceki Sovyet yönetimini sert bir 
dille eleştirir. Yakubov daha sonra yazdı

ğı Ak Kuşlar, Apak Kuşlar'da ( 1988) yine 
Sovyet yıllarını daha derin ve geniş olarak 
yansıtmıştır. 

Özbek romanında dikkati çeken konu
lardan biri de Afganistan, Arabistan, Tür
kiye gibi ülkelerde göçmen olarak yaşa
yan Özbekler'dir. Şöhret Cennet Kıdırgen
ler adlı romanında (ı 968) muhaceretteki 
Özbekler'in çektikleri sıkıntıları anlatmış, 
istanbul'da yaşayan Özbek asıllı yazar Sa
bir Seyhan Edeşgenler romanında (Taş
kent 1996) aynı konuyu işlemiştir. II. Dün
ya Savaşı da Özbek edebiyatında en çok 
işlenen konulardan biridir. Aybek Kuyaş 
Karaymes, Şöhret Şinelli Yıllar, Adil Ya
kubov Er Başige İş Tüşse, Seid Ahmed'in 
utk adlı romanlarında savaş yıllarında 
ölen, sakat kalan, kaybolan Özbek genç
lerinin dramı, askere gidenlerin geride bı
raktıkları ailelerinin çektikleri sıkıntılar, sa
vaşın getirdiği yoksulluk ve kıtlık, aşklar, 

acılar anlatılmıştır. Sadreddin Ayni'nin Bu
hara Cellatlan ( 1970). Abdullah Kadirl'nin 
Ötgen Künler (1993), Adil Yakubov'un 
Uluğbeyin Hazinesi ( 1993) , Köhne Dün
ya ( 1993) , Adalet Menzili ( 1994), Nur Ali 
Kabul'un Un utulan Sahiller (ı 996), Ay
bek'in Nevai (ı 995), Plrimkul Kadirov'un 
Son Timurlu 1, ll (2004), Şükrullah'ın Ke
tensiz Körnilgenler (2005), Tulepbergen 
Kaipbergenov'un Karakalpak Kızı (2006) 

adlı romanları Türkiye Türkçesi'ne çevril
miştir. 

Özbek edebiyatında ilk tiyatro yazarı 
Mahmud Hoca Behbudl'dir. 1911 yılında 
kaleme aldığı Pederkuş yahut Okıme
gen Balenin Hali isimli üç perdelik oyu-



nu Turan mecmuasında tefrika edilmiş ve 
1913'te basılmıştır. Tiyatro türünün ge
lişmesinde Hamza Hekimzade Niyazi'nin 
önemli katkısı olmuştur. Hekimzade eser
lerinde dinsizliği yaydığı gerekçesiyle 1928 
yılında halk tarafından linç edilmiştir. Ab
dürrauf Fıtrat 1920'de yazdığı Hind İh
tilalcileri isimli tiyatro eserini 1923'te 
Berlin'de bastırmak zorunda kalmıştır. O u
lam Zaferi, Usman Nasır, Kamil Yaşın, 
Maksud Şeyzade, Sabir Abdulla, Uygun, 
Nezir Seferov, Hamid Gulam. Şükrullah, 
Adil Yakubov, Cumaniyaz Cabbarov ve Şe
ref Başbekov da önde gelen tiyatro yazar
larıdır. Bunların eserleri Rusça, Kazakça, 
Kırgızca, Tacikçe gibi dillere çevrilmiştir. 
Özbek yazarlarının komünist döneminde 
yasaklanmış olan eserleri bugün yeniden 
basılmaktadır. 

Z. Eğitim ve Öğretim. XIX. yüzyılın son
larında Taşkent Buhara, Semerkant, Hi
ve gibi önemli şehirler başta olmak üzere 
çevre illerle birlikte Özbekistan toprakların
da toplam 7860 mektep ve medrese mev
cuttu. Taşkent'te 167, Siriderya bölgesin
de 1402 mektep ve medrese bulunuyor
du. Öğrenci sayısı 70.864 idi. 1890'lardan 
itibaren açılmaya başlanan Cedid mek
tepleri dışındaki mektep ve medreselerde 
eğitim çağın çok gerisindeydi. Öğrenciler 
Arapça'yı Farsça ders kitaplarından öğren
meye çalışıyordu. Cedid okullarının açıl
masıyla Mahmud Hoca Behbudi, Münev
ver Karl, Abdürrailf Fıtrat. Hamza He
kimzade Niyazi gibi yazarlar Özbekçe ders 
kitapları hazırlamaya giriştiler. Özbekis
tan topraklarında ilk Rus okulu 1875'te 
Taşkent'te açıldı. 1916'da Ruslar'ın bölge
de açtığı okulların sayısı seksen üçe ulaş
tı ; ancak eğitim Rusça yapıldığı ve Orto
doksluğun esasları öğretildiği için halkın 
bu okullara ilgisi fazla olmadı, seksen üç 
okulda sadece 2800 öğrenci eğitim görü
yordu. 1897 nüfus sayımına göre halkın yal
nız o/o 2'si okuma yazma biliyordu. 1914-
1915 yıllarında erkek çocukların o/o 2-3'ü 
eğitim alıyordu. Sovyetler döneminde Öz
bekler' e diğer Türk boylarından daha faz
la yüksek tahsil imkanı sağlanmıştır ve 
sosyalizmin Orta Asya'da bu okumuş sınıf 
tarafından inşa edilmesi amaçlanmıştır. 
Özbekistan'da ilk üniversite 1920'de Tür
kistan adıyla açılmış, adı 1960'ta Taş
kent olarak değiştirilmiştir. 1926 yılında 
eğitim seferberliği başlatıldığında halkın 

ancak o/o 11 ,6'si okuma yazma biliyordu. 
1970'te okuma yazma oranı o/o 99, Tye 
ulaştı. 1975-1976 öğretim yılında 9700 il
kokulda 3.803.000 öğrenci okuyar ve 
210.900 öğretmen görev yapıyordu. Kırk 
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iki üniversite ve yüksek okulda 246.600 
öğrenci eğitim görüyordu. 

Özbekistan Cumhuriyeti'nde iki eğitim 
bakanlığı vardır. Birinci sınıftan on birin
ci sınıfa kadar eğitim veren ve adına 
"mektep" denen okullar ve pedagoji ens
titüleri Halk Eğitimi Bakanlığı'na; diğer 
okul, kolej, enstitü ve üniversiteler Yük
sek ve Orta Mesleki Eğitim Bakanlığı'na 
bağlıdır. Zorunlu eğitim dokuz yıldır. Yük
sek öğretim yirmi dört üniversite ve kırk 
enstitüde sürdürülmektedir. Bunların ya
rısı Taşkent'tedir. Üniversite ve yüksek 
okullardaki öğrenci sayısı 280.000 civarın
dadır. Taşkent'te ayrıca Rusya'nın meşhur 

yüksek öğretim kurumlarından olan Ple
hanov Ekonomi Akademisi ve Lamonosav 
Moskova Devlet Üniversitesi'nin şubeleri 
bulunmaktadır. İngiliz Westminster Üni
versitesi Taşkent'te bir şube açmıştır. 

Ülkede 6500 civarında kütüphane bulun
maktadır. Başarılı öğrenciler Umid, Ulug
bek, Kamolot gibi vakıflarca desteklen
mektedir. 2003-2005 yılları arasında Av
rupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletle
ri fonlarından 2,5 milyon dolar, 2005 yı
lında Avrupa Birliği fonlarından 2,6 milyon 
euro eğitim yardımı alınmıştır. Özbekis
tan'a bağlı tek muhtar cumhuriyet olan 
Karakalpakistan'daki Berdah Devlet Üni
versitesi 1935'te öğretmen enstitüsü ola
rak açılmış, 1944'te Pedagoji Enstitüsü'
ne dönüştürülmüş, 1976'da Nukus Devlet 
Üniversitesi adını almış, 1992'de Berdah 
Devlet Üniversitesi olarak yeniden yapılan
dırılmıştır. 

Basın-Yayın. 1917 yılında Özbekistan'
da orta ölçekli yirmi beş matbaa ve litog
rafya bulunuyordu, bunların çoğu devlete 
aitti. 1913'te basılan elli altı kitabın otuz 
üçü Özbekçe idi. İlk Türkistan devlet mat-
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baası 1920'de açıldı, 1925'te 334 kitap ve 
broşür yayımlandı. Kitap ve broşürlerin ti
rajı 1940'ta 11 ,2 milyona, 1960'ta 20 mil
yona ulaştı. 1975 yılında basılan 2280 ki
tap, broşür, gazete ve derginin toplam ti
raji 47 milyon kadardı. Aynı yıl altı ciltlik 
ilk Özbek ansiklopedisi neşredildi. İlk Öz
bekçe gazete 1870'te Turkistanskie Ve
demosti adıyla çıkmaya başladı. 1883'te 
adı Türkistan Vilayatining Gazeti olarak 
değiştirilen gazete ancak 500-600 adet 
basılıyordu. 1914'te ülkede yayımlanan on 
beş gazeteden biri Özbekçe, diğerleri Rus
ça idi. ihtilal yıllarında İştirakiyun, 1918'
den itibaren Kommunist, 1924'te Kam
bagal Dehkon, İşçi, Kolhaz Yolu gibi de
ğişik adlarla on altı Özbekçe gazete çıka
rıldı. 197S'te ülkede yayımlanan 256 ga
zetenin 169'u Özbekçe idi. Bugün Özbe
kistan'da toplam 507 gazete yayın haya
tını sürdürmektedir. Özbekçe Halk Sözü, 
Rusça Narodnoye Slovo, Pravda Vos
toka, Özbekçe-Rusça Darakçi en önemli 
gazetelerdir. Ülkede yayımlanan 157 der
ginin büyük bölümü çeşitli devlet ve sivil 
toplum kuruluşlarınındır. Dergiler genelde 
Özbekçe ve Rusça ağırlıklıdır. Ülkede yaşa
yan diğer azınlıkların kendi dillerinde (Ta
cikçe, Kazakça, Ermenice, Korece) çıkarmak
ta oldukları bazı dergiler de bulunmakta
dır. 1921 'de Taşkent'te kurulan ilk radyo is
tasyonu 1927 yılından itibaren düzenli bi
çimde yayın yapmaya başladı. Özbek Rad
yosu 197S'te Özbekçe ve Rusça'nın yanı sı
ra Kazakça, Tacikçe, Karakalpakça, Tatar
ca ve Uygurca; Özbekistan'ın Sesi Radyo
su İngilizce, Farsça. Arapça. Hintçe, Urdu
ca, Uygurca yayın yapıyordu. Düzenli te
levizyon yayınları 1956 yılında başladı. Bu
gün ülke genelinde dört televizyon kanalı 
yayın yapmaktadır. 

~~5 
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3. Dini ve Tasavvufl Hayat. Bugünkü 
Özbekistan topraklarında Buhikl, Tirmizi, 
Matürldl, Bahaeddin Nakşibend gibi İslam 
dünyasının meşhur din alimleri ve muta
sawıfları yetişmiştir. o/o 82'si müslüman 
olan nüfusun büyük çoğunluğu Hanefi 
mezhebine mensuptur. Buhara ve Semer
kant civarında çok az sayıda Şii topluluğu 
mevcuttur. Sovyet müslüman cumhuri
yetleri, 1923'te kendilerini İslam dünya
sından ayıran bir demir perdenin üzerle
rine inmesiyle birlikte sınırları ötesindeki 
din kardeşleriyle bütün ilişkilerini kesen 
yeni bir döneme girdiler. Haccın yaninda 
İ ran (Kum, Meşhed) ve Irak'taki (Necef, 
Kerbela) Şil ·kutsal merkezlerine ziyaret 
yapılması yasaklandı. Orta Asya ve Kaf
kasya bu bölgeler dışından gelen müslü-. 
manlara kapatıldı ve hemen hemen hiç
bir Sovyet müslümanına yurt dışına çık
ma izni verilmedi. İslam dünyasından ko
puş alfabenin değiştirilmesiyle doruk nok
tasına ulaştı. Arap alfabesi 1929'da yerini 
Latin alfabesine bıraktı. Alfabenin değiş
tirilmesiyle Sovyetler Birliği'nin diğer böl
gelerinde olduğu gibi Özbekistan'da da İs
lamiyet'i ortadan kaldırma çabaları hızlan

dırıldı. Camiler ve Kur'an kursları kapatıldı, 
vakıf malları devletleştirildi , şeriat mah
kemeleri kaldırıldı, din alimleri asalak, sa
botajcı , Alman veya Japon casusu suçla
masıyla tutuklanmaya, sürgüne gönde
rilmeye veya idam edilmeye başlandı. Bu 
dönemde öldürülen, sürgüne gönderilen 
veya uzun yıllar hapis yatan müslümanla
rın sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. 
Stalin bu imha kampanyasının İslam dün
yasından gizli tutulmasına özen gösteri
yordu. Stalin sonrası dönemde din alim
leri üzerindeki baskılar hafiflemekle birlik
te dine karşı mücadele devam etti. 1948-
1976 yılları arasında İslam karşıtı yakla
şık 1 77 kitap Özbekçe olarak yayımlandı. 
Nikita Kruşçef'in görevden alınması Mos-
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kova, Sovyet müslümanları ve müslüman 
ülkeler üçgeninde büyük bir değişikliğe se
bep oldu. Müslümanlar ilk defa devletin 
Sovyetler Birliği sınırları dışındaki müslü
man ülkelere ilişkin çeşitli birimlerinde gö
rev almaya başladılar. 

Sovyetler döneminde Özbekistan Orta 
Asya müslümanlan açısından özel bir konu
ma sahipti. Orta Asya ve Kazakistan Müs
lümanlarının Dini İdaresi (Taşkent Müftülü

ğü) Taşkent'te bulunuyordu. Faaliyetlerine 
izin verilen Buhara'daki Mlr Arap ve Taş
kent'teki İsmail el-Buharl medreseleri bü
tün Sovyetler Birliği'nin müslüman din gö
revlisi ihtiyacını karşılıyordu. Sovyetler Bir
liği'nde basılarak yurt dışına dağıtılan tek 
dini neşriyat müftülük tarafından hazır
lanan Sovyet Şarki Müslümanlan adlı 
dergiydi. Bu dergi beş ayrı dilde yayımla
myordu (Özbek, İngiliz, Fransız, Arap ve 
Urdu). Özbekistan'da Sovyetler Birliği'n
deki diğer müslüman ülkelerden daha faz
la sayıda i badete açık cami bulunuyordu. 
Taşkent müftüsü gerek hükümet gerek
se yabancı ülkeler nezdinde Sovyetler Bir
liği'ndeki müslümanların resmilideri gibi 
hareket etmekteydi. Sovyetler Birliği'ni zi
yaret eden müslüman delegasyonlar Taş

kent müftüsü tarafından karşılanıyor, mil
letlerarası İslami konferanslar ve toplan
tılar da genel olarak Taşkent, Semerkant 
ve Buhara'da düzenleniyordu. 

Bağımsızlık sonrasında ülkede İslami fa
aliyetlerde büyük canlanma oldu, cami ve 
mescidler inşa edilmeye başlandı . Bugün 
ülkede Özbekistan Müslümanlarının Dini 
İdaresi, Karakalpakistan Kadılığı , Taşkent 
İslam Enstitüsü, on medrese ve 2000'den 
fazla cami devlete bağlı olarak faaliyet 
göstermektedir. Abdürreşid Kori Bahra
mov 1993 yılından beri Özbekistan Müs
lümanlarının Dini İdaresi'nin başkanlığını 
yapmaktadır. Özbekistan Bakanlar Kuru-

Buhara 
Kalesi 'ne ait 
sur kalıntıları 
ve Şeyh 
Celal Kapısı -
özbekistan 

Buhara 
Abdülaziz Han 
Medresesi'nln 

giriş 

eyvanındaki 

mukarnaslardan 
bir detay 

lu'na bağlı olarak çalışmakta olan bu ku
rum İslô.m N uru isimli bir gazete ve Hi
dô.yet isimli bir dergi neşretmekte, yine 
bu kuruma ait Maveraünnehir Yayınevi 
çeşitli dini kitaplar basmaktadır. 1999'da 
kurulan İmam Buharl Taşkent İslam Üni
versitesi 2003 yılında ilk mezunlarını ver
di. Özbekistan'da bugün 2222 dini vakıf, 
dernek, cami ve kilise bulunmaktadır. Bu 
kuruluşların 2042'si müslümanlara, diğer
leri çeşitli dini gruplara aittir (I 64 hıristi
yan, sekiz yahudi, altı Saha!, bir Budist ve 
diğerleri). Ülkede müslümanlar dışında Pro
vaslavyan, Katolik, Luteıyan, Babtist, Evan
gelist Buhara ve Avrupa yahudileri , Sa
hal ve Krişna gibi dini cemaat ve gruplar 
bulunmaktadır. Müslümanlardan sonra en 
güçlü grup Rus Ortodoksları'dır. Ortodoks
lar'ın otuz dernek ve vakfı , üç manastırı 

ve çeşitli okulları mevcuttur. 

Bağımsızlık sonrasında ülkede tasavvu
fi faaliyetler büyük bir canlılık kazanmış
tır. Nakşibendiyye Özbekistan'ın en yaygın 
tarikatıdır. Kübreviyye Harizm obiastında 
ve Karakalpak Muhtar Cumhuriyeti'nde, 
Yeseviyye Kuzey Özbekistan'da tesirlidir. 
Kadiriyye, Özbekistan'a ll. Dünya Savaşı 'n
dan sonra Orta Asya'ya sürülen Çeçen-İn
guşlar tarafından getirilmiştir. Kalenderiy
ye tarikatı da bütün Özbekistan'da yay
gındır. Özbekistan'da Buhara, Semerkant 
ve Harizm gibi vilayetler başta olmak üze
re 160 civarında türbe, ziyaretgah ve kut
sal mekan bulunmaktadır. İmam Buharl, 
EbG Hafs el-Keblr, Seyfeddin Baharzl, Mu
hammed Bahaeddin Nakşbend, Çor Bakr, 
Şah Zinde, Zengl Ata ve Hace Ubeydullah 
Ahrar türbeleri en meşhurlarıdır. Komü
nist döneminde din aleyhtarı müzelere çev
rilen bu ziyaretgahların bazıları bağımsızlık 
sonrası tekrar eski hüviyetini kazanmıştır. 
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IV. MiMARİ 

Özbekistan'da erken yerleşmeler için
deki mimari eserler arasında Koy Kırılgan 
Kale (m.ö. IV. yüzyıl), CanbasKale (m.ö. III. 
yüzyıl), Angka Kale (l-ll. yüzyıl) ve Toprak 
Kale (III. yüzyıl) sayılabilir. İslam medeni
yetinin Özbekistan'a nüfuz ettiği sıralarda 
Kafır Kale (VI-VII. yüzyıl), Teşik Kale (VI-VII. 
yüzyıl), Varahşa (VII-VIII. yüzyıl) başlıca ör
neklerdir. 674-751 yılları arasındaki mü
cadelelerden sonra (Talas Savaşı) Araplar 
Özbekistan topraklarında elde ettikleri yer
lerde mevcut olan eski din ve kültürlere 
ait yerleşmeleri İslami kimliğe büründür
mek amacıyla çeşitli imar faaliyetlerinde 
bulundular. Bazan eski mabedieri cami
ye çevirmekle birlikte ( Baykent ve Semer
kant'ta olduğu gibi) çoğu kereyeni cuma 
camileri inşa ettiler. Zerdüşt ve Budist 

tapınaklarını yıktılar. Bazan da onların he
men yanına camiler yaptılar. 

Türk idaresindeki Buhara'yı fetheden 
Kuteybe b. Müslim 93 (712) yılında bura
da bir cuma camisi yaptırdı. Bugün mev
cut olmayan caminin yerinde XVI. yüzyı
lın başında inşa edilen bir cami ile birlikte 
daha erken tarihli, Karahanlılar devrinden 
kalma tuğladan yapılmış silindirik form
daki Kalan Minaresi bulunmaktadır (bk. 
KALAN CAMii). Buhara şehrinin en eski 
anıtlarından biri de Samanı İsmail b. Ah
med'in (892-907) türbesidir. Tuğladan ka
re planlı türbe dört ana yöne kemerlerle 
açılan öncü bir yapıdır. Bazı araştırmacı
lar, Tim'deki Arap Ata Türbesi'nin de Sa
manller devrine ait olduğunu ileri sürmek
tedir. Buhara'ya 40 km. mesafede Kara
hanlılar devrinde yapılan Hazara (Diggaran) 
Camii (XI. yüzyıl) kare şeklinde merkezi 
planlıdır. İslam öncesi Orta Asya mimari
sinin etkilerini taşıyan bu yapı bağlantılar 
az olsa da bu plan tipini sonraki devirle
re ulaştırır. Arslan Han tarafından S 13'te 
( 1119) ilk şekli bir musaila olarak inşa edi
len Namazgah Camii ve özellikle taçkapı
larından birindeki süslemeleriyle ünlü XI
XII. yüzyıllara ait MugakAttari Camii altı 
sütunla üç bölüme ayrılmıştır ve kısmen 
geleneksel düz çatılı ulucami tipini devam 
ettirmektedir. Karahanlı mezar anıtlarının 
en dikkate değer örneklerinden 367 (977-
78) tarihli Tim'deki Arap Ata Türbesi dışa
rıya taşkın bir cephe halindeki piştak tarzı 
taçkapısıyla dikkat çekmektedir. Tirmiz'
deki Sultan Saadet Türbeleri ile (XI-XII. 
yüzyıl) XII. yüzyıla ait Şaburgan Ata Tür
besi de Karahanlılar devrine aittir. 

Günümüze sadece taçkapısı gelebilmiş 
olmakla birlikte Karahanlı döneminin kay
da değer kervansarayı olan Ribat-ı Melik 
(I 078-1 079) Buhara-Semerkant yolu üze
rindedir. İslam öncesi Orta Asya mimari-

Uluğ Bey 
Medresesi 
.Semerkant 
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sinin etkilerini taşıyan yivli cephe uygula
masının Türk İslam dönemindeki önemli 
örneklerinden olan yapı, tek bünyede iki 
bölüme ayrılıp arka kısımdaki küçük kub
belerle çevrili büyük kubbeli mekanı ve sa
lonlarıyla Kırgızistan'daki Taş Ribat'ı hatır

latmaktadır. Karahanlılar'ın Tirmiz Sarayı 
da devrin önemli eserlerindendir (XI-XII. 
yüzyı l) . 

Günümüzde sadece belirli bölümleri 
ayakta duran Semerkant'taki Blbl Hanım 
Camii 1399-1405 yılları arasında yapılmış 
olup Timurlu devrinin ihtişamını yansıtan 
tipik bir örnektir. Timur'un tarunu Mu
hammed Sultan adına Semerkant'ta inşa 
edilen, daha sonra Timur'un kendisinin de 
gömülmesi sebebiyle GQr-i Emir adıyla anı
lan türbe ile çoğu XlV-XV. yüzyıllardan kal
ma Şah Zinde Mezarlığı'ndaki yapılar ve 
bilhassa türbeler de bu dönemin şaheser
lerindendir. Uluğ Bey'in yaptırdığı bir taç
kapı vasıtasıyla girilen. içinde sahabi Ku
sem b. Abbas'ın türbesinin yer aldığı iniş
li çıkışlı bir yolun iki tarafındaki, çoğunlu
ğu dörtgen planlı bu anıtlar özellikle çok 
renkli sır ve mozaik çini tekniğinin kulla
nıldığı süslemeleriyle dikkati çeker. Bir di
ğer önemli yapı ise Semerkant'ta ilk defa 
1409'da inşa edilen Uluğ Beğ Rasathane
si'dir (bk. SEMERKANT RASATHANESİl 

Semerkant'ın Registan denilen meyda
nının çevresindeki Uluğ Bey ( 141 7-1420). 

Şlr Dar (1619- 1636) ve Tilla-kan ( 1646-1660) 

medreseleri tipik Timurlu veya Timurlu tar
zını devam ettiren eserlerdir. Bunlardan 
başka aynı geleneği sürdüren Taşkent Kü
keltaş Medresesi, Buhara Uluğ Bey Med
resesi ( 14 ı 7). Buhara Abdülaziz Han Med
resesi ( 1654) gibi pek çok medrese var
dır. Buhara'da önemli medrese ve yapıla
rın bir kısmı da bir havuzun etrafında top
lanmıştır. 86 x 69 m. ölçüsündeki Kükeltaş 
Medresesi (976/ 1 568-69) ve bir hankahla 
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