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mud, Hacý Emîroðlu Süleyman ve Taþanoðullarý onu metbû tanýdýlar. Ayný yýlýn yazýnda Kadý Burhâneddin, Akkoyunlu Karayülük Osman tarafýndan Karabel (Zara’nýn batýsý) mevkiinde öldürülünce topraklarý Osmanlý Devleti’ne katýldý. Bu sýrada Osmanlý Devleti’nin hizmetine giren Tâceddinoðlu Mahmud’un topraklarý da Osmanlý sýnýrlarýna dahil oldu. Tâceddinoðlu
Mahmud’un 804 Zilhiccesinde (Temmuz
1402) yapýlan Ankara Savaþý’nda Timur ordusuna karþý çarpýþmýþ olmasý muhtemeldir. Savaþta yenilen Osmanlý Devleti’nin
Fetret dönemindeki þehzadelerin kavgalarý sýrasýnda Tâceddinoðlu Mahmud, kardeþlerini bertaraf ederek tahta oturan Çelebi Mehmed’in saflarýnda yer almýþ olmalýdýr. Zira Çelebi Mehmed’in ölümünün ardýndan onun on üç yaþýndaki oðlu ve Hamîd-ili sancak beyi Þehzade Mustafa’nýn
yanýnda bulundu. Þehzade Mustafa, aðabeyi II. Murad’ýn tahta çýkmasý üzerine hayatýndan endiþe edip Karamanoðlu’nun
yanýna kaçtý. Karamanoðlu ve Germiyanoðlu’nun gönderdiði askerlerle güçlenen Þehzade Mustafa lalasý Þarabdâr Ýlyas’ýn tahriklerine kapýlarak Bursa’ya yürüdüðünde
Tâceddinoðlu Mahmud onun veziri ve kumandaný durumundaydý. II. Murad’a karþý baþarýsýz olup Ýznik’e çekilen Þehzade
Mustafa’nýn yanýnda savaþtý; Ýznik kuþatmasý sýrasýnda þehzadeyi þehirden kaçýrmaya çalýþtý. Mücadele esnasýnda Osmanlý birliklerinin baþýndaki Mihaloðlu Mehmed
Bey ile çatýþtý ve onun ölümüne yol açtý.
Þehzade Mustafa’nýn yakalanmasý üzerine o da esir düþtü ve Mihaloðlu’nun yakýnlarý tarafýndan öldürüldü (826/1423).
Öte yandan 1402’den sonra Timur’un himayesinde eski hâkimiyet bölgesinde hüküm sürmeye devam eden Alparslanoðlu
Hüsâmeddin Hasan Bey’den bazý Osmanlý
tarihçileri Hüseyin Bey diye söz eder. Ancak Samsun vakfiye defterindeki iki vakfiyeye dayanarak onun Alparslan’ýn oðlu
Hasan Bey olduðu ve Çarþamba’da adýna
827 (1424) tarihli bir cami vakfiyesi bulunduðu kaydedilmiþtir. Yine 827 tarihli Yavuz Evliya vakfiyesinde Alparslan Bey oðlu Mehmed Yavuz Bey’in adýna rastlanýr.
Bunlardan Hasan Bey, tekrar Kastamonu’ya sahip olan Candaroðlu Ýsfendiyar Bey’le anlaþýp müslüman Samsun’u elinde tutan Kubadoðlu Cüneyd’i ortadan kaldýrarak Çarþamba taraflarýný zaptedince Çelebi Mehmed, Biçeroðlu Hamza Bey’i yollayýp “gâvur” Samsun’u fethettirdi, kendisi de gelip müslüman Samsun’u ele geçirdi. Hasan Bey ve kardeþi Mehmed Yavuz’a dokunulmadý. Onlar da eski yerlerin-

de hâkimiyetlerini sürdürdüler. Tâceddinoðullarý Beyliði’nin bu durumu II. Murad
dönemine kadar devam etti. II. Murad’ýn
Amasya beylerbeyi yaptýðý Yörgüç Paþa,
Canik bölgesinde Osmanlý idaresini tesis
etmek için harekete geçerek Hasan Bey’i
bir düðün ziyafetine davet etti. Bunun bir
tuzak olduðunu anlayan Hasan Bey davete gitmeyip padiþaha baðlýlýðýný bildirdi ve
istenilen yerleri teslim edeceðine dair haber gönderdi. Ardýndan ailesiyle birlikte
Yörgüç Paþa’nýn huzuruna çýktý. Yörgüç
Paþa, Hasan Bey’i zincire vurdurup Bursa’ya yollarken ailesini Amasya’da alýkoydu. Hasan Bey Bursa’da hapsedildikten bir
süre sonra kaçtý; ancak topraklarýný ele
geçiremeyeceðini anlayýnca bizzat II. Murad’ýn huzuruna çýktý ve baðýþlanmasýný istedi. II. Murad da ona Rumeli’de bir sancaðý timar olarak verdi (1427). Hasan Bey’e
Rumeli’de verilen sancaðýn bazý kaynaklarda Gümülcine, bazýlarýnda Çirmen olabileceði belirtilmiþtir. Ayrýca kaynak gösterilmeden Tâceddinoðlu Alparslan’ýn diðer oðlu Hüsâmeddin Mehmed Yavuz’un
Hasan Bey’den önce öldüðü kaydedilmiþtir. Fakat bazý araþtýrmalarda onun Trabzon’a saldýran Þeyh Cüneyd’e destek verdiði zikredilir. Canik ve Niksar bölgesi valisi olan Þeyh Cüneyd ile birlikte Trabzon’a
yürümüþ, fakat bu sefer baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþtýr (860/1456). Bundan sonra
kaynaklarda Mehmed Bey ve Tâceddinoðullarý’yla ilgili herhangi bir kayda rastlanmamaktadýr. Tâceddinoðullarý’nýn Niksar,
Çarþamba, Terme ve Ünye dolaylarýnda bazý imar faaliyetlerinde bulunduklarý bilinmektedir. Çarþamba’da ahþap mimarinin
ilginç örneklerinden biri olan Ordu köyü
camisi Hasan Bey tarafýndan yaptýrýlmýþtýr (827/1424).
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Kuzeyinde Kýrgýzistan, doðusunda Çin
(Doðu Türkistan), güneyinde Afganistan ve

batýsýnda Özbekistan’ýn yer aldýðý ülkenin
resmî adý Tacikistan Cumhuriyeti, resmî
dili Tacikçe olup yüzölçümü 143.100 km2,
nüfusu 7.349.000 (2009), baþþehri Duþanbe (679.400), diðer önemli þehirleri Hucend (Leninâbâd, 155.900), Kulyab (93.900)
ve Kurgantepe / Gürgentepe’dir (71.000).
I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Tacikistan, yüzölçümünün yarýsýndan fazlasý 3000 metrenin üzerinde olan yüksek
dað sýralarýnýn geniþ yer kapladýðý bir ülkedir. Arazi yer þekilleri bakýmýndan farklý
bölgelere ayrýlýr. Kuzeyde Siriderya’nýn (Seyhun) taþýdýðý alüvyonlarla kaplý Fergana
vadisinin bir bölümü yer almakta ve en
verimli tarým alanýný oluþturmaktadýr. Orta kesimde, Kýrgýzistan sýnýrý boyunca Tanrý daðlarýnýn batý ve güney uzantýlarýyla Pamir dað sisteminin zirveleri sýralanýr. Doðudaki daðlýk Bedahþan (Badakþan) bölgesinde yükselti 5000 metreyi geçer. Ülkenin ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði’nin en yüksek noktasýný teþkil
eden Ýsmâil Sâmânî / Somoni zirvesiyle (eski adý Komünizm, 7495 m.) 77 km. uzunluðundaki Fedçenko buzulu da buradadýr.
Batýya doðru yükseltinin nisbeten azaldýðý Tacikistan’da büyük bölümü aktif fay
hatlarý üzerinde bulunmasýndan dolayý sýk
sýk þiddetli depremler olur.
Sert karasal iklimin hüküm sürdüðü Tacikistan’da sýcaklýk ve yaðýþ miktarý yükseltiye baðlý olarak deðiþir. Fergana vadisindeki Hucend’de temmuz ayý ortalamasý 27 C°’ye ulaþýr. Kýþlar daðlýk alanlarda
çok þiddetli geçer. Bedahþan bölgesinde
Murgab vadisinde bulunan Murgab’da ocak
ayý ortalamasý eksi 20 C° civarýndadýr. 400
mm. dolayýnda olan yýllýk yaðýþýn % 75’inden fazlasý ilkbahar ve kýþ aylarýnda düþer; yazlar ise kurak geçer. Yaz ve sonba345
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har aylarýnda daðlýk alanlardan Fergana
vadisine doðru esen ve Garmsil denilen
yerel sýcak rüzgâr tarýmý olumsuz etkiler.
Tacikistan’da yer þekilleri ve iklimin etkisiyle zengin bir bitki çeþitliliði görülür. Orman alanlarý % 4, çayýr ve otlaklar % 25
oranýndadýr. Fedçenko buzuluna yakýn 5000
metrenin üzerindeki yüksek yaylalar yaz
aylarýnda kýsa süreyle yeþillenir.
Tacikistan topraklarý daðlýk ve yüksek yapýsý dolayýsýyla akarsular ve hidroelektrik
potansiyeli bakýmýndan zengindir. Amuderya ve Siriderya nehirlerinin yukarý mecralarýný oluþturan Kâfirnihân, Vahþ (Kýzýlsu), Penç (Aksu), Zerefþân gibi çok sayýda
akarsu kaynaðýný daðlarýn buzul sýnýrlarýna yakýn kesimlerinden alýr ve bunlarýn debileri ilkbahar sonu ile yaz baþlarýnda en
yüksek noktasýna ulaþýr. Bazý yýllarda bu
dönemlerde meydana gelen seller en
önemli doðal âfetler arasýndadýr. Ülke yüzölçümünün yaklaþýk % 2’si göllerle kaplýdýr. Göllerin Kayrakkum ve Nurek gibi bir
kýsmý baraj gölü özelliðindedir. Doðal göllerden Ýskenderkul, Kulikalon, Karakul, Seres, Zorkul ve Þadau buzul sýnýrýna yakýn
yüksek kesimlerde yer alýr. Pamir daðlarýnda bulunan Karakul gölü deniz seviyesinden 3900 m. yükseklikte olup yüzölçümü 380 km²’dir.
Tacikler’in Farsça konuþmalarý sebebiyle tarih ve kültür bakýmýndan Ýranlýlar’la ve Sünnî müslüman olmalarý bakýmýndan Türkler’le sýký baðlarý vardýr. 1959’da
1.982.000’e, 1979’da 3.806.000’e, 1989’-
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da 5.089.000’e ve 2000’de 6.127.000’e
ulaþan nüfusuyla Tacikistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði dönemindeki
on beþ cumhuriyetin nüfusu en hýzlý artan
ülkesiydi. Ülkedeki Tacik nüfusun oraný
1979’da % 58,8 iken 1989’da 62,2’ye ve
2000’de 79,9’a yükselmiþtir. Ülkede ikinci
büyük etnik topluluðu oluþturan Özbekler
daha çok Fergana havzasýnda yoðunlaþmýþtýr ve nüfusa oranlarý 1979’da % 22,9,
1989’da 23,5 iken 2000’de 15,3’e inmiþtir. Ruslar’ýn oraný ise yirmi yýlda % 10,4’ten % 1,1’e (2000) düþmüþtür. Etnik yapýnýn deðiþmesini, iç savaþ (1992-1997) sebebiyle Tacik olmayan gruplarýn büyük kýsmýnýn ülkeden göç etmesi etkilemiþtir. %
85’i Sünnî, % 5’i Þiî olan nüfusun yoðunluðu (kilometrekareye) elli kiþi civarýndadýr
ve çoðunluk kuzeyde Fergana vadisi çevresinde otururken doðuda Bedahþan bölgesi çok tenhadýr. Türkler’in büyük bölümü Hucend eyaletinde (Fergana havzasý)
yaþar.
Ekonomisi tarýma ve hayvancýlýða dayanan Tacikistan’ýn tarým alanlarý genelde
güneybatý ve kuzeydoðudaki akarsu vadilerinde toplandýðýndan ekilebilir arazilerin
büyük kýsmý sulama potansiyeline sahiptir. Ülkenin daðlýk yapýsýndan dolayý ekili
dikili alanlarýnýn oraný ancak % 6 civarýndadýr ve buralarda baþta pamuk olmak
üzere pirinç, patates, üzüm, sebze, meyve
tarýmý ve ipek böcekçiliði yapýlýr; tahýl ekimi azdýr. Çayýr ve otlaklarýn geniþliði sebebiyle hayvancýlýk önemli bir geçim kay-

naðýdýr; koyun, keçi ve sýðýr en çok yetiþtirilen hayvanlardýr. Ýþ imkânlarýnýn yetersizliði yüzünden yaklaþýk 1 milyon civarýndaki erkek nüfus ülke dýþýnda (çoðu Rusya’da) çalýþmakta ve ekonomiye önemli katký saðlamaktadýr. Tacikistan’ýn baþlýca yer
altý kaynaklarýný gümüþ, altýn, uranyum
(dünya uranyumunun % 4’ü), tungsten,
demir, çinko, kurþun, boksit, antimon, kalay ve civa oluþturur. Petrol ve doðalgaz
Fergana havzasýndan çýkarýlýr. Sanayi üretimini alüminyum, kurþun, çinko, kimyasallar, gübre ve çimento meydana getirir.
Bunun yanýnda ipekli dokuma, halýcýlýk,
deri iþleme ve ayakkabý imalâtý yaygýndýr.
Ülkede tektonik yapý sebebiyle çok sayýda
kaplýca bulunur. Güneydeki akarsular üzerinde inþa edilen büyük barajlar (Nurek,
Ragun) dünyadaki en yüksek gövdeli barajlar arasýndadýr. Arazinin daðlýk ve engebeli olmasýndan dolayý ulaþým yeterince geliþmemiþtir. Yapýmý süren Anzap Tüneli, ülkenin kuzey bölümünü baþkent Duþanbe’ye baðlayarak Orta Asya ile ÝranAfganistan ve Basra körfezi arasýnda yeni bir ipek yolu görevi üstlenecektir. Ekonomide en fazla paya pamuk ve alüminyum üretimi sahiptir; bunun yanýnda yurt
dýþýndaki iþçi gelirleri de ekonomiye büyük
katký saðlar. Baþlýca ihraç mallarýný pamuk,
þarap ve çeþitli maden ürünleri oluþturur. Ýthalâtta ise tahýllar, gýda ve tüketim
maddeleriyle taþýt ve makineler önemli
yer tutar. Türkiye’nin son yýllarda Tacikistan’daki yatýrýmlarýnda önemli geliþmeler
kaydedilmiþtir. Günümüzde otuz altý Türk
þirketi inþaat, konservecilik ve tekstil alanlarý baþta olmak üzere çeþitli sanayi kollarýnda yatýrým yapmýþ durumdadýr. 19992006 yýllarý arasýnda Türkiye ile Tacikistan arasýndaki ticaret hacmi yirmi kattan
fazla büyümüþtür.
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