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II. TARÝH

Tacikistan topraklarýnýn iskân tarihi Eskiçað’lara kadar iner. Ülkenin Kayrakkum,
Carkutan ve Karabura bölgelerinde taþ
devrinin ilk zamanlarýna ait kaya resimleri
ve aletler bulunmuþtur. Bölge daha sonra Aryani kavimlerinin göçlerine sahne olmuþtur. Bîrûnî, Soðdlar ve Hârizmliler’in
bir Türk hükümdarýnýn izniyle milâttan önce 1291 yýlýnda bölgeye geldiklerini kaydetmektedir. Çin, Yunan ve Âsurî kaynaklarý milâttan önce IX-VII. yüzyýllarda bölgedeki Saka Devleti’nin varlýðýndan bahseder. Ýran’ýn Hemedan þehrinde Ahamenîler Devleti’ni kuran II. Kuruþ, milâttan
önce 545-539 yýllarýnda Kurgan (Gurgan)
ve Part devletlerine son vererek Tacikistan’ýn da içinde bulunduðu Türkistan bölgesini ele geçirdi. I. Darius döneminde Tacikistan topraklarýnda ticaret ve ekonomik
hayat geliþti. Tacikistan’da yapýlan arkeolojik kazýlarda bu devirle ilgili çeþitli ziraat aletleri bulunmuþtur. Bölge milâttan
önce 330 yýlýnda Büyük Ýskender tarafýndan zaptedildi. Ahamenîler ve Ýskender,
onun halefleri olan Grek-Baktria krallarý
eski Baktrialýlar’ýn yaþadýðý Belh bölgesini
merkez edinip kendi devletlerini kurdular. Yerli halk Çin ve Moðolistan sýnýrýna
sýðýndý ve Hunlar’ýn idaresi altýna girmek
zorunda kaldý. Baktrialar Kuzey Afganistan, Belh, Bedahþan ve Doðu Buhara yörelerinde bulundular; bunlarýn Doðu Buhara civarýndaki bölümlerine milâttan önce I. yüzyýlda Siriderya taraflarýndan gelerek oralara hâkim olan Tohar (Tokhar)
adýnda bir kavmin ismiyle Tohar ve iþgal
ettikleri alan da Tohâristan þeklinde adlandýrýldý. Zeki Velidi Togan bunlarýn Farsça’ya yakýn Ýran diliyle konuþtuklarýný; Belh,
Bedahþan, Doðu Buhara, Pamir ve Doðu

Türkistan’ýn Hoten ve Yarkend yöresindeki Tacikler’in onlarýn torunlarý olduðunu
yazmaktadýr. Makedonyalý Ýskender ile gelen Yunanlýlar’la karýþarak kuvvetli bir medenî unsur teþkil ettiler ve Türkistan’da
Budizm’in yayýlmasýnda büyük rol oynadýlar. Eski Türkçe Buda eserlerinin önemli
bir kýsmý Toharca’dan tercüme edilmiþtir. Ýskender’in halefleri tarafýndan kurulan Grek-Baktria Devleti’nin milâttan önce
127’de yýkýlmasýndan sonra bölge yeniden
Turanî kavimlerin eline geçti. Türgiþler ve
Karluklar zamanýnda bölgeye müslüman
Arap seferleri baþladý.
Ýslâmiyet’in Tacikistan’a ulaþmasý Muâviye b. Ebû Süfyân devrindedir. Araplar
31’de (652) Herat’ý ve 32’de (653) Baktria’yý (Belh) alýp Ceyhun nehrine kadar vardýlar. 86 (705) yýlýnda Horasan’a vali tayin
edilen Kuteybe b. Müslim döneminde fetih hareketleri hýzlandý. 96’da (715) Kuteybe’nin öldürülmesinin ardýndan Fergana
ve Siriderya havzasý Araplar’ýn elinden çýktý. Kül-çor adlý bir Türk kumandaný Semerkant yakýnýnda Araplar’a karþý ilk büyük
baþarýyý kazandý (102/721). Daha sonra
Müslim b. Saîd el-Kilâbî kumandasýndaki
Arap ordusu Seyhun’u geçerek Türk topraklarýna girdiði zaman karþýsýna Türgiþ
Kaðaný Su-lu çýktý. Su-lu’nun idaresindeki
Türgiþler Araplar’a karþý direniþi sürdürdüler; nihayet 120’de (738) Haristan savaþýnda maðlûp oldular. Böylece Araplar’ýn
Türkistan’daki sýnýrlarý Çin’e kadar geniþledi. Abbâsîler döneminde bölge halkýnýn
Ýslâmlaþmasý daha da hýzlandý. Halife Me’mûn devrinde buranýn valileri genelde Ýranlýlar’dan seçildiði için Ýran nüfusu Mâverâünnehir’de etkili oldu. Sâmânîler döneminde de bu durum sürdü. Nitekim Kâþgarlý
Mahmud bölgenin artýk Acem ülkesi haline geldiðini söyler. Kuzeye çekilmeyen
Türkler Acemleþti. Türgiþler, Karluklar Farsça konuþmaya baþladý.
Sâmânî Devleti’nin kuruluþu bölgenin
etnik ve kültürel yapýsýnýn deðiþmesinde
önemli rol oynadý. Sâmânîler’in ilk hükümdarý Ýsmâil b. Ahmed halifeye olan baðlýlýðý ile öne çýktý. Onun zamanýnda devletin
sýnýrlarý geniþledi; Mâverâünnehir, Horasan, Sîstan, Kirman, Cürcân, Rey ve Taberistan’ý içine aldý. Baþþehir Buhara idi. Nasr
b. Ahmed devrinde ticarî ve edebî sahada da önemli ilerlemeler oldu. Ancak onun
ölümü üzerine yüksek askerî zümre arasýndaki ihtilâflar, Gazneliler’in Ceyhun’un
ötesindeki topraklarý ele geçirmesi ve kuzeyden Karahanlý Hükümdarý Satuk Buðra Han’ýn yaptýðý baskýlar Sâmânî Devleti’ni zayýflattý. Satuk Buðra Han 389 (999)

yýlýnda Mâverâünnehir’i zaptederek Sâmânî Devleti’ni ortadan kaldýrdý. Mâverâünnehir’in Ýslâmlaþma’sýnýn tamamlandýðý
Sâmânîler devri sona erince bölge artýk
tamamen Türk topluluklarýnýn eline geçti; Tacikler 1924 yýlýna kadar bir daha kendi devletlerini kuramadýlar. Bölge Sâmânîler’in ardýndan sýrasýyla Karahanlýlar, Gazneliler, Hârizmþahlar, Selçuklular, Karahýtaylar, Gurlular, Moðollar, Timurlular, Þeybânîler, Türkistan hanlýklarý ve kýsa bir dönem Ýran’ýn egemenliði altýnda kaldý. Cengiz Han ve Timur devrinde Tacikçe’nin yerini Türkçe almaya baþladý. Ancak Buhara, Semerkant ve Hucend gibi Fars medeniyetinin kökleþmiþ olduðu þehirlerde
Tacikçe önemini korudu. Bu þehirlerdeki
medreselerde öðretim dilinin Farsça olmasý da bunu etkiledi. Moðollar’ýn Türkistan’ý iþgalinden sonra Tacikler’in çoðu
Doðu Türkistan ve Horasan’a, Ýlhanlýlar’la
Çaðataylýlar’ýn mücadelesi sýrasýnda yine
Horasan’a gitti.
Tacikler, XV. yüzyýldan XVIII. yüzyýlýn ortalarýna kadar Buhara Hanlýðý’nýn egemenliði altýnda yaþadýlar. Ardýndan Ceyhun ýrmaðýnýn güneyinde ve güneybatýsýndaki
topraklarý ele geçiren Afganlar, Tacikler’e
hâkimiyetlerini kabul ettirdiler. Tacik topraklarýnýn büyük bölümü 1860’lý yýllarda
Ruslar’ýn eline geçti. 1864’te Rusya, Orenburg ve Sibirya üzerinden Kazakistan’a baský yapmaya baþladý. 1866 yýlýnda Taþkent
ve Hucend Ruslar’ýn kontrolüne girdi. 1867’de Taþkent’te Türkistan genel valiliði ihdas edildi. Genel vali Kaufman 1868’de Buhara Hanlýðý’ný ve Semerkant’ý aldý. Daha
sonra Hokand Hanlýðý’nýn mülkü olan Akmescid, Türkistan, Çimkent, Taþkent kaleleri Ruslar tarafýndan iþgal edildi. 1875 yýlýnda Hokand Hanlýðý’nda Hudâyâr Han’ýn
adaletsiz yönetimine ve aðýr vergilere dayanamayan halk Fergana’da ayaklandý. Hanýn Endican valisi olan oðlu Seyyid Nâsýrüddin han olma ümidiyle bunlara destek
verdi. Durumun gittikçe kötüleþtiðini gören Hudâyâr Han hazinesini ve haremini alarak Ruslar’ýn kontrolündeki Hucend
þehrine kaçtý. Böylece Hokand Hanlýðý topraklarý da Ruslar’ýn eline geçmiþ oldu. Ruslar, Türkistan genel valiliðini beþ idarî bölgeye ayýrdý: Yedisu, Siriderya, Fergana, Semerkant ve Zakaspi. Bu bölgelerde nüfusun % 95’i müslüman, % 5’i Rus ve Avrupalý hýristiyanlardan oluþuyordu. Semerkant ve Fergana Tacikler’in yoðun olarak
yaþadýðý yerlerdi. 1895 yýlýnda Rusya ile Ýngiltere arasýnda yapýlan antlaþmayla Afganistan ve Pamir arasýndaki sýnýr belirlendi ve bugünkü Tacikistan topraklarý347
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nýn Pamir bölgesi Buhara Hanlýðý’na, diðer
topraklar da Ruslar’a býrakýldý.
XX. yüzyýlýn baþlarýnda bütün Türkistan’da olduðu gibi Tacikistan topraklarýnda da
büyük deðiþiklikler meydana geldi. Orta
Asya demir yollarýnýn yapýlmaya baþlamasý Ruslar’ýn Türkistan’a akýn etmesine, fabrikalar, atölyeler, küçük iþletmeler ve bankalar açmasýna vesile oldu. Hucend bölgesinde pamuk ekiminin yaygýnlaþmasýyla
halkýn önemli kesimi bu sektörde iþçi olarak çalýþtýrýldý. 1905’te Türkistan bölgesinde 32.000 kayýtlý iþçi bulunuyordu ve bunlarýn % 80’i yerli halktandý. Rusya’dan gelen göçmenler ve iþçiler vasýtasýyla özellikle Rusya’daki 1905 Ýhtilâli’nden sonra Tacikler arasýnda Marksist fikirler yayýlmaya baþladý. I. Dünya Savaþý yýllarýnda pamuk ve gýda ürünlerinin ihracatý yasaklandý. Savaþ sýrasýnda Türkistanlýlar’ýn askere alýnmak istenmesi, vergilerin arttýrýlmasý ve kýtlýk neticesinde Ruslar’a karþý
1916 yýlýnda Tacikistan’ýn da içinde bulunduðu Türkistan topraklarýnda büyük bir
ayaklanma oldu. Rus göçmenlere ve askerî
garnizonlara saldýrý sonucunda göçmenlerden yaklaþýk 2500, askerlerden 100 kiþi
öldürüldü. Ayaklanmalar çok kanlý bir þekilde bastýrýldý ve binlerce mâsum insan
hayatýný kaybetti. Ahalinin bir kýsmý Doðu
Türkistan topraklarýna ve daðlýk bölgelere göç etmek zorunda kaldý.

Sultan ve Abdülkahar’ýn öncülüðünde Basmacý (Korbaþý) hareketi baþladý. Hareketin
amacý bölgeyi Sovyet iþgalinden kurtarmak ve Buhara Emirliði’ni yeniden kurmaktý. Ýhtilâlden sonra Afganistan’a kaçmýþ olan emîr de bu hareketi destekliyordu. Ekim 1921’de Türkistan’dan Doðu Buhara’ya gelen Enver Paþa, bu sýrada bölgede bulunan Türk subaylarý ve Baþkýrt
liderlerinden Zeki Velidi ile (Togan) görüþerek Türkistan için ne yapabileceðini müzakere etti. Kýsa sürede toplanan 10.000
kiþilik bir orduyla Þubat 1922 tarihinde
Kýzýlordu birliklerinin zorlu savunmasýna
raðmen Duþanbe’yi ele geçirdi. Kýzýlordu
birlikleri geri çekilmek zorunda kaldý; böylece Enver Paþa bir süre Doðu Buhara’yý
denetim altýna aldý ve Sovyet iktidarýndan kendilerini tanýmalarýný istedi. Durumun ciddiyetini anlayan Bolþevikler Haziran 1922’de Basmacýlar’a karþý hücuma
geçtiler; kýsa sürede Gissar, Dena, Kabadian, Kurgantepe (Gürgentepe) bölgelerini
zaptettiler. Basmacýlar aðýr insan ve mühimmat kaybý vererek geri çekildiler. 14
Temmuz 1922’de Duþanbe düþtü. Enver
Paþa Kulyab’a çekilmek zorunda kaldý, ardýndan Pamir daðlarýnýn yamaçlarýnda Çegan tepesi eteklerinde öldürüldü.

Rusya’da 1917 Ýhtilâli Tacikistan’da sevinçle karþýlandý, 16 Mart 1917 tarihinden
itibaren Tacikistan’ýn Hucend, Ura-Tepe,
Kanibadem ve diðer þehirlerinde toplantýlar yapýlmaya baþlandý. Ýhtilâlciler 13 Nisan 1917’de Türkistan genel valiliðini kaldýrdý ve yönetim geçici halk komiserliðinin eline geçti. Ýhtilâlin Buhara Emirliði’ne de sýçramasýndan korkan Said Alim
Han bir bildiri yayýmlayarak demokratik
gruplara özgürlük tanýdýðýný açýklamak zorunda kaldý. Türkistan’da yönetim iþçi ve
askerlerin eline geçti ve 1918’de Türkistan Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Buhara emîri Ýngilizler’e ve komünistlere karþý mücadele eden General
Kolçak ile irtibata geçtiyse de ülke yönetiminin komünistlerin kontrolüne girmesine engel olamadý. Kýzýlordu askerlerinin
de yardýmýyla Buhara komünistler tarafýndan ele geçirildi ve emîr Afganistan’a
kaçmak zorunda kaldý. 8 Ekim 1920 tarihinde bugünkü Tacikistan’ýn kuzey topraklarýný içine alan Buhara Halk Sovyet
Cumhuriyeti kuruldu.

Basmacýlar, Türk subayý Hacý Selim Sâmi Bey’in kumandasýnda yeniden Doðu Buhara’ya hâkim oldular, Fergana ve Matça’daki Basmacýlar’la irtibata geçtiler. Karategin Beyi Fudayl Maksum ise Dervaz
ve Karategin bölgelerini egemenliði altýna aldý. 1923 yýlýnýn ilkbaharýnda Kýzýlordu askerleri güçlü birliklerle Basmacýlar’a
karþý yoðun bir saldýrýya geçti, Hacý Selim
Sâmi Bey ve Fudayl Maksum Afganistan’a
geçtiler. Ýbrahim Bey ise daðlara çekilip
yeni bir saldýrý için uygun zamaný beklemeye baþladý. 1924’te Rus, Ukrayna, Belarus ve Tatar kuvvetlerinden meydana gelen N. D. Tomin kumandasýndaki süvari
Kýzýlordu askerleri Ýbrahim Bey üzerine hücum ederek Basmacýlar’ýn çoðunu katlettiler. 14 Ekim 1924 tarihinde Özbekistan
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne baðlý Tacikistan Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu ve 16 Ekim 1929’da Tacik
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne dönüþtürüldü. 5 Kasým 1929’da Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliði’ne katýldý. Ekim 1929’da baþþehir Duþanbe’nin adý Stalinâbâd
olarak deðiþtirildi. Tacikistan baðýmsýzlýðýný ilân ettikten sonra þehir eski ismine
kavuþtu.

Aðustos 1921’de Tacikistan topraklarýnda Karategin Beyi Fudayl Maksum, Îþân

1929’da yaklaþýk 250.000 Tacik’in yaþadýðý, Özbekistan sýnýrlarý içine alýnmýþ olan
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Hucend’in Tacikistan’a dahil edilmesi için
çalýþmalar baþlatýldý ve III. Özbekistan Sovyet Kurultayý, Hucend’in Tacikistan’a býrakýlmasýný kararlaþtýrdý. Bölgenin Tacikistan’a býrakýlmasý Tacikler’in geleceði bakýmýndan ekonomik ve kültürel olarak büyük önem taþýyordu. 12 Nisan 1929 tarihinde Karategin Beyi Fudayl Maksum öncülüðünde Humba Kalesi’nde yeni bir Basmacý direniþi baþladý. Basmacýlar, komünistlerin idaresinden memnun olmayan
yerli halkýn da katýlýmýyla kýsa sürede Humba Kalesi, Tobildoru, Lyabiob Kalesi, Hait,
Cirgatal ve Garm bölgelerini ele geçirerek
Sovyet yönetimine son verip yerli iþbirlikçileri öldürdüler. Ancak Orta Asya askerî
garnizonundan gönderilen hava ve kara
kuvvetlerinin desteðiyle Kýzýlordu askerleri direniþi bastýrdý. Binlerce mâsum köylü direniþe katýlmakla itham edilerek katledildi, köyleri ortadan kaldýrýldý. 3 Mayýs
1929’da hareketin lideri Karategin Beyi
Fudayl Maksum yurt dýþýna kaçtý. 30 Mart
1931 tarihinde Ýbrahim Bey liderliðinde
Babadað’da baþlayan Basmacý hareketi
de Özbekistan’dan getirilen Kýzýlordu askerlerinin üstün silâh ve insan gücüyle
aðýr bir þekilde bastýrýldý.
Tacikistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulmasýndan sonra ülkenin imarýna giriþildi, petrol ve kömür yataklarý iþletmeye açýldý. Ülkenin ilk hidroelektrik
santrali olan Barzob’un yapýmýna baþlandý. 1000 kadar Tacik Ukrayna, Özbekistan
ve Kafkasya’daki çeþitli teknik okullara gönderilerek ülkenin uzman kadrolarý yetiþtirildi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði’nin deðiþik bölgelerinden binlerce göçmen ülkeye gelip çeþitli alanlarda çalýþmaya baþladý. 1929-1932 yýllarý arasýnda
bütün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði’nde meydana gelen ekonomik kriz ve
kýtlýktan Tacikistan da etkilendi, özellikle
topraklarý ve hayvanlarý devletleþtirilen köylüler bu krizden en çok etkilenen kesim
oldu. Üç yýl içinde binlerce köylü açlýktan
ve hastalýklar yüzünden hayatýný kaybetti.
Devletleþtirmeye karþý bilhassa daðlýk bölgelerde çok sayýda isyan çýktý ve bu isyanlar aðýr þekilde bastýrýldý. 1928-1932 arasýnda beþ yýllýk kalkýnma planý çerçevesinde Duþanbe, Kulyab, Parhar, Saraykamar,
Kurgantepe (Tyube), Hucend ve Þaartuz’da konserve, tuðla, pamuk, ipek, alkol,
poligrafi gibi büyük iþletmeler kuruldu.
Kömür, petrol aranmasýna ve üretimine
baþlandý. Tirmiz-Duþanbe arasýnda ilk demiryolu, Duþanbe-Kurgantepe, DuþanbeObigarm, Oþhorog arasýnda otoyollar in-
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þa edildi. 1939-1940 yýllarýnda kýsa sürede Kuzey Tacikistan’da (Özbekistan topraklarýndan baþlayan kanal Kanibadam ve
Duþanbe’ye kadar uzanýyordu) 125 km.
uzunluðundaki Büyük Fergana Kanalý’nýn
birinci ve ikinci bölümleriyle 60 km. uzunluðundaki Kuzey Fergana Kanalý yapýldý.
Böylece ekilebilir alanlar çoðaldý, buralarda pamuk ekimi yapýldý. II. Dünya Savaþý
yýllarý diðer Sovyet cumhuriyetlerinde olduðu gibi Tacikistan’da da zorlu geçti.
Tacikistan’dan cepheye ve cephe gerisine
gönderilen 200.000 kiþiden 60.000’i hayatýný kaybetti.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði
döneminde 1980-1990 yýllarý arasýndaki
ekonomik kriz Tacikistan’da yoksulluðu,
iþsizliði ve enflasyonu arttýrdý. Ülkenin
kaynaklarýnýn diðer cumhuriyetlere, özellikle de Rusya Federasyonu’na gönderilmesi halk arasýnda gerginlik yarattý. Þubat 1990’da Bakü’den kaçan Ermeniler’in
Ermenistan yerine Duþanbe’ye gönderilmesi, daha önce sahipleri belirlenen yeni
konutlarýn bunlara tahsisi haberleri halkýn
sokaða dökülmesine yol açtý. Gösteriler
Rus karþýtý milliyetçi bir karakter almaya
baþladý. Ülkenin her tarafýnda toplantý ve
gösteriler yapýldý. Duþanbe’nin iki meydaný Þahidon ve Ozodi göstericiler tarafýndan
aylarca iþgal edildi. Sonunda Devlet Baþkaný Kahar Mahkamov istifa etmek zorunda kaldý. Ocak 1991’de toplanan Tacikistan Yüksek Parlamentosu oturuma katýlan üyelerin tamamýna yakýnýnýn oyuyla
Rahman Nebiyev’i seçimler yapýlýncaya kadar devlet baþkanlýðýna seçti. 9 Eylül 1991’de Tacikistan Yukarý Parlamentosu bir deklarasyon yayýmlayarak Tacikistan’ýn Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði’nden

baðýmsýzlýðýný ilân etti ve 2 Mart 1992’de
Birleþmiþ Milletler üyeliði kabul edildi. 24
Kasým 1991’de yapýlan baþkanlýk seçimini % 58 oyla 1961 yýlýndan beri siyasetin
ve yönetimin içinde olan Rahman Nebiyev
kazandý. Ancak ülkede durum gittikçe kötüleþmeye baþladý. Ýç karýþýklýk sýrasýnda
üretimin azalmasý ekonomik krizi getirdi.
Enflasyon arttý. Ýslâmî Yeniden Doðuþ Partisi ve muhalefetin desteðiyle ülkenin güney kesimindeki þehirlerde mitingler yapýldý. Duþanbe’de Þahidon Meydaný’nda
toplanan kalabalýk halk devlet baþkanlýðý
sarayýný yaðmaladý. 1992’de iç karýþýklýklar
giderek arttý ve iç savaþ baþladý.
Rahman Nebiyev, çeþitli gruplarý içine
alan bir hükümet kurulmasý için giriþimlerde bulunduysa da Duþanbe’de sokak
gösterileri genel bir ayaklanmaya dönüþtü. Rus piyade birliklerinin olaylara müdahale etmesi yüzünden Rahman Nebiyev
görevi býrakmak zorunda kaldý. Muhalif
güçler Duþanbe’yi terkederek diðer þehirlere ve daðlýk bölgelere çekildi. Kulyab þehri bölge icra komitesi baþkaný Ýmamali Rahmanov parlamento baþkanlýðýna seçildi.
Rahmanov’un geçici devlet baþkanlýðý sýrasýnda Moskova’da 25 Mayýs 1993’te Rusya ile Tacikistan arasýnda yapýlan dostluk
ve iþ birliði antlaþmasý çerçevesinde Rus
askerî birliklerinin Tacikistan’da kullandýklarý arazilerin Rusya’nýn dâimî bir askerî
üssü haline dönüþtürülmesi kararlaþtýrýldý. Bu askerî üs hâlâ ülkededir ve altý ayda
bir görev süresi uzatýlmaktadýr. 21 Temmuz 1994’te yapýlan genel seçimlerde devlet baþkanlýðýna Ýmamali Rahmanov seçildi ve daha sonraki seçimlerin hepsini kazandý. Günümüzde de (2009) devlet baþkanlýðý görevini yürütmektedir. Ülkedeki
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iç savaþ, 27 Haziran 1997’de Moskova’da
devlet baþkaný Ýmamali Rahmanov ile muhalefetin temsilcisi A. Nuri’nin katýlýmýyla
yapýlan görüþmelerle sona erdirildi ve barýþ saðlandý. Ýlk aþamada 75.000 hektar
toprak yoksul köylülere bedava daðýtýldý.
1992-1997 yýllarý arasýnda iç savaþ dolayýsýyla yüzlerce okul, kütüphane, kulüp, sinema, kültür evi ve diðer eðitim öðretim
kurumlarý zarar gördü. Bahþ, Gissar, Garm
ve Darbaz, Daðlýk Bedahþan Otonom Bölgesi ve ülkenin diðer bölgelerinde 200.000
civarýnda insan öldü. Üretim üçte iki oranýnda azaldý. Göç ve ölümler yüzünden 1,5
milyona yakýn bir nüfus kaybý yaþandý. Tacikistan 1992’de Kalkýnma Ýçin Bölgesel Ýþbirliði Teþkilâtý’na, Ekonomik Ýþbirliði Teþkilâtý’na ve Ýslâm Konferansý Teþkilâtý’na
üye oldu.
Türkiye, Tacikistan’ýn baðýmsýzlýðýný tanýyan ilk ülkelerden biridir. Eylül 1995’ten
itibaren devlet baþkanlarý ve baþbakanlar
düzeyinde yapýlan karþýlýklý ziyaretler iki
ülke arasýndaki iliþkilerin geliþmesinde rol
oynadý. Türkiye Tacikistan’a uzun vadeli
kredi vermekte, Tacik uzmanlarý Türkiye’de yetiþtirilmekte ve karþýlýksýz çeþitli sosyal yardýmlar yapýlmaktadýr. 1999’da iki
ülke arasýndaki ticaret hacmi 9,3 milyon
dolar iken 2006 yýlýnda 189,9 milyon dolara, 2008 yýlýnda 325 milyon dolara ulaþtý. Türkiye ticaret hacmi büyüklüðüyle Tacikistan’ýn yurt dýþýndaki ticarî ortaklarý
arasýnda ikinci sýrada yer almaktadýr.
III. KÜLTÜR ve MEDENÝYET

Dil ve Edebiyat. Farsça ve Derîce’nin
mensup olduðu Ýran dillerinin güneybatý
grubuna giren Tacikçe’nin kuzey, merkez
-Yukarý Zerefþan, güney, güneydoðu- Darvaz olmak üzere dört lehçesi bulunmaktadýr. Kuzey lehçesi bugünkü edebî dili meydana getirmektedir ve Semerkant, Buhara, Fergana vadisi, Ura-Tepe ve Pendcikent bölgelerinde; güney lehçesi Kulyab,
Karategin ve Bedahþan bölgelerinde konuþulmaktadýr. Tacikçe’nin oluþumuna Arapça ve Özbekçe (Çaðatayca) büyük katký saðlamýþtýr. Sovyetler Birliði döneminde Rusça, Tacikçe’nin söz varlýðýna çok fazla etki
yapmýþtýr. Tacikistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulmasýndan sonra Sadreddin Aynî’nin öncülüðündeki aydýnlar Tacik
dilinin standart hale getirilmesi için büyük çaba gösterdiler ve imlâ çalýþmalarý
alfabe deðiþiklikleri sebebiyle 1967 yýlýna
kadar sürdü. 1967’de Rûdekî Dil ve Edebiyat Enstitüsü Tacikçe Ýmlâ Kýlavuzu’nu neþretti. 1990 yýlýndan itibaren yeni-
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den imlâ çalýþmalarý baþlatýldý. Rusça’dan
giren kelimeler Rus imlâsýndan ayrý olarak
yazýlmaya baþlandý. 3 Eylül 1998 tarihinde Tacikistan hükümeti tarafýndan onaylanan yeni imlâda dört harf (ýý, ýýý, bý, b) çýkarýldý. Bugünkü Tacikçe alfabede otuz beþ
harf bulunmaktadýr. Ülkede 1930 yýlýna kadar Arap, 1930-1940 arasý Latin, 1940’tan günümüze kadar Kiril harfleri kullanýlmýþtýr. Ancak muhtemelen Afganistan
ve Ýran’da yaþayan Tacikler için Arap harfleriyle de bazý eserler basýlmaktadýr (Hakim Kerim’in Çelovek v Meþke [Çuvaldaki adam] isimli hikâye antolojisi, 1980 ve
1983’te basýlan Kolibel Avitsenný [Ýbn Sînâ’nýn vataný] poemalarý, Baki Rahimzade’nin 1979’da basýlan Tsvetok [Çiçekler]
þiirler antolojisi, Gülruhsar Safieva’nýn
1984’te basýlan Zelenaya Kolibel [Yeþil beþik poemalarý]). Tacikçe baþta Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan olmak üzere
yaklaþýk 17-18 milyon kiþi tarafýndan konuþulmaktadýr.
Çaðdaþ Tacik edebiyat tarihçileri Tacik
edebiyatýný halk edebiyatý (eski Ýran destanlarýndan baþlayarak VII. yüzyýla kadar),
eski edebiyat (Ahamenîler’in milâttan önce III. yüzyýldan kalma çivi yazýlý metinleri ve Zerdüþtîler’in kutsal kitabý Avesta’dan VIII. yüzyýlýn ortalarýna kadar), klasik
edebiyat (IX-XX. yüzyýllar arasý), TacikSovyet edebiyatý (1918-1921 yýllarý arasý)
ve yeni edebiyat (1991 yýlýndan günümüze kadar) olmak üzere beþ döneme ayýrmaktadýr. Tacik yazýlý edebiyatýnýn ortaya
çýkýþý halk edebiyatýyla baþlamakta ve halk
þairlerinin sözlü eserlerine dayanmaktadýr. Halk edebiyatý Ýran asýllý halk tarafýndan bugünkü Ýran, Afganistan ve Orta Asya topraklarýnda meydana getirilmiþtir. IXXV. yüzyýllar arasýndaki klasik Fars edebiyatý Ýran ve Tacik halklarýnýn ortak edebiyatý olarak nitelendirilmektedir. XVI. yüzyýlda ortaya çýkan siyasî ve dinî anlaþmazlýklar Tacik, Afgan, Fars dillerinin birbirinden uzaklaþmasýna ve ayrý edebiyatlarýn
teþekkülüne sebep olmuþtur. Tacik halk
edebiyatýnýn yazýya geçirilmesine XIX. yüzyýlda baþlanmýþtýr. VII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Sâsânî Devleti’nin yýkýlýþýndan sonra
Farsça’nýn yerini Arapça almaya baþlamýþ
ve iki asýr boyunca edebî eserler sadece bu
dilde yazýlmýþtýr. Yazarlar ve þairler Arapça eserlerine Ýran âdetlerini ve yerli konularý da ekliyordu. Sâmânîler dönemi Fars
edebiyatýnýn hâkim olduðu devri oluþturmaktadýr. Sâmânîler’in daðýlmasýnýn ardýndan Gazneliler döneminde de Ferruhî-i Sîstânî, Ebü’l-Kasým Unsûrî, Menûçihrî, Mes350

‘ûd-i Sa‘d-i Selmân gibi yazarlar eserlerini Farsça yazmýþtýr. X. yüzyýlýn sonundan
itibaren Türkistan’a hâkim olan sûfizmin
etkisiyle Nâsýr-ý Hüsrev gibi dinî-felsefî þiirler yazan þairler yetiþmiþtir. XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Tacik edebiyatýnda yeni bir dönem ortaya çýkmýþtýr. Filozof, yazar, astrolog, tarihçi, mimar, ressam ve
müzisyen olan, Ahmed Dâniþ takma adýyla bilinen Ahmed Mahdum ile baþlayan
bu devirde çok sayýda edebiyatçý yetiþmiþtir. Çaðdaþ Tacik edebiyatýnýn klasik
yazarý kabul edilen Sadreddin Aynî tarih,
edebiyat ve dil alanýnda Özbekçe ve Tacikçe pek çok eser vermiþtir. Aynî ile baþlayan edebî faaliyetler A. Lâhûtî (Kalimai
Þhodati Rançbari, Adabiyeti Surh 1927),

Payrav Süleymânî, Muhamedcan Rahîmî,
Muhiddin Eminzâde, Celâl Ýkrâmî gibi müelliflerle devam etmiþ ve komünizm ideolojisine yönelik eserler veren yeni genç
yazarlar yetiþmiþtir. II. Dünya Savaþý yýllarýnda edebiyatýn ana temasý savaþtý. Komedileri ve bilimsel yazýlarýyla Sadreddin
Aynî, þiirleriyle A. Lâhûtî, M. Tursunzâde,
M. Mirþakar, A. Dehoti, M. Rahîmî, B. Rahimzâde, deneme ve hikâyeleriyle D. Ýkrâmî, R. Celil, S. Ulugzâde, Sovyet halkýnýn
fedakârlýklarýný, kahramanlýklarýný, vatan
sevgisini eserlerine yansýtmýþtýr. Klasik ve
çaðdaþ Tacik edebiyatý üzerine en önemli
araþtýrmacýlar olarak E. E. Berthels, Nâsircan Ma‘sûmî, A. Bodriev, Ý. Braginskiy,
Abdülgani Mirzaev, Þerif Hüseyinzâde, Halik Mirzazâde, Sâhib Tabarov, Muhammed
Þükürov, Þevket Niyazi, Atahan Seyfullaev gibi araþtýrmacýlar kabul edilmektedir.
Sünnî düþüncenin oluþmasýný ve yayýlmasýný saðlayan, müslüman dünyasýnýn ilk
matematikçisini (Muhammed b. Mûsâ elHârizmî), en iyi doktorunu (Ýbn Sînâ), en
seçkin ilim adamlarýný (Ferganî, Bîrûnî) ve
düþünürünü (Fârâbî), Farsça’nýn ilk ve en

Duþanbe’de
Hisarkale

büyük þairini (Rûdekî) yetiþtiren Türkistan
ve Horasan medreseleri XVI. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren artýk eski önemlerini
kaybetmiþlerdi. 1893’te Tacikler’in yoðun
biçimde yaþadýðý Semerkant, Buhara, Taþkent ve Hucend gibi þehirlerde yetmiþ seksen kadar büyük medrese vardý. Hucend’deki medreseler Buhara medreselerinden
sonra ikinci sýrada geliyordu. XIX. yüzyýlýn
ikinci yarýsýndan itibaren Ruslar’ýn Orta
Asya’ya gelmeye baþlamasý ile modern ilkokullar ve liseler açýlmýþ, 1870’te Vali Abramov, Semerkant’ta ilk Rus-Tüzem okulunu faaliyete geçirmiþtir. Bu okullar daha
sonra bütün Türkistan’a yayýlmýþtýr. Gaspýralý Ýsmâil’in Kýrým’da baþlattýðý, daha sonra Rusya’da Türk-müslümanlarýn yaþadýðý
bölgelere yayýlan cedîd okullarý devreye
girmiþ, bu okullar Tacik halkýnýn millî kimliðini korumasýnda ve aydýnlarýn yetiþmesinde büyük rol oynamýþtýr. Devrim sonrasý ülkede görev alan öðretmen, doktor, ziraatçý ve devlet adamlarýnýn büyük çoðunluðu bu okullardan yetiþmiþtir. M. Begbudî, Cedîdciler’in Türkistan’daki en önemli
temsilcisidir. Tacik Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulmasýnýn ardýndan ilk çalýþma alanlarýndan biri ülkede okuma yazma bilmeyen halkýn eðitim seviyesinin yükseltilmesi olmuþtur. 1937-1938 yýllarýna
kadar toplam 800.000 kiþiye okuma yazma öðretilmiþ, bu sayý yeni açýlan okullarla giderek artmýþtýr.
1928’de diðer Türk cumhuriyetlerinde
olduðu gibi Tacikistan’da da Latin alfabesi kullanýlmaya baþlanmýþ, 1940 yýlýnda Kiril harflerine geçilmiþtir. 1931’de Duþanbe’de, 1932’de Hucend’de ilk pedagoji enstitüleri açýlmýþtýr. 1937-1938 yýllarýnda enstitü ve üniversitelerin sayýsý beþe, teknik
okullarýn sayýsý yirmi sekize ulaþmýþtýr; bu
sýrada yüksek öðrenim gören yaklaþýk
4500 öðrenci vardý. 1938 yýlýndan itibaren
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okullarda Rusça öðrenimi mecburi tutulmuþ, ertesi yýl Duþanbe’de ilk týp fakültesi öðrenime baþlamýþtýr. Son verilere göre ülkede okur yazarlýk oraný % 99’dur ve
Sovyetler Birliði zamanýnda belirlenmiþ
eðitim politikasý yürütülmektedir. Ülke nüfusunun % 70’inin otuz yaþýn altýnda olmasý ve iç savaþ sýrasýnda eðitim kurumlarýnýn büyük zarar görmesi sebebiyle bütçeden eðitime fazla pay ayrýlmaktadýr. Tacikistan’ýn en önemli yüksek öðrenim kurumlarýndan biri Tacikistan Bilimler Akademisi’dir ve on sekiz enstitüyü barýndýrmaktadýr. Akademinin El Yazmalarý Enstitüsü’nde 13.000 el yazmasý eser bulunmaktadýr. Tacikistan’da otuz üç yüksek
öðrenim kurumu vardýr ve öðrenim dili
yüksek oranda Rusça’dýr. Duþanbe, Hucend, Rus-Tacik (Slavyan) ve Teknoloji üniversiteleri, Ýþletme, Hukuk, Devlet Sanat
enstitüleri ülkedeki yüksek öðretim kurumlarýnýn en meþhurlarýdýr.
Dinî Hayat. Ýslâm dini Tacikistan topraklarýna VII. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Araplar vasýtasýyla girmiþ ve IX.
yüzyýlda Sâmânîler döneminde yaygýn hale gelmiþtir. Tacikler’in % 95’i müslümandýr ve büyük çoðunluðu Hanefî mezhebine mensuptur. Daðlýk Bedahþan bölgesinde yaþayan yaklaþýk 300.000 kiþi Ýsmâilî’dir. Ülkede 2800 civarýnda cami ve mescid bulunmaktadýr. Duþanbe’deki Mevlânâ Yâkub ve Hucend’deki Þeyh Muslihuddin camileri Tacikistan’ýn en büyük camileridir. Ülkedeki yirmi medresede imam-hatip yetiþtirilmektedir. Duþanbe’deki Ýmam
Tirmizî Üniversitesi 1990 yýlýnda faaliyete
geçmiþtir ve ülkedeki tek Ýslâmî yüksek
okuldur. Ýran, Mýsýr, Türkiye, Pakistan ve
çeþitli Arap ülkelerinde 1000 civarýnda Tacik genci Ýslâmî eðitim almaktadýr. Müftülük iç savaþtan sonra kapatýlmýþ, yerine Ýslâm Merkezi adlý bir teþkilât kurulmuþtur. Tacikistan’da müslümanlar dýþýnda Pravslavyanlar, Katolikler, Lutherianlar,
yahudiler, Bahaîler, Kriþnalar ve Budistler
vardýr.

Komünizm döneminde dine karþý baþlatýlan savaþ sýrasýnda müslümanlar ibadetlerini çoðu zaman gizlice yapmýþlar,
medreseler kapatýldýðý için çocuklar din
derslerini dedelerinden ve babalarýndan
öðrenmek zorunda kalmýþlardýr. Þehirlerde ve köylerdeki camiler kapatýlmýþsa da
nüfusun büyük kýsmýnýn köylerde yaþamasý ve ülkenin çok daðlýk olmasý sebebiyle Ýslâmiyet Sovyet döneminde de bu
kesimlerde varlýðýný sürdürmüþtür. Sovyet devrinde sadece on yedi cami ibadete açýktý ve bunlarda görev yapan molla-

lar Buhara’daki Mîr Arap Medresesi, Taþkent Ýslâm Üniversitesi ve Arap ülkelerindeki ilâhiyat fakültelerinde okuyordu. Ayný devirde imamlar, îþân ve müderrisler
toplumun asalaklarý olarak nitelendirilerek idam edilmiþ ya da Sibirya’daki çalýþma kamplarýna gönderilmiþtir. Tacikistan,
özellikle Stalin zamanýnda baþta din âlimleri olmak üzere aydýnlara karþý yürütülen
imha siyaseti hakkýnda araþtýrmalarýn yapýlmasýna izin verilmeyen ülkelerden biridir.
Ýran Ýslâm Devrimi ve Afganistan’da Sovyet ordusuna karþý yürütülen cihad hareketinden etkilenen Tacik gençleri Said Abdullah Nûri öncülüðünde 1978 yýlýndan itibaren dinî örgütlenme içine girmiþ, 19851987 yýllarý arasýnda yürütülen soruþturmalar çerçevesinde bu hareketin yirmi dört
lideri çeþitli hapis cezalarýna çarptýrýlmýþtýr. 1980’den baþlayarak camiler gayri resmî olarak açýlmaya ve mollalar evlerinde
faaliyet göstermeye baþlamýþtýr. 1991’de
ülkede 130 büyük cami, 2000 civarýnda köy
camisi ve mescid ibadete açýlmýþtýr; ayrýca 150 medresede din dersleri veriliyordu.
Tacikler arasýnda îþânlýk geleneði yaygýndýr ve Nakþibendî tarikatý en yaygýn tarikattýr. Îþân Turadjon’ýn komünizm döneminde 1000 civarýnda müridi olduðu belirtilmektedir. Kûlâb bölgesinde Þeyh Emîr-i
Kebîr Hemedânî (ö. 786/1385), Gissar vadisinde Mevlânâ Ya‘kub-i Çerhî (ö. 851/
1447), Leninâbâd bölgesinde Þeyh Muslihuddin (XVII. yüzyýl) ve Yavan bozkýrýnda
Domullo Kiliçali (XVIII. yüzyýl) müslümanlarýn sýkça ziyaret ettiði türbelerdir. Tacikistan müslümanlarý arasýnda kendi fikirlerini yaymak için büyük bir uðraþ veren
Özbekistan Ýslâmî Diriliþ Hareketi, Hizbü’ttahrîr, Selefiyye ve Cemâat-i Teblîð gruplarýnýn faaliyetleri yasaklanmýþ, 2009 yýlýnda bu cemaatin bazý üyeleri tutuklanmýþtýr.
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Orta Asya’da yaþayan
yerli topluluklardan biri.
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Kendilerini Tocik diye adlandýran Tacikler’in büyük çoðunluðu anavatanlarý olan
Mâverâünnehir’de ve Horasan’da; Tacikistan, Özbekistan, Kýrgýzistan, Türkmenistan, Kazakistan, Afganistan, Ýran, Hindistan, Pakistan, Çin ve Rusya Federasyonu
gibi ülkelerde yaþamaktadýr. Tacik kelimesi
tarihte çeþitli kavimler için kullanýlmýþtýr.
Önceleri Araplar için Tacik denilirken sonralarý Acemler Tacik olarak adlandýrýlmýþtýr. Dîvânü lugåti’t-Türk’te ve Kutadgu
Bilig’de Tacik “Ýranlý” mânasýndadýr (ÝA, XI,
616). V. V. Barthold, Tacik kelimesinin bir
Arap kabilesinin adý olan Tay’dan geldiðini ileri sürer. Ýran tarihi uzmaný H. Ritter
ise Tacik soyunun ve Tacik kelimesinin
farklý yönlerini ortaya koymaktadýr. Ona
göre milâttan önce 301-122 yýllarýna ait
Tan-Kiao adlý Çince yazýlý kaynaklarda Tiodji ismiyle Tacikler hakkýnda bilgiler yer
almaktadýr ve Tacikler’in kökü milâttan evvel birkaç binyýl öncesine kadar gitmektedir. Tacikler’le ilgili en önemli araþtýrmacýlardan biri olan Sadreddin Aynî, Tacik
kelimesinin etimolojisi hakkýnda Arapça ve
Farsça yazýlmýþ Ortaçað kaynaklarýna dayanarak bunun, VIII. yüzyýldan itibaren Or351

