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baa takýmlarý satýn aldý, fakat bu masraflarý zengin sikke koleksiyonunu satarak karþýlamak zorunda kaldý (Zellich, IX/5 [1973],
s. 27). Henri Cayol, 18 Aðustos 1865’te Ýstanbul’da büyük çapta ölümlere yol açan
kolera salgýnýnda öldü. Zengin bir yazma
eserler koleksiyonuna sahipti, bunlarýn taþ
basmasý olarak yetmiþ sekiz sayfa tutan
katalogu ölümünden sonra yayýmlandý.
Koleksiyonun özgün fiþleri 1871 Beyoðlu
yangýnýnda zayi olup basýlý katalogun bir
nüshasý Paris’te Doðu Dilleri ve Kültürü
Enstitüsü Millî Kütüphanesi’nde bulunmaktadýr (Strauss, s. 281). Matbaanýn iþleri bir
süre Cayol’ün yetiþtirmesi olan Antoine
Zellich tarafýndan yürütüldü. Zellich 1869’da taþ basmasý atölyesini kurarak kendi
iþinin baþýna geçti ve ailesinde matbaacýlýk
babadan oðula devam etti. Antoine Zellich’in oðlu Grégorie Zellich, litografya keþfinin 100. yýl dönümü dolayýsýyla 1895’te
Ýstanbul’da Notice historique sur la lithographie et sur les origines de son
introduction en Turquie adýyla bir risâle yayýmladý. 1890’da ölen Zellich’in matbaasý geliþimini II. Abdülhamid dönemine kadar sürdürdü.
Zamanla devlete ait çeþitli taþ baskýsý
matbaalarý açýldý. 1850’li yýllardan itibaren sivil giriþimciler eliyle Ýstanbul’da taþ
basmacýlýðý yapan atölyeler kurulmaya baþ-

landý ve bunlarýn sayýsý otuzu aþtý. Bu atölyelerde basýlan kitaplar arasýnda baský sayýsý bakýmýndan ilk sýrada yer alan eser, çeþitli yýllarda farklý matbaalarda kýrkýn üzerindeki baskýsýyla Sünbülzâde Vehbî’nin
Tuhfe-i Vehbî’sidir. Bunu yirmiden fazla
baskýsýyla Mýzraklý Ýlmihal, Mevlid-i Þerîf (Süleyman Çelebi), Tecvîd-i Karabaþ,
Kitâb-ý Muhammediyye, Sübha-i Sýbyân; onun üzerinde baskýsýyla Þürûtü’ssalât, Ýlm-i Hâl, Zübde-i Ýlmihâl, Risâle-i Ahlâk gibi geniþ halk kitlelerine hitap eden eserler izledi. Bunlarýn yanýnda
Hoca Nasreddin Letâifi, Menâkýb-ý Þah
Ýsmâil ve Gülizâr, Lutfi Paþa Târihi,
Mekteb-i Mülkiyye-i Þâhâne Tevzî-i
Mükâfât Cetveli gibi deðiþik yayýmlar yapýldý. Özellikle vilâyet salnâmelerinin önemli bir bölümünün bu teknikle basýldýðý görülmektedir.
II. Abdülhamid döneminde fotolitografya (aks-i ziyâ) tekniðiyle mushaf da basýldý (Cevdet, IV, 129). Türk hattatlarýnýn yazdýðý, bu teknikle çoðaltýlan mushaflar Arap
vilâyetlerinde revaç buldu. Ravza-i Mutahhara’da II. Abdülhamid’in bastýrdýðý büyük boy mushaflar uzun süre muhafaza
edildi, gelen hacýlara okumalarý için bunlar verildi. Mushaf basýmýnda kullanýlan
54 × 37, 72 × 50 ve 94 × 63 ebadýnda 440
taþ basmasý kalýbý Ýstanbul’da Þer‘iyye Si-

II. Abdülhamid döneminde fotolitografya (aks-i ziyâ) tekniðiyle hazýrlanan taþ basmasý kalýplarýndan biri (Ýstanbul Þer‘iyye Sicilleri Arþivi)

cilleri Arþivi’nin yan tarafýndaki bir binada muhafaza edilmektedir. Bunlardan bazýlarý kenarýnda âyetlerin meâlleri de bulunan tezhipli kalýplardýr. Taþ basýmý için
gerekli ana malzeme dýþarýdan getirtilmekteydi. 1892’de Mihaliç’te litografya taþý bulunmuþ ve bu madenin iþletme imtiyazýný Osmanlý Bankasý almýþtýr. Daha sonra 40.000 lira karþýlýðýnda bu iþ için kurulan bir Ýngiliz þirketine devredilmiþtir. Çalýþmalara baþlanmýþ olmakla beraber mahallî idarecilerle çýkan anlaþmazlýklar yüzünden iþletme 1901’e kadar âtýl kalmýþtýr.
Bu arada baþka yerlerde de litografya taþý
madenleri keþfedilmiþtir (Grunzel, s. 82).
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dar iner. Þehrin yer aldýðý bölgenin en eski
adý Çâç olup Çin kaynaklarýnda Çö-çi, Çö-þi
veya Þi olarak geçer. Bu isimler þehrin þimdiki adý gibi taþ mânasýyla irtibatlýdýr. Çâç,
Arap kaynaklarýna Þâþ biçiminde bölgenin
ve þehrin adý olarak kaydedilmiþtir. Ýslâm
coðrafyacýlarý bölgenin adýný Þâþ, merkezininkini Binkes diye belirtir. X. yüzyýla ait
¥udûdü’l-£âlem adlý eserde (s. 118) Þâþ
için, “Büyük, verimli bir bölge olup halký
cengâver ve zengindir. Burada yapýlan ok
ve yaylar meþhurdur. Þâþ’ýn baþþehri olan
Binkes çok geliþmiþtir ve hükümdarýn sarayý buradadýr” denilmektedir. Taþkent adýnýn XI. yüzyýldan itibaren kullanýldýðý anlaþýlmaktadýr. Bîrûnî el-Æånûnü’l-Mes£ûdî’de (II, 576) ilk defa bu ismi anarak Binkes’in Þâþ bölgesinde bir þehir olduðunu
ve buraya Türkçe Taþkent denildiðini yazar. Ta¼š¢šu mâ li’l-Hind adlý eserinde
de (s. 149) Þâþ adýnýn Türkçe Taþkent’ten
geldiðini söyler. Ayný yüzyýlda Kâþgarlý Mahmud, Taþkent isminin yanýnda þehre Terken denildiðini de kaydeder (Dîvânü lugåti’t-Türk Tercümesi, I, 443). XIV-XVI. yüzyýl
kaynaklarýnda þehir Çâç, Þâþ ve Taþkent adlarý ile geçerken XVI. yüzyýlýn sonlarýndan
itibaren Taþkent yaygýnlýk kazanmýþ ve eski isimler artýk kullanýlmamýþtýr.
Milâdî ilk asýrlardan itibaren Çâç bölgesinin baþkenti olan þehir özellikle VI-VIII.

Modern Taþkent’ten bir görünüþ

yüzyýllarda geliþti. Bu süreçte Türk hakanlýðýnýn egemenliðine girmesi, Karamazar
daðlarýndaki yer altý kaynaklarýna yakýnlýðý, ayrýca Büyük Ýpek yolunun bölgeden
geçmesi þehrin önemini daha da arttýrdý.
Taþkent’te üretilen madenî silâhlar, ev eþyalarý, deri, pamuk ve yün dokuma ürünleri, seramik ve porselen kaplar iç ve dýþ
ticarette kabul görmekteydi. Taþkent ve
çevresindeki kazýlarda batýda Bizans’tan
baþlayarak doðuda Çin’e kadar uzanan
geniþ coðrafyada kurulan devletlerin paralarýnýn bulunmasý þehrin ayný zamanda
önemli bir ticaret merkezi olduðunu göstermektedir. IV-VIII. yüzyýllarda Çâç’ta basýlan paralarýn üzerinde Çâç hükümdarlarý
ve hanýmlarýnýn resimleriyle kaplan figürleri yer almaktadýr. Çâç’ta Mecûsîler’in ibadet yeri olan ateþkedeler de vardý.
Taþkent, VIII. yüzyýl baþlarýnda Emevîler’in Horasan valisi Kuteybe b. Müslim tarafýndan ele geçirilip (94/713) tahrip edildi
(Taberî, VI, 484). Mahallî Türk hükümdarlarýnýn yönettiði þehir bir süre sonra Çinliler’in hâkimiyeti altýna girdi. 133’te (751)
Çin Valisi Kau Seinçi, Þâþ’ýn Türk hükümdarýný öldürdü. Hükümdarýn oðlu Araplar’dan yardým isteyince Ebû Müslim-i Horasânî, Ziyâd b. Sâlih’i bölgeye gönderdi.
Zilhicce 133 (Temmuz 751) tarihinde Talas
nehri kenarýnda yapýlan savaþta Türkler

Emîr Timur Müzesi – Taþkent / Özbekistan

Araplar’ýn desteðiyle Çinliler’i maðlûp ettiler. Kau Sein-çi savaþta öldürüldü, çok
sayýda Çinli esir alýndý. Bu zaferle Ýslâmiyet Orta Asya’ya hâkim oldu. Abbâsîler devrinde Þâþ bölgesi Türkler’e karþý bir müdafaa hattý teþkil ediyordu. Göçebe Türkler’in saldýrýlarýný önlemek için Taþkent’in
etrafý 159 (776) yýlýnda Horasan Valisi Abdullah b. Humeyd b. Kahtabe tarafýndan
surlarla çevrildi. Þehir 191’de (807) Karluk
Türkleri’nin hâkimiyetine girdi. Ardýndan
tekrar Abbâsî hâkimiyetine geçen Þâþ’ý
Halife Me’mûn, Sâmânîler’den Yahyâ b.
Esed’e verdi (204/819). Bu dönemde Þâþ’ýn
uzunca bir süredir kumla dolmuþ olan su
kanalý ýslah edildi. Halife Mu‘tasým-Billâh
kanalýn ýslahý için 2 milyon dirhem yardýmda bulundu (Taberî, IX, 121). Sâmânîler zamanýnda þehir birbirinden surlarla ayrýlmýþ dört kýsýmdan (þehristan, kale, iç ve
dýþ mahalleler) meydana gelmekteydi.
Þâþ’ýn eni ve boyu birer fersah (5-6 km.)
uzunlukta olup þehir hâkiminin sarayý,
hapishane ve darphâne kalenin içindeydi.
Þehrin etrafý bað ve bahçelerle çevriliydi ve
su kanallarý vasýtasýyla bol su saðlanmaktaydý. Abbâsîler’in ilk döneminden itibaren
burada basýlan paralarýn üzerinde Þâþ, bazan da onunla birlikte Binkes adýna yer verilmiþtir.
IV. (X.) yüzyýlýn sonlarýnda Karahanlý Hükümdarý Ebü’l-Hasan Ali Arslan Han’ýn Sâmânîler’in Horasan valisi Ebû Ali Simcûrî
ile yaptýðý anlaþmaya göre Sâmânî topraklarý Ceyhun nehri sýnýr kabul edilerek paylaþýlýnca Taþkent Karahanlý hâkimiyetine
girmiþ oldu. VII. (XIII.) yüzyýlýn baþlarýnda
Hârizmþahlar’ýn eline geçen þehir 1220’de Cengiz Han tarafýndan istilâ edildi. Moðol hâkimiyeti devrinde burada basýlan paralarda Taþkent adýnýn kullanýldýðý görülmektedir. Çaðatay Hanlýðý’nýn Mâverâünnehir bölgesinde hâkimiyet kurmasýyla þe-
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hir önce bu hanlýðýn idaresine, ardýndan
onlarýn yerine bölgeye hâkim olan Timur’un
ve haleflerinin idaresine girdi; 1410’da Mirza Uluðbey’e mülk þeklinde verildi. Bu yýllarda þehir geniþledi; ziraat, zanaat, ticaret ve mimari açýdan geliþti.
Timurlular arasýnda baþlayan taht mücadelesi neticesinde Taþkent ve çevresi
Yûnus Han’ýn idaresine girdi (890/1485).
Yûnus Han iki yýl sonra vefat edince yerine oðlu Mahmud Han geçti. 908’de (1503)
Taþkent’i Özbek Þeybânî Han aldý ve yönetimini amcalarý Suyunçhocahan ve Köçkincihan’a verdi. XI. (XVII.) yüzyýldan itibaren Özbek ve Kazak sultanlarý arasýnda
el deðiþtiren þehir 1135’te (1723) Kalmuklar’ýn eline geçti, ancak þehri onlar adýna
Kazaklar yönetmeye devam etti. XII. (XVIII.)
yüzyýl ortalarýnda Taþkent dört ana bölgeye ayrýlmýþtý ve her bölgenin yöneticisi ayrýydý. Bunlar Þeyhantahur, Kaffâl eþ-Þâþî
(Sibzar), Þeyh Zeynüddin (Kökçe) ve Zengiata (Beþaðaç) bölgeleriydi. 1784’te Þeyhantahur hâkimi Yûnus Hoca diðer üç bölgenin yönetimini de eline alarak baðýmsýz
Taþkent Devleti’ni kurdu. Kazaklar’a karþý
büyük mücadele veren Yûnus Hoca, Hokand Haný Âlim Han’ýn ordularý karþýsýnda aðýr bir yenilgiye uðradý. Taþkent, Yûnus Hoca’nýn ölümünden sonra yerine geçen oðlu Sultan Hoca döneminde Hokand
Hanlýðý’nýn egemenliðine girdi (1809). Muhammed Ali Han zamanýnda þehir geliþti
ve Beylerbeyi Medresesi baþta olmak üzere birçok medrese inþa edildi. Sulama sistemi geliþtirilerek büyük kanallar açýldý.
Þehirde özellikle 1847 ve 1863 yýllarýnda
Hokand Hanlýðý yönetimine karþý büyük
ayaklanmalar meydana geldi.
Haziran 1865’te Çarlýk Rusyasý ordularý
tarafýndan iþgal edilen Taþkent’in tarihinde yeni bir dönem baþladý. Þehir 1867’de
kurulan Türkistan Genel Gubernatörlüðü’-

nün merkezi yapýldý. 1885-1900 yýllarý arasýnda Taþkent’te elli üç sanayi iþletmesi
kuruldu. Bunlar arasýnda madencilik, çýrçýr fabrikasý, bira fabrikasý, demir döküm
makine sanayii ve diðer iþletmeler vardý. 1899’da Hazar denizi ötesi ve 1906’da
Orenburg demir yollarýnýn yapýlmasýyla þehrin ekonomik imkânlarý daha da arttý. Eskiden sadece doðu-batý eksenli kervan yollarý üzerinde bir merkez durumunda iken
Orta Asya’nýn en önemli demiryollarý kavþaðýnda bir ticaret merkezine dönüþtü.
Ticaret firmalarý yanýnda yönetim ve eðitim müesseselerinin kuruluþu hýz kazandý.
1901’de Türkistan halk kütüphanesi açýldý, birçok kurs ve dernek faaliyet göstermeye baþladý. Kitap ve gazete yayýný arttý, ilmî müesseseler kuruldu, hastahaneler açýldý.

1917 Bolþevik Ýhtilâli’nin ardýndan Sovyetler Birliði yönetimine giren Taþkent ertesi yýl Türkistan Otonom Cumhuriyeti’nin
baþþehri oldu. 1920’de Taþkent Üniversitesi açýldý. Þehir bu yýllarda Türkistan bölgesindeki rejim karþýtlarýnýn merkezi haline
geldi. 1924’te Özbekistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti topraklarýna katýlan Taþkent
1930 yýlýnda bu cumhuriyetin baþþehri yapýldý. Bu dönemde þehirde tarým iþletmeleri, otomobil fabrikasý, dokumacýlýk kombinalarý kuruldu. Taþkent Üniversitesi’ne
baðlý çok sayýda yüksek öðretim kurumu
açýldý. Taþkent, Orta Asya’nýn en büyük sanayi, bilim ve kültür merkezlerinden biri
durumuna geldi. 1939’da þehrin nüfusu
550.000’e ulaþtý. 1941-1945 yýllarýnda þehirdeki sanayi ve zanaat iþletmeleri savaþ
þartlarýna uygun hale getirildi, silâh üretimine baþlandý. Rusya’nýn batý kesimlerinden elliyi aþkýn sanayi iþletmesi Taþkent’e
taþýndý. Yirmi hastahane kuruldu. Taþkent
halký II. Dünya Savaþý yýllarýnda 300.000
kiþiyi, bunun yaný sýra yaklaþýk 100.000 çocuðu baðrýna bastý. Bu yýllarda Taþkent tarým, savaþ sanayii, ilim ve medeniyetin bütün alanlarýnda eleman yetiþtiren bir merkez durumundaydý. 1943’te Özbekistan
Ýlimler Akademisi ve yirmi üç ilmî araþtýrma kurumu faaliyete geçti. On tiyatro açýldý. Birçok bilim, sanat ve kültür adamý Taþkent’e gelerek faaliyetlerine burada devam etti. 26 Nisan 1966’da meydana gelen depremde büyük zarar gören þehir birkaç yýl içinde yeniden inþa edildi. 1983 yýlý
eylül ayýnda UNESCO kararýyla Taþkent’in

Taþkent’te
Kükeltaþ
Medresesi –
Özbekistan
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2000. kuruluþ yýldönümü kutlandý. Barýþ
yýlý etkinliklerine aktif biçimde katýldýðý için
1989’da Birleþmiþ Milletler kararýyla þehre barýþ elçisi fahrî unvaný verildi. Taþkent
31 Aðustos 1991’de kurulan baðýmsýz Özbekistan Cumhuriyeti’nin baþþehri oldu.

Taþkent 2 milyonu aþan nüfusuyla (2010’da 2.194.272 nüfus) günümüzde Orta Asya’nýn en büyük þehri, önemli ticaret, sanayi ve kültür merkezidir. Þehir birbirinden farklý iki kýsýmdan meydana gelir. Bunlardan birincisi dar sokaklý, kerpiç alçak
evlerden oluþan eski þehir; diðeri modern
cadde ve binalarýn, Çirçik suyundan ayrýlan kanallarýn çevresindeki yeþil alanlarýyla dikkati çeken yeni Taþkent’tir. Hz. Osman’ýn Kûfe’ye gönderdiði Kur’an nüshasýndan istinsah edilen mushaf-ý þerif Taþkent’te dinî idareye ait kütüphanede muhafaza edilmekte ve ziyaretçilere açýk bulunmaktadýr. Taþkent’te Zengi Ata, Cuma (Hâce Ahrâr Velî), Tilya Þeyh camileri;
Yûnus Han, Kaffâl eþ-Þâþî (Hz. Ýmam), Þeyh
Hâvend-i Tahûr, Kaldirkâçbi, Zeynüddin
Baba türbeleri; Kükeltaþ, Ebü’l-Kasým ve
Barakhan medreseleri gibi mimari âbideler bulunmaktadýr. Heysem b. Küleyb eþÞâþî, Ebû Ali eþ-Þâþî, Muhammed b. Ali
el-Kaffâl (Kaffâl eþ-Þâþî), Muhammed b. Ahmed eþ-Þâþî, Ubeydullah Ahrâr, Muhammed Mîrek Taþkendî Nakþibendî, Edib Ahmed Yüknekî, Abdülgaffar Taþkendî, Muhammed Kadî Taþkendî, Taþkent ve civarýnda yetiþmiþ önemli þahsiyetler arasýndadýr.
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TAÞKESENLÝ
Erzurum ve çevresinde tanýnmýþ
bir Nakþî þeyh ailesi.

—

™

Aileye adýný veren Þeyh Ahmed Efendi
1848’de Bingöl’ün Karlýova ilçesi Hacýlar
köyünde doðdu. Babasý yörenin tanýnmýþ
âlimlerinden Molla Mahmud, dedesi Molla Abdurrahman, büyük dedesi Molla Mûsâ’dýr. Þeyh Ahmed, Molla Ahmed-i Kûkî’den fýkýh, kelâm, hadis, tefsir, mantýk okuyup icâzet aldýktan sonra Bitlis’e gitti ve
Þeyh Hâlid-i Evrekî’den astronomi, cebir,
hendese okuyarak icâzet aldý. Bu sýrada
Hizan’a geçip Abdülkadir-i Geylânî’nin soyundan Sýbgatullah Arvâsî’ye intisap etti.
Tarikat silsilesi Abdurrahman et-Tâgý – Sýbgatullah Arvâsî – Tâhâ-yi Hakkârî vasýtasýyla Nakþibendiyye’nin Hâlidiyye kolunun
kurucusu Hâlid el-Baðdâdî’ye ulaþýr. Þeyhinin vefatýndan sonra halifesi Abdurrahman Tâgý’nin yanýnda sülûkünü tamamlayarak ondan hilâfet aldý ve irþadda bulunmak üzere Erzurum’a gönderildi (1893).
Erzurum’da Sultanmelik mahallesi Üçkümbetler semtine yerleþen Ahmed Efendi,

yaz aylarýnda Erzurum’a baðlý Taþkesen
köyünde ikamet ettiðinden Taþkesenli diye tanýndý, aile fertleri de bu þekilde anýlageldi. Þeyh Ahmed Efendi, Erzurum Câferiye Medresesi’nde müderrislik yaptý. Erzurum ve ilçelerinde büyük bir mürid ve
talebe halkasýna sahip oldu; yetmiþ sekiz
kiþiye icâzet verdi ve dört halife yetiþtirdi.
Bunlarýn arasýnda oðlu Þeyh Ziyâeddin,
amcasýnýn oðlu Þeyh Ýbrâhim, Erzurum
Serçeme köyünden tabur imamý Mehmed
Nûri, Liceli Molla Ömer, Kaðýzmanlý Molla
Hasan, Kiðýlý Molla Osman, Hýnýs Köþk köylü Ýbrâhim efendiler anýlabilir. Erzurum ve
çevresinde medrese eðitimi ve mânevî irþad alanýnda büyük hizmetlerde bulunan
Ahmed Efendi 24 Mart 1909’da Erzurum’da vefat etti. Türbesi Taþkesenli Camii bahçesindedir.
Ziyâeddin Efendi. 1878’de Bingöl’ün Karlýova ilçesi Hacýlar köyünde doðdu. Þeyh
Ahmed Efendi’nin büyük oðludur. Erzurum Câferiye Medresesi’nde tahsile baþladý ve on yedi yaþýnda iken icâzet aldý. Babasý onu ayný medresede müderrislikle görevlendirdi. Genç yaþta Erzurum ve çevresindeki ulemâ arasýnda büyük üne kavuþtu. Yirmi beþ yaþýnda babasý tarafýndan kendisine irþad izni verildi. Mantýk ve
nahiv ilimlerinde medreselerde okutulan
bazý kitaplarýn zor anlaþýlan yerleri üzerinde yazdýðý þerh ve hâþiyeleri kýsa zamanda
yayýldý. Özellikle Molla Câmî, ¥allü’l-me£âšýd, Þer¼u’l-Mu³nî, Kul (Kavil) Ahmed
ve Ýstiâre hâþiyeleri çok meþhurdur. Bu
eserlerini gören Said Nursi onu takdir etti ve bir mektup yazarak kendisiyle mânevî kardeþ olmak istediðini bildirdi. Ziyâeddin Efendi de bundan þeref duyacaðýný söyledi; böylece uzun süre mektuplaþtýlar.
1914 Kasýmýnda Sarýkamýþ cephesinde talebelerinin baþýnda savaþýrken hastalanýp
Erzurum’a dönen Ziyâeddin Efendi 19 Aralýk 1914’te genç yaþta vefat etti. Yetiþtirdiði talebeler arasýnda Tortum müftüsü
Mehmed Sýddýk Efendi, Varto Köþk köylü
Molla Mehmed, Taþkesenli Molla Alâeddin, Þam Sâlihiyye’den Molla Abdülkuddûs, Daðýstanlý Molla Ýlyas, Siirtli Ýsmail Hatip (Erzen), Erzurum’un meþhur imamlarýndan Hâfýz Ali ve Tortumlu Molla Dursun
efendiler sayýlabilir. Ayný zamanda þair olan
Ziyâeddin Efendi Arapça, Farsça ve Türkçe
gazeller yazmýþtýr.
Mehmed Sýrrý Efendi. 1895’te Erzurum’da doðdu. Þeyh Ahmed Efendi’nin küçük
oðludur. Câferiye Medresesi’nde aðabeyi
Ziyâeddin Efendi’den fýkýh, kelâm, hadis
ve tefsir okudu; onun vefatýndan sonra
“büyük müftü” diye tanýnan Tortum müf-

