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TURAYHÎ

Etudes Turques derneði tarafýndan bir-
likte yayýmlanmaktadýr. Kurucu müdürü
Irène Melikoff’un yaný sýra Fransýz Türko-
loglarý ile diðer ülkelerin Türkologlar’ýndan
oluþan bir yazý komitesinin yardýmýyla der-
gi Jean-Louis Bacqué-Grammont, Paul Du-
mont ve Gilles Veinstein tarafýndan yöne-
tilmiþtir. Yazý kurulunda J. Aubin, L. Ba-
zin, A. Bennigsen, P. Naili Boratav, C. Ca-
hen, J. Hamilton, R. Mantran gibi isimler
yer alýr. 1969’dan beri yayýmlanmakta olan
Turcica’nýn ilk sayýsýnýn alt baþlýðý Revue
d’études turques ibaresini taþýmaktay-
dý. 24. sayýsýndan itibaren (1992) misyo-
nu þu kelimelerle belirginleþtirilmiþtir: “Pe-
uples, Langues, Cultures, Etats” (halklar,
diller, kültürler, devletler). Bunlarla derginin
iki amacýnýn olduðu anlatýlmak istenmiþtir:
Geçmiþ ve þimdiki zamanda Türk topluluk-
larýný ve devletlerini söz konusu çerçevede
incelemek, insan bilimlerinin her bir dalý-
ný kapsayan araþtýrmalarý içine almak.

Orta Asya’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne
bütün Türk dünyasýný dil, edebiyat, folk-
lor açýsýndan ve ekonomik, sosyal bakým-
dan incelemeyi amaçlayan Turcica, te-
matik bir dergi deðilse de zaman zaman
ayný konu hakkýndaki bazý araþtýrmalar tek
sayýda toplanmýþtýr. Meselâ I. Selim, Sa-
fevîler ve kýzýlbaþlara dair yazýlar (sy. 6),
Kemalist dönem (sy. 14), Fransýzca yazan
genç Türk dil uzmanlarý (sy. 29), Osman-
lýlar’da ölümden sonra yapýlan envanter-
ler (tereke defterleri) (sy. 32), esaret karþý-
sýnda Osmanlý toplumu (sy. 33) ve Osman-
lý arkeolojisi (sy. 37) baþlýklarý örnek gös-
terilebilir. Ayrýca Halil Ýnalcýk’ýn teþvikiyle
Osmanlý metrolojisi hakkýnda yapýlan bir
seri araþtýrma ve bibliyografyalar, kütüp-
hanelerle arþivlerin tanýtýlmasý da yapýl-
mýþtýr.

Bu esnek yayýn politikasýndan dolayý Tur-
cica sürekli geliþme göstermiþtir. Ýlk za-
manlarda fazlaca yer alan etnografya ve
folklor çalýþmalarý (sýrasýyla on iki ve yir-
mi beþ yazý) daha sonra azalmýþ, din ve
sûfîlik (kýrk yazý), edebiyat (elli bir yazý),
dil bilimi ve filoloji (elli yedi yazý) ve özel-
likle tarih alanýyla ilgili makaleler çoðalmýþ-
týr. 251 yazýyla en geniþ yeri kapsayan ta-
rihin yaný sýra sanat tarihiyle (on sekiz ya-
zý) tarihe yardýmcý olan bilimler alanýnda
diplomatik (on üç yazý), metroloji (sekiz ya-
zý), paleografya (sekiz yazý), arkeoloji (dört
yazý), historiografya (üç yazý), epigrafya (iki
yazý), nümismatik (iki yazý) alanýnda ma-
kaleler bulunmaktadýr. Tarihle ilgili belge
yayýnlarý (seksen yedi yazý) ve edebî metin
neþirleri (on üç yazý) bunlara eklenebilir.

Tarih konusunda altmýþ iki yazý kiþiler,
politika, diplomasi ve savaþlar hakkýndadýr.

Yetmiþ biri gitgide artan sayýda toplumu,
elli ikisi kurumlarý, yirmi yedisi ekonomi,
finans, ticaret, zanaat veya endüstri so-
runlarýný içerir. Osmanlý toplumundaki gay-
ri müslimlerle ilgili yazýlar da bunlara da-
hildir. Bu çalýþmalarýn çoðu Osmanlý Dev-
leti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine
dairdir. Edebiyat alanýndaki yazýlarda da
ayný durum görülür. Bu yazýlar Âzerî, Ku-
man, Çaðatay, Kýrgýz, Tatar, Uygur, Özbek,
Ýran gibi bölgeler hakkýndadýr. Ayný þekil-
de dil bilimi çalýþmalarýnýn yarýsý Osmanlý
ve Türkiye Türkçesi’yle ilgilidir. Bu arada
Volga Bulgarcasý, Çaðatay, Çuva‚ Kýrgýz,
Kýpçak, Hoton, Moðol, Özbek, Uygur, Ký-
rým Tatarcasý veya Türkmen dillerine ait
incelemeler de yapýlmýþtýr.

Turcica’da her ne kadar Almanca, Ýngi-
lizce, Fransýzca ve Ýtalyanca yazýlar yayým-
lanmaktaysa da genellikle yayýn dili Fran-
sýzca ve Ýngilizce’dir. Fakat Ýngilizce’nin pa-
yý yýllar geçtikçe artmaktadýr. Son sayýlar-
da Fransýzca yazýlarla Ýngilizce yazýlar bir-
birine yakýn sayýdadýr. Turcica’nýn tema-
tik indeksi 1984 yýlýnda ayný dergilerde Ze-
ki Arýkan (TTK Belleten, XLVII/185 [1983], s.
416-452) ve Atilla Çetin (TDA, sy. 29 [1984],
s. 93-127) tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
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Doðu Türkistan’da bir vaha
ve ayný adý taþýyan

tarihî bölge.
˜ ™

Bugün Çin Halk Cumhuriyeti toprakla-
rý içinde kalan bölge tarihî kayýtlarda XIV.
yüzyýldan beri bu adla anýlýr. Son derece
verimli olan vahanýn en çukur yeri deniz
seviyesinden 154 m. aþaðýdadýr. Kuzeyin-
de Tanrýdaðlarý’nýn 3000 m. yükseklikteki
doðu silsileleri Bogdoola ve Kýzýldað yer
alýr. Turfan çukurluðu ayný zamanda Asya
kýtasýnýn en alçak noktasýdýr. Turfan bölge-
si tarihin eski devirlerinde Ch’ü-shih adlý
bir devletin etki alaný içindeydi (m.ö. 206-
m.s. 220). Buranýn en baþlýca özelliði, Çin’-
den batýya doðru giden kervanlarýn baþ-
langýç noktasýna yakýn erken konaklama
yerlerinden biri olmasýydý; bu sebeple “Garp
illerinin kapýsý” diye anýlýrdý. Daha sonra

ye” adýyla çeþitli aðýt törenleri ve hutbe-
lerden önce okunmasý Þiî çevrelerinde yay-
gýn bir gelenektir. 4. Câmi£u’l-mašål fî-
mâ yete£allašu bi-a¼vâli’l-¼adî¦ ve’r-
ricâl ve temyîzi’l-müþterekâti minhüm.
Ýmâmiyye geleneðine göre yazýlmýþ hadis
usulüne dair olup Muhammed Kâzým et-
Turayhî tarafýndan neþredilmiþtir (Tahran
1955). Ricâlle ilgili on ikinci bölümünü Müþ-
terekâtü Câmi£i’l-mašål adýyla öðrenci-
si Muhammed Emîn el-Kâzýmî þerhetmiþ
(Âga Büzürg-i Tahrânî, XXI, 40), Abdülhü-
seyin b. Ni‘met en-Necefî de Mütšanü’l-
mašål fî telÅî½i Câmi£i’l-mašål adýyla tel-
his etmiþtir. 5. el-FaÅriyyetü’l-kübrâ. Fýk-
ha dair olan eseri (nþr. Muhammed Saîd et-
Turayhî, Beyrut 1409/1989) müellif daha
sonra el-FaÅriyyetü’½-½u³râ adýyla ihti-
sar etmiþtir. 6. el-Erba£ûne ¼adî¦en (nþr.
Muhammed Saîd et-Turayhî, Beyrut 1407/
1987). 7. ™avâbi¹ü’l-esmâß ve’l-levâ¼iš
(nþr. Muhammed Kâzým et-Turayhî, Tah-
ran 1375/1956). 8. Câmi£atü’l-fevâßid fî
i¦bâti ¼ücciyyeti’¾-¾an. Ýctihad ve takli-
di reddeden Muhammed Emîn el-Esterâ-
bâdî’ye reddiyedir (nþr. Muhammed Saîd
et-Turayhî, Mecelletü’l-Mevsim, sy. 9-10,
Lahey 1991, s. 567-588; eserlerinin bir lis-
tesi için bk. Âga Büzürg-i Tahrânî, tür.yer.;
A£yânü’þ-Þî£a, VIII, 395).
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türk Devleti’nin hükümdarý Tardu kýzýný
bu bölgeyi yöneten hükümdarla evlendir-
di. 639’da Çin egemenliðine girinceye ka-
dar Turfan’da Türkler’in kontrolü sürdü.
Arkasýndan Batý Göktürk ülkesinden ko-
pan Ch’u-yüe ve Ch’u-mi Türk boylarý Tur-
fan’a geldiler. Beþbalýk (Pei-t’ing) ve Kagan
Stupa, Türkler tarafýndan geliþtirilen þe-
hirlerdi. Doðu Göktürk Devleti 630’da yý-
kýlýnca Kao-ch’ang Kralý Kao Wen-t’ai, Çin
sarayýna gelip baðlýlýðýný sundu, kendisi-
ne ve hanýmýna Çin unvanlarý verildi. Ar-
dýndan Çinliler bölgeye sefer tertip ede-
rek kaleleri birer birer ele geçirdiler. Bu
devirde Turfan bölgesinin bir baþka özel-
liði taht mücadelesi yapan Batý Göktürk
beylerinin sýðýnma yeri olmasýdýr. 670’ten
sonra beliren Tangut tehlikesi Turfan’a ka-
dar uzandý. Bir ara bölgeyi ele geçirdilerse
de Türgiþler onlarý geri püskürttü. 692
yýlýnda Çin’deki T’ang hânedanýnýn asker-
leri bölgeye yerleþti. Daha sonra Türgiþ-
ler, Çinliler’le bölge için mücadele ettiler.
704’te Koço yine onlarýn elindeydi.

751’de Talas Savaþý’nýn ardýndan Çinli-
ler Doðu Türkistan’dan uzaklaþtýrýldý. Esa-
sen 745’te kurulan Büyük Uygur Kaðanlý-
ðý, Turfan’ý da hâkimiyeti altýna almýþtý.
VII. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren bölgede
Uygur yazýsýna rastlanýr. Uygur dönemin-
de bölgede geliþen Budist ve Maniheist
kültürü Türkler’i etkilemeye baþladý. 767
yýlý dolaylarýnda Koço, Ötüken Uygurlarý’-
na baðlý bir “balýk beyi” (vali) yönetiminde
görünmektedir. Bölgenin kuzeyindeki Bu-
da ve Mani dinine ait anýtlar Türk köken-
li sanatçýlar tarafýndan yapýlýyordu. Koço,
Beþbalýk, Yar Hoto ve bunlarýn etrafýnda-
ki Astane, Bezeklik-Murtuk, Toyuk gibi din
merkezleri yeniden imar edildi.

Ötüken’deki Uygur Kaðanlýðý’nýn 840’ta
yýkýlmasýnýn ardýndan Turfan bölgesi yo-
ðun bir Uygur göçüne sahne oldu. 850 do-
laylarýnda Çinliler’in Hsi-chou adýný verdik-

leri bir Uygur Devleti mevcuttu. 982 yýlý-
na gelindiðinde Turfan Uygurlarý’nýn ba-
þýndaki Arslan Han’ýn yazlýk baþkent Ko-
ço, kýþlýk baþkent Beþbalýk olmak üzere
Türk geleneðine uygun iki baþkenti mev-
cuttu. Beþbalýk’ta elli kadar tapýnak ve çok
sayýda kule vardý. Turfan Uygurlarý mimari
sahada çok eser vermiþlerdir. Bu eserler-
de Türk otað ve ordu geleneði, eski bozkýr
kültürü özellikleri görülmektedir. Uygur mi-
marisinde dikkati çeken bir geliþme Bu-
dist külliyelerinin Türk ordu-balýk yapýsý
gibi iç içe iki surla çevrili olmasýdýr. Dört
köþede büyük daðlarý temsil eden kuleler
ve müstakil inþa edilen iþaret kalesi var-
dý. Pagoda mimarisinin özelliklerini taþýyan
bu kuleler zamanla Uygur sanatýnýn ince-
likleriyle deðiþti, inceldi, Türk minaresine
dönüþtü.

Turfan civarýndaki Uygur Devleti 1209 yý-
lýna kadar baðýmsýz kalmayý baþardý. Ar-
dýndan Moðol Ýmparatorluðu’na baðlana-
rak 1550’lere kadar bir þekilde varlýðýný
sürdürdü. Uygurlar Turfan koleksiyonu adý
verilen, Avrupa’daki birçok müzeyi doldu-
ran eserler meydana getirdiler. Buda ve
Mani dinlerinin yanýnda Ýslâm dini ve kül-
türü de bölgede yayýldý. Mâverâünnehir
müslümanlarýnýn kâðýt imalini Uygur esir-
lerinden öðrendiði rivayet edilse de aslýn-
da kâðýttan Talas Savaþý’ndan sonra ha-
berdar olduklarý ve buradan dünyaya yay-
dýklarý bilinmektedir. Hatta Çin usulünde
tahta basma tekniðinin yanýnda ilk defa
Türkçe hecelerden oluþan bir monotip bas-
ký da Uygurlar tarafýndan icat edilmiþti.

Karahanlýlar döneminde Turfan’ýn bu
devletin himayesi altýna girdiði ve mede-
nî bakýmdan onlarý etkilediði kabul edil-
mektedir. Bazý Maniheist Uygur sanatkâr-
larýnýn Gazne’ye gittiði ve Dehli Türk Sul-
tanlýðý’na kadar etkilerinin yayýldýðý bilin-
mektedir. XII. yüzyýlda Karahýtaylar’a bað-
lanan Turfan’daki Ýdikutlar 1209’da Cen-
giz Han’a Barçuk Ýdikut önderliðinde ita-
at ettiler. Onun oðullarý Kesmes ve Salýndý
Moðollar’ýn müttefiki oldular. 1248’de Bü-
yük Moðol Haný Güyük Beþbalýk’ta öldü.
Buradaki Uygurlar, Çin’deki Moðol hâne-
danýna baðlý olarak buðra damgasýný kulla-
nýyorlardý. 1286 yýlý civarýnda Cengiz Han’ýn
torunu Duva, Koçkar Tegin adlý Ýdikut’u
kendisine baðlamak için Beþbalýk’ý kuþat-
tý. Ýdikut’un kýzýnýn Duva’ya verilmesi so-
nucu kuþatma kaldýrýldý. Ýdikutlar ile Cen-
gizoðullarý arasýnda birçok evlenme gerçek-
leþti. Çin’deki yüksek görevlere getirilen
Ýdikutlar ülkelerinden uzaklaþýyor ve bir da-
ha geri dönmüyorlardý. 1353’te Ýdikut olan

burada Büyük Hun Ýmparatorluðu’nun hü-
kümdarý Mo-tun egemenlik kurdu ve böl-
ge uzun süre Hunlar’ýn elinde kaldý. Bölge-
yi ele geçirmek isteyen Çinliler, Turfan’da
ziraat kolonilerinin kurulmasýný teklif et-
tiler. Turfan bölgesi yöneticileri Hun dev-
rinde Çin ve Hunlar arasýnda denge siya-
seti güttüler. Ayrýca Turfan’da Çinliler “kâ-
rîz” denen sulama kanallarý ve demir iþçi-
liðiyle tanýþmýþlardý. Milâttan önce I. yüz-
yýlda bölgeyi iþgal eden Çin vahanýn doðu-
sunda Kao-ch’ang-pi (yüksek görevlinin
bulunduðu surlu kale) adlý yerleþim mer-
kezini inþa etti. Daha sonraki dönemler-
de Çin kaynaklarýnda bütün bölgeye Kao-
ch’ang adý verildi. Bu isimden hareketle
Türkler ve müslümanlar arasýnda Koço,
Kara-Hoca adý yaygýnlaþtý.

Hunlar’ýn ardýndan Kuzey Çin’de kuru-
lan Hun devletçikleriyle ilgili olaylarda sýk
sýk Turfan bölgesinin adý geçer. 439-460
yýllarý arasýnda P’ing-liang Hunlarý’ndan
Chü-ch’ü Meng-hsün bölgede hâkim iken
Tabgaç Hükümdarý T’ai-wu tarafýndan ye-
nilgiye uðratýldý. Hunlar’dan sonra Orta As-
ya’nýn büyük kýsmýný kaplayan Kao-ch’e
(yüksek arabalý / Kanklý) boylarýnýn önemli
bir kýsmý Turfan civarýnda yaþýyordu. 460’-
larda Kanklý kabilelerinin Beþbalýk þehrin-
de bir siyasî birlik kurduklarý anlaþýlmak-
tadýr. Ayný yýllarda Moðolistan’daki Juan-
juan Devleti, Turfan’ý egemenliði altýna al-
dý. 485-492 yýllarýnda Turfan’a tamamen
hâkim olan Kanklýlar daha sonra kaynak-
larda Töles adýyla anýlmaya baþlandý.

Göktürkler’in menþeiyle ilgili rivayetle-
rin birinde Kao-ch’ang adý açýkça geçer ve
bölgenin kuzeyi Göktürkler’in çýktýðý ilk yer
diye gösterilir. Bu bilgi Turfan’ýn Türk ta-
rihindeki önemli rolünü ortaya koyar. 552’-
de baðlý olduðu Juan-juan’larý baskýna uð-
ratarak baðýmsýzlýðýný kazanan I. Göktürk
Devleti daha baþlangýçta Turfan vahasýný
kendine baðladý. 582’de kurulan Batý Gök-

TURFAN

Turfan’da

Emin

Minaresi

ve Camii –

Türkistan



416

TURFAN

Hoca’nýn oðlu Süleyman bölgeyi idare edi-
yordu. 1820’de Turfan Beyi Ebû Ahmed’in
Çin’deki Ch’ing hânedanýnýn imparatoru-
na hediyeler yolladýðý kaydedilmektedir.

1865’te Hokand valisini devirerek ba-
ðýmsýzlýðýný ilân eden Yâkub Beg 1866’da
Hoten’i, 1867’de Kuça’yý ele geçirdikten
sonra 1868’de Turfan ve Kumul’u kendine
baðladý. 1877’de Turfan’ý yeniden iþgal eden
Çinliler’in Mançu hânedaný Köhne Turfan’ý
1879-1898 yýllarý arasýnda tamamen yýktý.
Köhne Turfan’ýn yerine Çince adla anýlan
bir yerleþim yeri kurulduysa da þehrin ba-
týsýnda müslüman Türkler’in kurduðu ma-
halleye yine Turfan denildi. Ocak 1933’-
te Turfan’da Mahmud Muhiti liderliðinde
ayaklanma baþlatýldý. Bütün mücadelele-
re raðmen Çinliler’e karþý kesin bir sonuç
elde edilemedi. II. Dünya Savaþý neticesin-
de Çin’de Kuo-min-tang taraftarlarý (milli-
yetçiler) iç savaþý kaybettiler ve Tayvan’a sý-
ðýnmak zorunda kaldýlar. Ýktidarý tam an-
lamýyla ele geçiren komünistler kontrolü
saðladýlar. Eylül 1949’da Doðu Türkistan,
Çin Halk Cumhuriyeti tarafýndan iþgal edildi.
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ÿAhmet Taþaðýl

– —
TURGUT ALP

(ö. 735/1334-35’ten sonra)

Osman Bey’in en yakýn
silâh arkadaþlarýndan biri.

˜ ™

Hayatýna dair çok az bilgi vardýr. Onun
tarihî bir þahsiyet olmayýp halk rivayetle-
rinde ortaya çýkan efsanevî bir kiþi olduðu
da ileri sürülür. Bununla birlikte ilk Os-
manlý kronikleri yanýnda bazý Bizans kay-
naklarýnda çeþitli askerî faaliyetleri dolayý-
sýyla adý zikredilir. Ýsmindeki Alp kelimesi
bir unvandýr ve muhtemelen onun veya
babasýnýn Selçuklu Devleti’nin hizmetin-
de dirlik sahibi olduðuna iþaret eder. Ýlk
Osmanlý kaynaklarýndaki rivayetlere göre
Osman Bey’in yanýnda bulunmuþ ve Yar-
hisar’ýn alýnmasýna katýlmýþ, ardýndan Ýne-
göl’ün fethiyle görevlendirilmiþtir. Kaynak-
larda Turgut Alp’in þehri muhasara eder-
ken Osman Bey’in de yardýma geldiðine
deðinilir. Yine Ýnegöl’ün fethi esnasýnda
þehrin tekfuru Aya Nikola’nýn Türkler’e kar-
þý düþmanca hareketleri sebebiyle idam
edildiði ve þehrin idaresinin Turgut Alp’e
verildiði kaydedilir. Bundan sonra Turgut
Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi’nin
yanýnda Atranos’un (Orhaneli) fethine ka-
týldý. Orhan Bey’in geldiðini haber alan At-
ranos hâkimi hisardan çýkýp kaçarken bir
kayadan düþerek öldüðünden kale kolay-
ca ele geçirildi (725/1325). Atranos’un alýn-
masý Bursa’nýn fethini kolaylaþtýrdý. Tur-
gut Alp’in 735 (1334-35) yýlýnda sað oldu-
ðu bilinmekte, fakat epeyce yaþlý olduðu
anlaþýlmaktadýr. Onun ayrýca Ýnegöl çevre-
sinde Keþiþ daðý yakýnýnda yaþayan der-
viþlerden Geyikli Baba ile yakýnlýðýna dair
bazý rivayetlere rastlanýr. Adý ölümünden
sonra Ýnegöl yöresine verilmiþ ve burasý
Turgut-ili diye anýlmýþtýr. Âþýkpaþazâde,
Neþrî ve diðer tarihçiler de Ýnegöl yöresi-
ni Turgut-ili þeklinde anar. Bu adlandýrma
XVI. yüzyýldan itibaren tamamen ortadan
kalkmýþtýr.
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ÿFaruk Sümer

Sangga ve Budashri’nin ardýndan Hos-hang
devrinde Ýdikut sülâlesi sona erdi.

Ýdikutlar’ýn ardýndan Turfan vahasýný Ça-
ðataylar kendilerine baðladýlar. Burada bu
dönemde ipek böceði yetiþtiriliyor, ipekli
kumaþlar imal ediliyordu. 1377’den son-
ra Yar Hoto’nun 20 km. doðusu ve Kara-
Hoca’nýn 45 km. kadar batýsýnda yeni in-
þa edildiði anlaþýlan Turfan þehri ve ida-
recisinden bahsedilmektedir. Kâþgar Hü-
kümdarý Hýzýr Hoca (1389-1399) Kara-Ho-
ca ve Turfan’ý iþgal edip halka Ýslâmiyet’i
benimsetmek istedi ve burayý ikinci mer-
kez yaptý. 1408’lerden itibaren Çin ile ger-
çekleþen elçilik teatilerinden Turfan’da hâ-
lâ Budizm’in çok etkili olduðu anlaþýlmak-
tadýr. Bu dönemde Turfan’ý ziyaret eden
Timur’un elçileri, buranýn tamamen Bu-
dizm’in etkisinde tapýnaklarla dolu bulun-
duðunu ve Tirmizli hocalarýn Hami taraf-
larýnda bir Budist manastýr külliyesinin
yanýnda cami inþa ettiklerini görmüþler-
di. Bu dönemlerde Çaðataylýlar’dan Veys
Han’ýn baskýlarý karþýsýnda yerel idareci Ýn-
ghi-chan þehirden ayrýlmak zorunda kal-
dý. 1473’te Turfan’da Ali adlý bir hükümda-
rýn hüküm sürmesinden hareketle müs-
lümanlarýn bölgede tamamen hâkimiyet
kurduklarý sonucuna ulaþýlmýþtýr. Bu hü-
kümdar Hami ve Küsen’i iþgal etti, o dev-
rin yükselen gücü Oyratlar’ý bozguna uð-
rattý. 1478’de Ali’nin yerini alan oðlu Ah-
med, Aksu ve Turfan sultaný oldu. Alaça
(öldürücü) unvanýný alan Sultan Ahmed,
Hindistan’ý fetheden Bâbür’ün yeðeniydi.
1504’te Þah Beg Þebânî Han tarafýndan
maðlûp edilince üzüntüsünden öldü. Ar-
dýndan Ahmed’in oðlu Mansûr ve 1545’te
onun oðlu Þah Han, Turfan sultaný oldu-
lar.

Kalmuklar XVII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
Turfan, Urumçi ve Ýli’yi kapsayan Cungar-
ya Devleti’ni kurdular. Bu dönem hocala-
rýn vali olarak hüküm sürmesinden dola-
yý Hocalar dönemi adýyla anýlýr. XVIII. yüz-
yýlda Turfan hocalarýn egemenliði altýna
girdi. 1731’de Turfan müslümanlarý adý-
na Emin Hoca, Çin hâkimiyetini tanýmak
zorunda kaldý. 1760’ta Emin Hoca tarafýn-
dan inþa edilen mescid önemli bir tarihî
eser sayýlmaktadýr. Kalmuk istilâsý sýrasýn-
da bütün Türkistan gibi Turfan da zarar
görmüþtü. Burasý 1754-1758 yýllarý arasýn-
da Çin tarafýndan ilhak edildi. 1756’da Ak-
su’nun batýsýndaki Uc þehrinin halký isyan
ettiði gerekçesiyle Çinliler tarafýndan öl-
dürüldü. Yeni bir þehir kurmak üzere Tur-
fan ahalisi buraya getirildi. Kurulan þeh-
rin adýna Uc Turfan denildi. Asýl Turfan’a
ise Köhne Turfan adý verildi. 1760’ta Emin


