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Öz be kis tan Sov yet Sos ya list Cum hu ri ye-

ti’ne bağ lı Oto nom Ta cik Sov yet Sos ya list 

Cum hu ri ye ti’nin ve 1929’da Ta ci kis tan 

Sov yet Sos ya list Cumhu ri ye ti’ nin baş şeh ri 

ol du. Sta lin’in adı na izâfe ten şeh rin is mi 

Ekim 1929’da Sta linâbâd ola rak de ğiş ti-

ril di.

27 Ni san 1927’de Ta ci kis tan Halk Ko mi-

ser le ri Sov ye ti’nin ka ra rıy la şeh rin ima rı na 

baş lan dı. Şe hir de he men bir tuğ la fab ri-

ka sı ku rul du ve ilk ya pı ola rak Ta ci kis tan 

Halk Ko mi ser le ri Sov ye ti bi na sı in şa edil di. 

1930’a ka dar şe hir de 4395 bi na bu lu nu-

yor du ve bun la rın ta ma mı tek kat lı idi. 

Du şan be’nin en bü yük cad de si olan Ru da-

ki’nin çev re sin de 1930 ve 1940’lı yıl lar da 

mo dern tarz da in şa edi len üç kat lı, bal-

kon lu, ve ran da lı bi na lar ya pıl dı. II. Dün ya 

Sa va şı’nın ar dın dan şe hir de üç ve da ha 

yük sek kat lı ya pı lar gö rül me ye baş lan-

dı. Şeh rin dep rem ku şa ğın da yer al ma sı 

yü zün den 1960’lı yıl la ra ka dar çok kat lı 

bi na la rın in şa sı na izin ve ril me di. Ge li şen 

tek no lo ji ile 1960’tan son ra çok kat lı bi-

na lar ya pıl dı. Du şan be 1929’da Mos ko va-

Taş kent de mir yo lu ağı na bağ lan dı. De-

mir yo lu nun gel me siy le bir lik te şe hir de 

teks til, ta rım, ma ki ne fab ri ka la rı ku rul du; 

Ar ke olog P. Smo li çev’in 1941’de Du şan-

be’de baş lat tı ğı ka zı lar da 2000 yıl ön ce si-

ne ait se ra mik par ça la rı bu lun du. 1951’de 

de bir in şa at te mel ka zı sı sı ra sın da Grek 

harf le riy le ya zıl mış To har ca me tin ler or-

ta ya çık tı. Ay rı ca Grek-Bak tria, Ku şan, To-

har, Sâsânî, Ka ra han lı, Sâmânî, Şeybânî 

dö nem le ri ne ait çok sa yı da süs eş ya sı ve 

pa ra la ra rast lan dı. Yi ne şeh rin çev re sin-

de Grek-Bak tria dö ne min den ve VI-VI II. 

yüz yıl lar dan kal ma çe şit li ka lın tı lar var dır. 

Bü tün bun lar Du şan be yö re si nin ta ri hi nin 

hay li es ki ye git ti ği ne işa ret eder se de bu-

gün kü şe hir ye ni sa yı la bi le cek bir yer leş me 

ye ri özel li ği ta şır. Bu ra sı XX. yüz yı lın baş-

la rın da Bu ha ra Emir li ği’ne bağ lı Sa rı Asi ya 

ve Şah man sur ile bir lik te kü çük bir ka sa ba 

ola rak zik re di lir. Bu sı ra lar da Du şan be’de 

kırk ev ve kırk iki dükkânda 283 ki şi ya şı-

yor du. Bol şe vik ler’den ka çan son Bu ha ra 

emîri Âlim Han 1920’de sa ra yı nı bu ra ya 

ta şı dı, an cak Bol şe vik ler’in gel me si üze ri ne 

bu ra dan da ay rıl dı. Şe hir 1922 Şu ba tın da 

En ver Pa şa ku man da sın da ki Bas ma cı lar 

ta ra fın dan ku şa tı lın ca Kı zı lor du bir lik le ri 

ge ri çe kil mek zo run da kal dı. Du şan be ve 

çev re si En ver Pa şa’nın kon tro lü ne geç ti. 

Bol şe vik ler, 18 Ma yıs’ta Ko mü nist Par ti si 

Mer kez Ko mi te si’ni top la ya rak Tür kis tan 

me se le si ni gö rüş tü ler. Ko mü nist Par ti si 

ile ri ge len le rin den G. K. Ord jo ni kid ze ar ka-

daş la rıy la böl ge ye gi dip ye rel hal kın Bas-

ma cı lar’a kar şı koymasın ı sağ la ma ya ça lış-

tı ve S. Ka me nev’in kuman da sın da böl ge ye 

bü yük kuvvetle r sev ke dil me ye baş lan dı. 

Ha zi ran’da Kızılor du ile halk gö nül lü le ri 

Bas ma cı lar’a karşı hü cu ma geç ti ve 14 

Tem muz’da Duşan be’yi Bas ma cı lar’dan 

ge ri al dı. 24 Temmuz’ da da Bol şe vik ler 

ye ni den bu ra ya hâkim ol du. Ar dın dan 
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ÿCen giz To mar

– —DUÞANBE

Tacikistan’ýn baþþehri.˜ ™

Hi sar (Gis sar) va di si nin or ta sın da ku rul-

muş olup ku ze yi ve ku zey do ğu su yük sek-

li ği 1000 met re yi aşan Hi sar, gü ne yi Ran-

gon sı ra dağ la rıy la çev ri li dir. Du şan bin ka 

(Var zob / Vârzûb), Lu çob ne hir le ri ve Hi sar 

Ka na lı şeh ri bö ler. Bun la rın üze rin de ye di 

köp rü mev cut tur. Şe hir de ay rı ca çok sa-

yı da de re ve ark bu lun mak ta dır. Şeh rin 

or ta sın da 1940’lı yıl lar da genç ko mü nist-

ler ta ra fın dan in şa edi len ve on la rın adı-

na izâfe ten “Kom so mol” di ye ad lan dı rı lan 

bü yük ya pay bir göl var dır.

Du şan be adı na ilk de fa XVII. yüz yı lın so-

nu na ait kay nak lar da rast la nır. 1826’da 

şeh rin adı Du şan be-Kur gan ola rak ge çer 

ve bu isim pa zar te si gün le ri böl gede ku-

rulan bü yük bir pa zar la il gi li dir. Bu pazar a 

Bu ha ra Han lı ğı’na tâbi Hi sar beyle rinin 

neza re tin de Taş kent, Bu hara, Hucend gi-

bi şe hir ler den tüc car la rın geldi ği bilinmek-

tedir. Pa za rın gü ven li ği için Hi sar beyle ri 

Vâr zûb neh ri nin sol ta ra fında kalın tı la rı 

bu gü ne ka dar ge len bir ka le inşa etmiş-

lerdi.

Duşanbe’den bir görünüş
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ÿİs ma il Tür koğ lu

– —DÜKKÂLÎ, Ebû Abdullah
ّכא ) ّٰ ا ( أ  ا

Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed
b. Muhammed b. Alî b. Ahmed

el-Hilâlî ed-Dükkâlî es-Selâvî
(1868-1945)

Faslý tarihçi.˜ ™

Selâ’da doğ du. Bir ulemâ ai le sin den 

gel mek te dir. Bü yük de de si ne nis bet le 

İbn Ali ed-Dükkâlî di ye de anı lır. Fas’ın 

At lan tik Ok ya nu su’na bi ti şik or ta ba tı ke-

si min de ki Dükkâle böl ge sin de ya şa yan 

Benî Hilâl’in kol la rın dan Dükkâle ka bi-

le si ne men sup tur. Ata la rı XVI. yüz yıl da 

Por te kiz is tilâsı sı ra sın da da ha ku zey de ki 

Selâ, Fas, Miknâs ve di ğer şe hir le re göç 

et miş ler di. İlk eği ti min den son ra Ka dı 

Ab dul lah b. Mu ham med (İbn Hadrâ) es-

Selâvî, el-İs tiš½â mü el li fi Ah med b. Hâlid 

A. Lo hu ti Dev let Aka de mi Ti yat ro su, 

S. Ay ni Dev let Aka de mi Ope ra ve Ba let 

Ti yat ro su, V. Ma ya kovs kiy Dev let Rus 

Dra ma Ti yat ro su, M. Vo hi do va Dev let 

Genç lik Ti yat ro su, Dev let Kuk la Ti yat ro-

su Du şan be’de ki en bü yük ti yat ro lar dır. 

Ta ci kis tan Millî Mü ze si, Millî Es ki çağ Mü-

ze si, Et nog raf ya Mü ze si şe hir ve böl ge 

açı sın dan en önem li mü ze ler dir. Dün ya-

da kil den ya pıl mış en bü yük Bu da hey ke li 

Millî Es ki çağ Mü ze si’nde ko run mak ta-

dır. Fir devsî adı na ku ru lan Cum hu ri yet 

Kü tüp ha ne si’nde Rûdekî, Fir devsî, İbn 

Sînâ, Sa‘dî gi bi Türk-İslâm dün ya sı nın 

meş hur la rı nın eser le ri ni de içe ren 2000 

ci va rın da Arap ça ve Fars ça el yaz ma sı 

bu lun mak ta dır. 

Bu gün kü şeh rin ala nı 126,6 km°, nü fu-

su 775.700’dür (2014). Du şan be’nin Şah-

man sur, Fir devsî, Sâmânî, Sînâ ad lı dört 

il çe si var dır. Şe hir nü fu su nun % 89,5’ini 

Ta cik ler, % 6,7’si ni Öz bek ler, % 2,6’sı nı 

Rus lar ve % 1,2’si ni di ğer mil let ler oluş-

tur mak ta dır. 1959’da Ta cik ler nü fu sun % 

18,7’si ni, Rus lar % 47,8’ini teş kil et mek-

tey di. Şeh rin et nik nü fu su nun bu de ği şi-

mi ne 1970’li yıl lar dan iti ba ren Ta cik ler’in 

kış lak lar dan şeh re göç et me ye baş la ma sı, 

Sov yet ler Bir li ği’nin da ğıl ma sın dan son ra 

Ta cik ol ma yan la rın ana va tan la rı na gö çü, 

1992-1997 yıl la rı ara sın da sü ren iç sa vaş 

yol aç mış tır.

Du şan be’de ta rihî ca mi bu lun ma mak-

ta dır. Mev cut ba zı mes cid ler de Sov yet 

dö ne min de yı kıl mış tır. 1997-2001 yıl ları 

ara sın da Mevlânâ Ya‘k†b-i Çerhî, Bahâed-

din Nak şi bend, İmâm-ı Âzam, Mev levî 

Muham mad can, Sa ri Asi ye, Yak ka Çı nar 

ve Amind can ca mi le ri in şa edil miş tir. Ta-

cikis tan’ın Be dah şan böl ge sin de çoğunlu-

ğu oluş tu ran İsmâilî mez he bi üyele ri nin 

de Du şan be’de bü yük bir mer ke zi bu lun-

mak ta dır. Du şan be ile An ka ra 2003 yı lın da 

kar deş şe hir ilân edil miş tir.

1942’de bü yük bir kâğıt fab ri ka sı açıl dı. II. 

Dün ya Sa va şı yıl la rın da (1941-1945) fab ri-

ka la rın cep he ye da ha faz la mâmul ye tiş-

tir me si için ka pa si te le ri art tı rıl dı ve ye ni-

le ri ek len di; 1945’te trak tör, 1946’da mo-

tor, sa bun, çi men to, tri ko taj fab rikala rı 

te sis edil di. Ay nı yıl bu fab ri ka la rın elek trik 

ih ti ya cı nı kar şı la mak için Aşa ğı var zob Hid-

ro elek trik San tra li’nin ya pı mı na baş lan dı.

Sov yet dö ne min de şe hir Ta ci kis tan’ın 

kül tür ve bi lim mer ke zi ol ma yo lun da hız-

la iler le di; yir mi üç araş tır ma ens ti tü sü, 

se kiz üni ver si te ve yük sek okul, on do kuz 

mes lek li se si açıl dı. 1951’de Ta ci kis tan 

İlim ler Aka de mi si fa ali ye te geç ti. Bu nun 

ya nın da Fir devsî ad lı Ta ci kis tan Millî Kü-

tüp ha ne si, İlim ler Aka de mi si Mer kez Kü-

tüp ha ne si ku rul du. Şeh rin adı 1961’de 

Sta linâbâd’dan tek rar Du şan be’ye çev ril di. 

Gü nü müz de şe hir de yir mi üni ver si te, on 

ye di araş tır ma ens ti tü sü, do kuz tek nik 

li se, 140 or ta okul ve li se, 181 kü tüp ha ne, 

112 kreş, kırk bir has ta ha ne, se kiz stad-

yum, 121 spor sa lo nu, dört yüz me ha vu-

zu, üç te nis kor tu ve el li ye di fut bol sa ha sı 

bu lun mak ta dır. İr fan, Maa rif, Dâniş, Edip, 

Ta ci kis tan An sik lo pe di si Du şan be’de ki en 

önem li ya yı nev le ri dir. Şe hir de el li ye di ga-

ze te ve otuz üç der gi ya yım lan mak ta dır.

Sov yet ler Bir li ği’nin da ğıl ma sı ve 1992-

1997 yıl la rı ara sın da ül ke de sü ren iç sa vaş 

yü zün den Du şan be eko no mik ve sos yal 

ha yat ba kı mın dan bü yük de ği şik lik le re 

uğ ra dı; yüz ler ce okul, kreş, kü tüp ha ne, 

ku lüp, si ne ma, kül tür evi, eği tim ve öğ re-

tim ku ru mu za rar gör dü. Ço ğun lu ğu Du-

şan be’de ya şa yan Rus, Uk ra in ve Ta tar gi bi 

ya ban cı nü fus Rus ya’ya göç et ti. İç sa va şın 

ar dın dan şeh rin ima rı na hız ve ril di. Sâmânî 

Dev le ti’nin 1100. yı lı mü na se be tiy le dü-

zen le nen bir mey da nın or ta sı na İsmâil 

b. Ah med Sâmânî’nin bü yük bir hey ke li 

ko nul du. Ta cik ta ri hi ni yan sı tan hey kel ler, 

büst ler şe hir de ki park ve mey dan lar da ye-

ri ni al ma ya baş la dı. Ko mü nist dö ne min de 

mey dan, cad de ve so kak la ra ve ri len isim ler 

Ta cik meş hur la rı nın adıy la de ğiş ti ril di.

Rûdekî Parkı

(Bağ-ı Rûdekî)

ve Cumhurbaşkanlığı

Sarayı
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