
 

 

 

 

 

 

 

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur’un “3. Uluslararası Sosyal Bilimler 

Kongresi” Konuşması  

 

Muhterem Hazirûn… 

 

Özbekistan’da bulunmak, Semerkant’a, Taşkent’e, Buhara’ya gelmiş olmak, buraları 

görebilmek, bizim için tarihe dokunmak, atalarımızın ruhuyla buluşmak gibi bir anlamı haizdir. 

Türk-İslâm kültür ve medeniyetinin, biliminin, sanatının kalbi asırlarca bu şehirlerde, bu 

coğrafyalarda atmıştır. Bu topraklar, insan yetiştirmek bakımından dünyanın en zengin 

topraklarındandır. Bir yanda Şah-ı Nakşibendi Bahaeddin Nakşibend, bir tarafta Uluğ Bey gibi 

bir bilge hükümdar, tarihteki bilge hükümdarların piri sayılabilecek büyük devlet adamı, bir 

yanda İbni Sina gibi modern tıbbın kurucusu bir şahsiyet, hadis ilminin büyük âlimi Buharî, 

ehl-i sünnetin itikat imamlarının birincisi İmam-ı Maturidi bu toprakların evladıdır. Büyük 

Özbekistan coğrafyası, Türk-İslâm âlemine ve insanlığa bu isimleri hediye etmiştir. Modern 

bilim, modern mimari, modern şehircilik, modern tıp kısacası bütünüyle modern dünya bu 

coğrafyanın geçmişine çok şey borçludur. Türkçenin iki kolundan biri olan Çağataycanın 

yetiştirdiği büyük ediplerin, Ali Şîr Nevâî, Babür Şâh, Hüseyin Baykara, Sekakî, Lütfî, Ataî 

gibi Türk dünyasına mal olmuş ünlü şairlerin de vatanıdır Özbekistan. Ali Şir Nevai, eserleriyle, 

hikmetli şiirleriyle bugün insanlığın içine düştüğü bunalıma reçeteler sunacak birkaç büyük 

isimden biridir. Nevai, sadece Orta Asya’nın değil, Anadolu, hatta Balkan Türklüğünün de 

önemli bir değeridir. Anadolu’da gelişen Türk edebiyatını besleyen büyük isimlerin başında 

gelir. Burada, onun doğduğu topraklarda dolaşmak, şiirlerini söylediği yollarda yürümek 

gerçekten heyecan verici. 

 

Özbekistan tarihinin büyük hükümdarı Timur, Semerkan’tı inşa ederken, Buhara’ya medreseler 

yaptırırken şüphesiz ki Türk-İslâm medeniyetinin inkişafını hedefliyor, bunun rüyasını 

görüyordu. Tarihteki büyük şahsiyetler, büyük hükümdarlar bir şeyin önce rüyasını görür, sonra 

onu gerçekleştirmek için yola koyulurlar. Bilge Kağan da, Mete de hatta Osmanlı 

İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey de bir büyük rüyanın adamıydılar. Timur gibi büyük 

devlet adamlarının rüyaları her zaman uykuda görülmez. Görülen rüyalar gibi kurulan yani 

tasarlanan rüyalar vardır. Fakat ben gene de bu büyük adamların tasarladıkları rüyayla uykuda  



 

 

 

 

 

gördükleri rüyaların aynı olduğunu düşünmek, buna inanmak istiyorum. Timur Han, gördüğü 

rüyayı gerçekleştirmek için ülkeler fethetti. Fethettiği ülkelerin maddi zenginliklerini 

Semerkant’a, Buhara’ya akıtmak yerine, bu ülkelerin bilgelerini, âriflerini, bilim adamlarını, 

sanatkârlarını, şairlerini, mimarlarını kendi ülkesine getirdi. Semerkant ve Buhara böylece 

Semerkant ve Buhara oldu. Bugün o devirlerde ihşa edilmiş tarihi ve abidevi yapıların 

yaşadığını görmek, onların arasında dolaşmak, içinde yaşamak bizler için sonsuz bir 

mutluluktur. Emir Timur’dan sonra gelen hükümdarlar da onun yolundan gitmeye devam 

ettiler. Özbekistan, bu bakımdan Türk-İslam mimarisinin başkenti gibidir. Burada Şah-ı Zinde 

Kabristanını, Bibi Hatun Camiini ve külliyesini, Emir Timur’un türbesini, Uluğ Bey 

rasathanesini, gene onun yaptırdığı sahabeden Kusem Bin Abbas’ın türbesini görmek, Özbek 

kardeşlerimizin bu tarihi mirasa sahip çıktığına şahit olmak gurur verici. 

 

Uluğ Bey’i burada bir kere daha anmadan geçmek istemiyorum. Belki de kendinden sonraki 

bütün bilge hükümdarlara –ki sayıları çok fazla değildir- örneklik ve öncülük eden bu büyük 

bilgenin yaptığı çalışmalar, bugün uzayla ilgili bilimsel çalışmaları hızlandıran, yönlendiren bir 

özelliğe sahiptir. Sanata, bilime, şiire verdiği önemi, modern üniversitelerin bir prototipi olan 

medreselerin kurulması ve yayılması konusundaki çabalarını iyi biliyoruz. Kendi 

rasathanesinde hazırladığı gökbilimle ilgili cetveller, asırlar sonra Batı dünyasında gelişen 

bilime öncülük etmiştir. Onun eserleri Türk-İslâm dünyasının bilimde ulaştığı seviyeyi 

göstermesi bakımından çok önemlidir.  

 

Özbekistan, aynı zamanda modern tıbbın kurucusu olan İbni Sina’nın da memleketidir. Bu 

büyük devlet adamları ve âlimlerinin yaşadığı çağdan günümüze baktığımızda maalesef 

manzara pek de iç açıcı değildir. Kıymetli hazirûn, İbni Sina’nın meşhur eseri El Kanun 

Fittıbb’ın Türkiye Türkçesinde tam bir tercümesi maalesef mevcut değildir. Ama aynı eserin 

mesela İbranice’ye 700 farklı tercümesinin yapıldığından bahsedilir. Eser, 12. Yüzyılda 

Latince’ye çevrilmiş ve 17, yüzyıla kadar temel eser olarak okutulmuştur. Aynı şekilde Ali Şir 

Nevai’nin bütün eserleri de Türkiye Türkçesine aktarılmış değildir. Gene de burada sevindirici 

bir haber vermek isterim; Nevai’nin bütün eserleri İstanbul’daki bir bilim adamımız tarafından 

süratle Türkiye Türkçesine aktarılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı da  

 



 

 

 

 

 

Nevai’nin bütün eserlerinin basılmasıyla ilgili bir komisyon kurmuştur. Umarım en kısa 

zamanda bu eserler basılır ve insanlığın faydasına sunulur.  

 

Özbekistan’ın bizim için önemli bir yanı da burada çok sayıda büyük evliyanın kabrinin 

bulunuyor olmasıdır. Asırlardır Anadolu ve Balkanlardaki tasavvufi hayata yön veren velilerin 

büyük bir kısmı bu coğrafyada doğup büyümüş, fikirleri bu topraklarda neşet etmiştir.  

Abdülhâlık Goncdüvânî, Alâeddîn-i Attâr, Alâeddîn Goncdüvânî, Behâeddîn Buhârî (Şâh-I 

Nakşibend), Muhammed Bâbâ Semmâsî, Necmeddîn-i Kübrâ, Seyyid Atâ ve Ya’kûb-i Çerhî 

gibi isimler Türkiye’de de bilinmektedir. Onların maneviyatı bizleri beslemeye devam 

etmektedir. İmam-ı Maturidi hazretlerini ve büyük hadis âlimi Buhari’yi de özellikle anmak 

isterim. 

 

Çok değerli Özbek kardeşlerim, 

 

Biz, tarihin belli bir döneminde, bir takım şartların ayırdığı kardeşleriz, amcaoğullarıyız. 

Özbekistan semalarından yükselen her selam, Anadolu’da gelip bizi bulmaya devam ediyor. 

Biz de oradan gökyüzüne bakarak, yüzümüze sizin yaşadığınız topraklara dönerek sürekli 

selamlar gönderiyoruz. Bu asırlardır böyle devam ediyor. Geçmişte hükümdarlar arasında vuku 

bulan hadiseler, bizim size sevgimizi azaltmadı. Kardeşliğimize halel getirmedi. Bugün, şartlar 

bu kardeşliği pekiştirme hususunda birkaç yıldır hiç olmadığı kadar elverişli bir hal aldı. Biz, 

dünyaya söyleyecek sözü olan bir milletiz. Dünyanın sürüklendiği korkunç karanlığın önüne 

durabilecek yegâne millet biziz. İnsanlık, çok büyük bir çöküş içinde, çok büyük bir çürümeyi 

yaşıyor. İnsanlığın ta Hz. Âdem’den beri yaşattığı değerler, bir bir gündemden çekiliyor. 

Eksilen her değer, büyük felaketin habercisi demektir. Türkiye ve Özbekistan’ın bilimsel, 

teknolojik ve sanatsal ilişkilerinin artması, hız kazanması bu anlamda çok büyük önemi haizdir. 

Şah-ı Nakşibendi’nin, İmam-ı Maturidi’nin, Nevai’nin, Mevlana’nın, Yunus Emre’nin 

nefesinin insanlığa ulaştırılması için işbirliğine ihtiyacımız var.  

 

Zaman bizim için vardır, zaman bize emanettir. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu şuurla 

hareket edersek medeniyetimizi, milliyetimizi, dinimizi yeniden layık olduğu yere yüceltme 

kudretine sahip oluruz.  


