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Bu çalışmayı, başta, asırların ötesinden yüreğimize Türkçe, 
hem Türk’çe seslenen, bunaldıkça gölgesine, ruhaniyetine 
sığınıp ferahladığımız büyük insan Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed 
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SUNUŞ

Ahmet Yesevî’nin, vefatından iki asır sonra yaşayan büyük Türk Hanı Emir Ti-
mur’un rüyasına girerek Buharâ’nın fethini kendisine müjdelediği rivayet edil-
mektedir. Bu işaret üzerine Buhara üzerine sefere çıkan Emir Timur (1336-

1405), zafere ulaştıktan sonra manevi bir şükran hissi ile Ahmed Yesevî’nin kabrini 
ziyaret için Yesi’ye gelmiştir. Emir Timur, yanında bulunanlardan Mevlana Abdullâh 
Sadri, Ahmet Yesevî’ye ait kabrin üzerine muhteşem bir türbe yapımıyla görevlendir-
miş ve türbe yapımına ilişkin bazı ölçüleri bizzat kendisi belirlemiştir.  O dönem Türkis-
tan’ın en ünlü mimarı Hoca Hüseyin Şirazi tarafından külliyenin yapımına başlanmış ve 
devrin mimari şaheserlerinden olan türbenin yapımı iki yılda tamamlanmıştır. Türbe, 
Emir Timur’un talimatıyla mescid, dergâh, mutfak ve diğer hizmet binaları eklenerek 
büyük bir külliyeye dönüşmüştür.

Türbenin en önemli parçalarından olan bronz Taykazan ise, 1399 yılında Karnak 
şehrinde Emir Timur Han tarafından Abdülaziz b. Servereddin Tebrizî’ye yaptırtıl-
mıştır. Kazanın üzerindeki kitabede, kazanın Emir Timur tarafından şeyhlerin sultanı 
Ahmet Yesevî’nin ruhunu şad etmek için insanların su içmeleri maksadıyla yaptırıldığı 
anlatılmaktadır. Kazanın üzerinde Kuran-ı Kerim’den ayet ve hadislerle nilüfer çiçeği 
formunda on adet kulp yer almaktadır. Yedi ayrı metalin alaşımından dökülmüş olan 
kazan, yaklaşık iki ton ağırlığında, 2,4 metrelik ağız çapında ve üç bin litre su alma kapa-
sitesine sahiptir. 

UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Hoca Ahmet Yesevî Türbesinde teşhir 
edilen Taykazan, türbenin ve Türk maden sanatının en önemli eserlerinden birisidir. 
Sovyetler Birliği döneminde, 1935 yılında Saint-Petersburg’taki ünlü Ermitaj Müzesi’ne 
götürülen Taykazan, Kazak aydınların uğraşları sonucunda Nursultan Nazarbayev ta-
rafından 18 Eylül 1989’da tekrar geri getirilerek Ahmet Yesevi Türbesine konulmuştur.

Elinizdeki bu eser, Türk kültür tarihi açısından büyük önem arz eden Taykazan’ın 
Ermitaj Müzesi’nden geri getirilmesi için verilen uğraşlarla dönemin Sovyetler Birliği 
yöneticileri arasında geçen resmî yazışmaları tarihî belgeler ışığında belgelemektedir.

Prof. Dr. Metin Akar tarafından, Türkistan’da görev yaptığı dönemde derlemeye ça-
lıştığı belgelerden hareketle “Taykazan ve Etrafında Oluşan Halk Kültürü, Taykazanın 
Rusya Macerası” adlı bu eser hazırlanmıştır. Eserin hazırlanmasında emeği geçen Prof. 
Dr. Metin Akar’a üniversitem ve şahsım adına en kalbî şükranlarımı sunuyorum.  

    Prof. Dr. Musa Yıldız
  Mütevelli Heyet Başkanı
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ÖNSÖZ 

Türkistan şehrinin eski belediye başkanlarından Sayın Erkin Curabekov ile 
2003 yılında tanışmıştık. Onun, başkanlığı sırasında 1935 yılında Leningrad’a 
götürülüp Ermitaj Müzesi’ne kapatılan taykazanın geri alınması savaşını veren 

ve bu mücadeleyi galibiyetle sonuçlandıran bir kültür savaşçısı olduğunu daha önceki 
yıllarda duymuştuk. Üniversite’nin Türkoloji Bölümü’nden ayrılıp Türk Dünyası Eko-
nomik İlişkilerini Araştırma Merkezi’ne tayin edilmemiz üzerine ilimle uğraşacak, kitap 
ve makale yazacak yeterli zamana kavuştuk. 2004-2005 ders yılında yazmayı plânladı-
ğımız kitaplar listesine Taykazanın Ermitaj’dan Geri Alınması Macerasını, Erkin Cura-
bekov’un da olurunu alarak eklemiştik. Türkistan’a araştırma ve derleme çalışmalarına 
gittiğimiz günlerde bu olayı, kahramanının ve mücadele arkadaşlarının ağzından, bi-
rinci elden dinledik, notlar aldık. Taykazanın Ermitaj Müzesi’nden çıkarılışını gösteren 
filmi seyrettik. Sayın Erkin Curabekov, bu iş için yaptığı yazışmaların bazılarının birer 
nüshasını arşivinde korumuş. Bunları tercüme ettirerek yayınlamamız konusunda bize 
izin verdi. Çalıştığımız kurumda, Rus diliyle yazılan bu belgeleri kısa süre içinde Türkiye 
Türkçesine/Kazak Türkçesine tercüme ettirecek eleman bulamamıştık. Basımına karar 
verilince Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
Sayın Prof. Dr. Musa Yıldız Beyefendinin lütfu ile bu noksanımız da giderildi.   

Macerasını derlediğimiz taykazanın ne olduğunu, Türkistan kültüründeki yerini de 
merak ettik. Bu konuda yaptığımız araştırmalarda çok zengin bir halk kültürü ile karşı-
laştık. Bu bilgileri Türk kültürüne değer veren okuyucular ve bilim adamları ile paylaş-
mak istedik. Ancak taykazan ve çevresinde oluşan halk kültürü unsurları o kadar zengin-
di ki taykazanın Rusya macerasından daha geniş yer tuttu. 

Taykazan kitabı üç bölüm hâlinde yazıldı. İlk bölümde Türk kültüründe kazanın 
yeri ve taykazan ve etrafında oluşan halk kültürü yer aldı. İkinci bölümde, kazanın Er-
mitaj’dan geri alınması hikâyesine yer verildi. Taykazanın Rusya’dan geri alınış hikâye-
sinin anlatıcısı ve başkahramanı Sayın Erkin Curabekov’dur. Biz bu konuda fazla bir 
şey yapmadık. Sadece bize anlatılanları Türkiye Türkçesine aktararak yazdık. Üçüncü 
bölümde de Erkin Curabekov arşivinden edindiğimiz belgelerin kopyaları ile Türkiye 
Türkçesi’ne tercümeleri bulunmaktadır.   
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Kitapta yer alan fotoğrafların çoğu yazarın mütevazı kamerasının vasat resimleridir. 
İmkân olsaydı profesyonellerce çekilmiş fotoğraflara yer vermeyi çok isterdik. Ama ol-
madı. Bir kısım fotoğraf ve çizimler de, ya daha önce çıkan kitaplardan aktarıldı veya 
bize teslim edilen belgelerin taranmasıyla elde edildi.   

Bu kitaptaki bazı bilgileri derleme yoluyla edindik. Bazı bilgileri de daha önce yayın-
lanan kitaplardan elde ettik. Toplanan bilgileri bilim süzgecinden geçirip, bir kısmını yo-
rumlayıp kitabımıza aldık. Arap diliyle yazılmış metinlerin okunuşunu Türkiye Türkle-
ri’nin kullandıkları Lâtin esaslı alfabe ile, yumuşak bir transkripsiyonla kaydettik. Kazak 
ve Özbek Türkçesi metinlerini de Türk Dünyası ortak alfabesine yaklaştırarak yazdık.   

Dipnotlarda bilgi kaynaklarını zikrederken, Kiril alfabesini bilmeyen Türk okuyu-
cuları ve kitabın Türkiye Türkçesi’yle yazılmış olduğunu düşünerek, sadece Türkiye 
Türkleri’nin kullandığı Lâtin alfabesinden yararlandık. İstasnaî hâllerde Kiril alfabesiyle 
bazı kaynakları da zikrettik. Kiril alfabesi ile yazılmış olan eserlerin orijinal alfabeleri ile 
künyeleri kitabımızın bibliyografya bölümünde mevcuttur.

Bu çalışma 19 Mart 2005 tarihinde, Almatı’da tamamlanmıştı. O günden bu güne 
çok zaman geçti. Teşekkür listemizde adı zikredilen değerli dostlarımızdan bir kısmı 
Hakk’a yürüdü. Araştırmalarımız sırasında bize kafasını, gönlünü, bilgi birikimini, arşi-
vini veya imkânlarını sunan [merhum] Mühendis Erkin Curabekov’a, T.C. Almatı Bü-
yükelçiliği müşavirlerinden Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu’na, [merhum] Doç. Dr. Yoldaş 
Safarogli Arzumetov’a, Dr. Raşid Tajibayev’e, Temirhan Rıskeldiyev’e, merhum Musa 
Abdukadırov’a, Said Toklun Muradov’a, Doç. Dr. Rüstem Aşimov’a, Julduzay Beyseno-
va’ya, Kayırbek Kirkabayev’e, Murat Şanlı’ya, Bahtiyar Sultanov’a, Arkeolog Marat Tu-
yakbayev’e, öğrencim Halil Ulusoy’a ve bu kitabı sahiplenen ve yayımını sağlayan Hoca 
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Prof. 
Dr. Musa Yıldız Beyefendiye hâsseten teşekkürlerimizi sunarız.  

Prof. Dr. Metin AKAR,
 İstanbul, 30 Ağustos 2017



SUNUŞ / 5 
ÖN SÖZ / 6

BİRİNCİ BÖLÜM:
KAZAN VE ETRAFINDA OLUŞAN KÜLTÜR

1.TÜRKLERDE KAZAN GELENEĞİ / 15

2.TAYKAZAN /19

2.1. KAZAN KİM TARAFINDAN YAPTIRILDI, NİÇİN YAPTIRILDI? / 19

2.1.1. Kim tarafından yaptırıldı? / 19

2.1.2. Kazan niçin yaptırıldı? / 19

2.2. KAZAN HAKKINDA EMİR TİMUR’UN EMRİ / 19

2.3.EMİR TİMUR VAKFİYESİ’NDE KAZAN HAKKINDA BİLGİ VAR MI? / 21

2.3.1.Emir Timur Vakfiyesi’nden hükümler  / 22

2.3.2.Halim aba aşı yahut keşkek / 22

2.4. TAYKAZANI DÖKEN USTA: TEBRİZLİ ABDÜLAZİZ  / 24

2.5. ABDÜLAZİZ USTANIN KARNAKTAKİ TORUNLARI VE ŞECERELERİ  / 25

2.6. TAYKAZANIN DÖKÜLDÜĞÜ ŞEHİR: KARNAK / 28

2.6.1. Kazanın döküldüğü yer  / 29

2.6.2. Tarihî Karnak Camii / 30

2.6.3. Mämet İşan Mescit ve Medresesi / 31

2.7. TAYKAZANIN MADDÎ YAPISIYLA İLGİLİ BİLGİLER / 34

2.8. TAYKAZANIN ÜSTÜNDEKİ YAZILAR  / 35

2.9. TAYKAZANIN SÜSLENMESİ  / 40

2.10. TAYKAZANIN KÜLLİYEDE DURDUĞU YER: KAZANLIK / 44

İÇİNDEKİLER



2.11. KAZANIN ADLARI: TAYKAZAN, DAŞ KAZAN, KARA KAZAN, BAKIR KAZAN  / 45

2.12. KAZAN, BİR SEMBOLDÜR / 46

3. KAZAN ETRAFINDA OLUŞAN KÜLTÜR/ 48

3.1. KAZAN HAKKINDA HALK İNANÇLARI / 48

3.1.1. Kazan nasıl döküldü, nasıl taşındı, türbeye nasıl yerleştirildi?   / 48

3.1.2. Türbeyi ziyarette taykazana tazim geleneği / 49

3.1.3. Çocuğu olmayanlara çocuk verir / 49

3.1.4. Mührü tılsımlı ve koruyucudur / 49

3.1.5. Suyu dertlere devadır / 49

3.1.6. Kendisi millî birlik ve beraberliğin sembolüdür / 49

3.1.7. Kazan evliyanın gözüdür / 50

3.1.8. Kazan habercidir / 50

3.1.9. Kazan yedi madenden dökülmüştür / 50

3.2.KAZAN ÇEVRESİNDEKİ TUĞLAR / 50 

3.3. BÜYÜK TUĞ / 51

3.4. ON BİR AHMEDLER MÜHRÜ / 53

3.4.1. Mührün tarifi, eskiden asılı olduğu yer ve ustası / 53

3.4.2. Mühürlerin sayısı ve sahipleri / 55

3.4.3. Mühürlerdeki Ahmedlerin kimlikleri / 57

3.5. ON BİR AHMEDLER MÜHÜRLERİ İLE İLGİLİ HALK İNANÇLARI / 58

3.5.1. Mühür belâlardan korur / 58

3.5.2. Emir Timur da bu mühür sayesinde başarılı olmuştur/ 58

3.5.3. Her adamın bastığı mühür kâğıda çıkmaz / 58

3.5.4. Mühür her adama görünmez / 58

3.6. TAYKAZAN ŞİİRLERİ / 59



İKİNCİ BÖLÜM: 
TAYKAZANIN RUSYA MACERASI

1. TÜRKİSTAN’DA BİR GECE / 65

2. TAYKAZANIN TÜRKİSTAN’DAN AYRILIŞI –YAHUT- HASRET VE SABIR SINAVININ 
BAŞLAMASI / 68

3. TAYKAZANIN YÂD ELLERDE ERMİTAJ’A “KONAK” OLMASI / 69

4. ERKİN CURABEKOV’UN BELEDİYE BAŞKANI OLMASI / 69

5. YERİN GÖĞÜN SAHİBİ VAR / 69

6. FUKO SARKACI / 72

7. UNESCO İLE İLK TEMASLAR VE TÜRKİSTAN ŞEHRİNİN 1500 YILLIK   
OLDUĞUNUN TESCİLİ / 72

8. KAZAKİSTAN KÜLTÜR BAKANI DEVREDE / 72

9. KOMÜNİST PARTİ MOSKOVA KURULTAYINDAN MEDET UMMA / 72

10. PES ETMEK YOK / 72

11. 1986 YILI YAZIŞMALARI / 73

12. 1988 YILI MÜCADELELERİ / 73

13. BİR DENEME DAHA / 74

14. BİR ELİN NESİ VAR / 74

15. MOSKOVA, BÜYÜK ŞEHİR / 75

16. ÜMİT ÖLMEZ / 77

17. DEVEDEN BÜYÜK FİL VAR / 77

18. SIFIRA SIFIR, ELDE VAR SIFIR / 78

19. HENÜZ KAPILAR BİTMEDİ / 78

20. DÖNMEK YOK, EVE BİLE / 79

21. ALMATI’DA / 79

22. BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR / 79

23.MÜJDELER OLSUN ! / 80



24. ÂŞIĞA BAĞDAT SORULMAZ, LENİNGRAD DA / 80

25. “YÂRE VARMAK ÜMMîDİ AZ AZ OLUR” / 81

26. SAYIN BÜYÜKLERİMİZ BİLİR / 81

27. NE YAPMALI TANRI’M? / 81

28. YAĞIR ÜSTÜNDE BİR DE ÇIBAN / 82

29. PES ETMEK YOK! -VEYA- DEMOKRASİLERDE ÇARELER TÜKENMEZ / 82

30. TAYKAZAN ZİYARETLERİ DEVAM EDER / 83

31. TANRIM, BİR YOL GÖSTER ! / 83

32. ON ÜÇÜNCÜ GÜN / 84

33. SONA DOĞRU / 85

34. HAYDİ ARKADAŞLAR, TÜRKİSTAN’A ! / 88

35. STRESİN SONU / 88

36. DÖNÜŞ YOLU VE YOLCULUĞU / 89

37. TÜRKİSTANLILARIN KAVUŞMA SEVİNCİ / 89

38. BORİS PİOTROVSKİ’YE VEFA BORCU / 90

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 
BELGELER

ŞECERE / 94

1985 YILI YAZIŞMALARI / 96

1986 YILI YAZIŞMALARI / 120

1987 YILI YAZIŞMALARI / 132

1988 YILI YAZIŞMALARI / 148

1989 YILI YAZIŞMALARI / 172

KAYNAKLAR / 191

KAYNAK KİŞİLER / 195



TAYKAZAN

12



BİRİNCİ BÖLÜM
KAZAN VE ETRAFINDA 

OLUŞAN KÜLTÜR



14



TAYKAZAN

15

1. TÜRKLER’DE KAZAN GELENEĞİ

Madenlerin işlenmesi öğrenildikten sonra, tarih boyunca, her kavim gibi Türkler de 
günlük ihtiyaçları sebebiyle kazan yapmış, yaptırmış ve kullanmış olmalıdır. Daha son-
raki zamanlarda kazan basit bir su kabı veya yemek pişirme aracı olmaya devam etmiş 
olmakla birlikte ona yeni bir anlam ve manevî bir değer kazandırılmış olmalıdır. Asya 
bozkırlarında yapılan araştırmalarda ilki kesilmiş koni ayaklı Saka tipi kazanlar, ikincisi 
de ayaksız kazanlar olmak üzere iki kazan tipine rastlanmıştır ve Yesevî türbesindeki ka-
zan, şekli itibariyle Saka tipi kazanlarla aynı özellikleri gösterir1. 

Kıpçak Türkleri’nin yaşadığı alanlarda yapılan arkeolojik kazılarda, XII-XIII. asırla-
ra tarihlendirilen ve zengin askerlere ait olduğu sanılan mezarlarda, bakır levhalardan 
yapılmış kazanlar bulunmuştur. Bu mezarlardaki kazanlar, muhtemelen, “buraya bir ko-
mutan, bir aşiret reisi veya büyük bir aile reisi gömülmüştür” anlamına gelmektedir ve 
daha Saka, Hun, Kıpçak devirlerinde kazan birliğin sembolü olmuştur2.

2000 yılında Köl Tigin’in (öl. 731) anıt mezarında Türk ve Moğol arkeologlarca ya-
pılan kazılarda mermerden yapılmış büyük bir kap gün ışığına çıkarılmıştır. Benzeri bir 
kap da Bilge Kagan (öl.734) anıt mezarı külliyesinde bulunmaktadır3. Bunların sunak4 
taşı olarak kullanıldığı iddia edilmektedir5.  

1 Bu konuda  Е.Ю. Спасская[ “Медные Котлы Ранних Кочевников Казахстана и Киргизии”٫ Ученые записки 
АГПИ им. Абая. Том : ХI (1), Алма-Ата 1956, 156.] ve А. I. Бернштам’ın [«Историко-Археологический Очерк 
Централъного Тянъ-Шаня и Памиро-Алая», Материалы и Исследования по Археологии СССР №26, 1952\ 
С.43.] çalışmaları mevcuttur. (Bu bilgiler D. Mustapayeva’nın makalesinden [“Қожа Ахмет Иассауи Кесенесіндегі 
Тайқазан Туралы», 1500 Жыл Тарихы Терең Түркістан, Алматы «Білім» 2000, 78-82] alınmıştır.)
2 Dildaş Mustapayeva, a.g.m., s. 79. [D. Mustafayeva’nın kaynağı: С. А. Плетнева, “Кочевники Средневековья”, Поиски 
Исторических Закономерностей. М.,1982, С.22.] 
3 Cengiz Alyılmaz–T. Battulga–O. F. Sertkaya (yayına hazırlayanlar), Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi Albümü,  T.C. 
Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma Dairesi Başkanlığı yayını, Ankara 2001, s.15, 43, 73.
4 Sunak veya sunak taşı (eski şekilleri kurbangâh, mizbah veya kurban taşı; Fr. pierre d’offrande; kilisede olanlarınaFr. Au-
tel, Alm. altar) terimleri bizde, putperestlerin ilâhlarına kurban sundukları taş kürsüleri çağrıştırmaktadır. Bir millî üslûp 
ve millî kültür (belki inanç) gereği olarak Türk anıt mezarlarına konulan bu büyük taşları, putperestlerin thitiriyon veya 
vόmoslarla(Eski Yunan), aralarla(Roma),  Yahudilerin kanlı sunak taşları ile ilgisi olduğunu sanmıyoruz. Genellikle put-
perest, Musevî ve İsevî olmayan eski Türklerin bu mimarî eserlerinin tamamlayıcı unsurunu  biz ‘armağan taşı, sıylık taşı, 
adak taşı’ diye adlandırabiliriz. Celâl Esad Arseven de vaktiyle bu konudaki terim kargaşasına dikkat çekmiş, tercihini 
‘sunak’ kelimesinden yana yapmıştır. Aynı kitapta dinlere ve kültürlere göre görülen sunak çeşitleri de anlatılmıştır (Bkz: 
Sanat Ansiklopedisi, “sunak’, C.IV, İstanbul 1983, s. 1849 ve ‘kurbangâh veya kurban taşı’, C.III, İstanbul 1966, s. 1172-
1173.). Ana Britanica Genel Kültür Ansiklopedisi’nin “sunak” maddesinde (C.XX, İstanbul 1993, s.135) sunak taşlarının 
şekli, aslî görevinin ne olduğu üzerinde durulmuştur. Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi’sinin ‘sunak’ maddesin-
de de Babil, Druid, Grek, Romen, Hıristiyan, Mısır ve Mûsevî sunakları hakkında kısa bilgiler verilmiştir. (C. XI, İstanbul 
1990, s. 613 – 614.)   
5 Cengiz Alyılmaz–T. Battulga–O.F.Sertkaya (yayına hazırlayanlar), a.g.e., s. 15, 43, 73. Bu “sunak?” taşlarının fonksiyo-
nunun ne olduğunu sarahaten bilmiyoruz. Ancak büyük devlet adamların, ulu kişilerin  anıt mezarlarında böyle bir nes-
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6

Köl Tigin’in anıt kabrindeki sunak/sıylık/armağan taşı.

7

Bige Kağan’ın anıt kabrindeki sunak/sıylık/armağan taşı.

nenin bulunmasını gerekli kılacak ip uçları mevcuttur. Meselâ,  731 yılında Köl Tigin ölünce ağabeyi Bilge Kagan 732 
yılında onun için anıt mezar yaptırdı. Yuğ töreni için  “Çin imparatoru derin üzüntüsünü bildiren bir mektupla birlikte 
özel bir elçilik heyeti gönderdi. Bu heyette Orhon sahilinde muhteşem anıtı diken usta da vardı. Yapılan barkın duvarları 
savaş tasvirleriyle bezendi.” (Bkz.:L. N. Gumiliev, Eski Türkler, ikinci baskı, İstanbul 2002, s. 395’den) . Taziye heyetinde 
bulunanları ve bunların getirdikleri hediyeleri, Köl Tigin abidesinde Yollug Tigin şöyle ifade eder: “Yasçı, ağlayıcı olarak 
Kıtay, Tatabı milletinden başta Udar general geldi. Çin kağanından İsiyi Likeng geldi. On binlik hazine, altın, gümüş fazla 
fazla getirdi. Tibet kağanından vezir geldi. Batıda gün batısındaki Sogd, İranlı, Buhara ülkesi halkından Enik general Oğul 
Tarkan geldi. On Ok oğlum Türgiş kağanından Tarduş İnançu Çor geldi. Türbe yapıcı, resim yapan, kitabe taşı yapıcı ola-
rak Çin kağanının yeğeni Çang general geldi.” (Cengiz Alyılmaz– T. Battulga–O.F.Sertkaya (yayına hazırlayanlar), a.g.e.,  
s. 21.)  Bilge Kağan abidesinde de “Bu kadar kazanıp babam kağan köpek yılı, onuncu ay, yirmi altıda uçup gitti. Domuz 
yılı, beşinci ay, yirmi yedide yas töreni yaptırdım. Bukağ vali ... babası Lüsin Tay generalin başkanlığında beş yüz yiğit 
geldi. Korkuluk ... altın, gümüş fazla fazla getirdi. Yas töreni kokusunu getirip diki verdi. Sandal ağacı getirip öz ... Bunca 
millet saçını, kulağını ... kesti. İyi binek atını, kara samurunu, mavi sincabını sayısız getirip bıraktı.” (Cengiz Alyılmaz–T. 
Battulga–O.F. Sertkaya (yayına hazırlayanlar), a.g.e., s. 78.) Muhtemelen, yuğ töreni için gelen heyet veya şahısların ge-
tirdikleri armağanlar sunak taşı üstüne konuluyordu. Bunlar oldukça büyük kaya kütlelerinden yapılmışlardı.  Cenaze 
evine giden veya türbe yahut anıt mezar ziyaretine giden müslüman Türklerin ölü sahibine veya türbeye, aynî veya nakdî 
yardımda bulunması, armağan götürmesi geleneğin, –biraz değişikliğe uğrasa da- hâlâ devam ettiğini göstermektedir.  
6 Cengiz Alyılmaz–T. Battulga–O.F.Sertkaya (yayına hazırlayanlar), a.g.e., s.43
7 Cengiz Alyılmaz–T. Battulga–O.F.Sertkaya (yayına hazırlayanlar), a.g.e., s. 114.
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Sunak taşları ile türbe veya anıt mezarlara konan ka-
zanların konuluş gerekçeleri ile kullanış şekilleri arasında 
paralellik mevcuttur. Bu kaplar zaman içinde birbirlerinin 
görevini üstlenmekte veya bir kazan bazı hâllerde sunak taşı 
görevi de yapmaktadır. Nitekim,1399 yılında Emir Timur 
tarafından su konmak üzere döktürülen kazan, 1992 yılında 
basılan bir kitapta “nezir, niyaz kazanı” diye tarif edilmiştir8. 

Kutsal yerlere, meşhur kimselerin kabirlerine veya türbe-
lerine kazan koyma geleneğinin temelinde bu kimselerin vak-
tiyle insanların veya ulusun maddî veya mavevî birliğini temin 
etmiş olma anlamı da mevcut olmalıdır. Bilindiği gibi günü-
müzde,Konya Mevlânâ Müzesi’nde nisan tası diye bilinen ve 
eskiden Horasan erleri kabirlerinin ayak ucunda bulunan, üze-
ri işlemeli bir kazan vardır9. Nisan ayında yağan ve “Kubbe-i 
Hadra”dan süzülerek bunun içine toplanan yağmur sularının 
şifalı olduğuna inanılmaktadır10. Bu kazan muhtemelen Mev-
lânâ’nın büyüklüğünü ve yaşarken milleti vaazlarıyla toplayıcı-
lığını, aydınlatıcılığını ifade için konmuştur.   

Güney Kazakistan’da, Çayan’ın ve Karatavlar’ın hemen kuzey-doğusunda bulunan 
İskak (İshak) Bab türbesinde de orta büyüklükte bir kazan mevcuttur. İskak Bab’ın ka-
zanı günümüzde sadaka olarak verilen paraların toplanması işlevi görmektedir; ama 
–kanaatimizce- vaktiyle İskak Bab’ın büyüklüğünü ve milleti toplayıcılığını göstermek 
üzere sembol olarak konmuş olmalıdır. 

Türkiye’deki bazı mermer mezarlardaki, kuşların su içmesi için yapılan mermer tas-
ların da bu geleneği devam ettirdiği söylenebilir.

Tarih içinde ve günümüzde mevcudiyeti tespit edilen, insanlara ve insanlığa hayır 
yapma düşüncesi veya sunulan nesnelerin belli bir yerde toplanması düşüncesi sonu-
cunda ortaya çıkan kazanların veya benzeri kapların, bir büyük kişinin (veya Tanrı’nın) 
adına sunulan nesnelerin konulması, su toplanması, su deposu olarak kullanılması gibi 
iki temel işlevi karşımıza çıkmaktadır. Dün sunak, yahut sıylık11 kabı olarak kullanılan 
büyük kazanlar bugün de su, sunulan para ve benzeri armağanların toplandığı kap ola-
rak varlığını ve işlevini sürdürmektedir. 

8 Mirahmad Mirhaldaruglı, Hoja Ahmad Yassavî, Şacara-i Saâdet, Karâmetleri, Hikmatlari, Şımkent 1992, s. 40.
9 M. Zeki Oral, Hazret-i Mevlâna Dergâhındaki Şaheserlerden Nisantası, Ankara 1954, s.1. Müzede bulunan bir kayda göre 
Nisan tası 734/1333 yılında Konya’ya gelmiş ve türbeye konmuştur. 33.375 kg ağırlığında ve kapak, gövde, bilezik ve 
kaideden, yani 4 parçadan oluşan nisan tasını buraya, üzerindeki yazıya göre, Ebusaid Bahadır Han  1134 yılında yaptırıp 
“şefaat niyaz ederek mukaddes ve mutahhar türbeye” hediye olarak göndermiştir (M.Zeki Oral, a.g.e., s. 2-3).
10 M. Zeki Oral, a.g.e., s.1; M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-II, İstanbul 1933, s. 694. 
11 Sıylık, Kazak Türkçesinde hediye, armağan anlamına gelmektedir.
12 M. Zeki Oral, a.g.e., (Res.1).
13 M. Zeki Oral, a.g.e., (Res.9).

İskak Bab türbesindeki kazan.



Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin türbesindeki 
kazanın, “Nisan tası”nın genel görünüşü.

12

Nisan tasının gövdesi

13

Nisan tasının gövdesindeki süslemelerden bir detay.
14

14 M. Zeki Oral, a.g.e, (Res.13).
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2. TAYKAZAN

2.1. KAZAN KİM TARAFINDAN YAPTIRILDI, NİÇİN 
YAPTIRILDI?

2.1.1. Kim tarafından yaptırıldı?

Bugün için taykazanı kimin yaptırdığı sorusuna tarihî belgelere daya-
narak kesin bir cevap verebiliyoruz: Emri veren Emir Timur’dur. Bu 
husus kazan çevresine yazılan yazılarda apaçık görülmektedir. (Bu 
konuda ilerideki sayfalarda ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.) Ancak 
Abdülaziz ustaya bu emri, yani yapım emrini şahsan veren Emir 
Timur olabileceği15 gibi inşaat işleri kendisine havale edilen 
Mevlânâ Ubeydullah Sadr da olabilir.

2.1.2. Kazan niçin yaptırıldı?

Kimilerine göre kazan sadaka konmak veya (kurban yahut adak olarak kesilen), derisi 
yüzülen koyunun parçalanmamış etini koymak için yaptırılmıştır17. Ancak, taykazanın 
üstündeki yazılardan anladığımıza göre Emir Timur bunu su konulması maksadıyla 
yaptırmıştır.

2.2. KAZAN HAKKINDA EMİR TİMURUN EMRİ

Yazar Sergey Petroviç Baradin (Moskova 25.09.1902-Taşkent 22.06.1974)in18 yazdığı 
Zviyozdi Nad Samarkandom (Taşkent 1981)  adlı ve Emir Timur konulu tarihî roma-
nının 54. sayfasında19  Timur ile Hoca Ahmed Yesevî külliyesinin yapımına nezaretle 
görevlendirilen Ubeydullah Sadr arasında geçen şu konuşmalara yer verilmiştir: 

15 Amze Kalmırzaulı, a.g.e, s. 16-17.
16 https://tr.wikiquote.org/wiki/Timur# media/File:Timur_reconstrüction03.jpg adresinden alınmıştır. Eri-
şim:18.07.2017.
17 Ämze Kalmırzaulı, a.g.e, s. 16.
18 Rus Sovyet dönemi yazarlarındandır. 1920’li yıllarda Orta Asya’da ve Uzak-Doğu’da gezmiş, özellikle Türk tarih, kültür 
ve medeniyetinin etkisinde kalmış, sonra Özbekistan’a yerleşerek yazarlık hayatını sürdürmüş ve burada vefat etmiştir. 
Dimitri Donskoy adlı romanına CCCR Devlet Mükafatı verilmiştir (1942). Emir Timur dönemini anlatan Uruş Alangaları 
adlı romanından dolayı da Özbekistan’ın büyük edebiyat ödüllerinden olan Hamza Mükâfatı’na lâyık görülmüştür [Uz-
bek Sovet Enciklopediasi, C. II,  (Taşkent 1972), s. 371’den.] . 
19 Bu romanın Özbek Türkçesiyle adı Samarkand Asmanida Yıldızlar’dır. İktibas ve tercüme edilen metin, Özbek Türkçesi 
ile yayınlanan kitapta 67. sayfada yer almaktadır. 

Emir Timur’un kafa kemiklerine göre Rus 
Antropolog Mihail Gerasimov’un 1941’de yaptığı yüz 
rekonstrüksiyonu sonucu ortaya çıkan büst.

16
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“.... 

-Ne oldu şimdi?

-Kazan işini bitirdik. Öylesine döktük...

Ubeydullah’ın dudaklarını buruşturması 
Timur’un dikkatini çeker. Onunla alay ederce-
sine sorar:

-Ne demek “öylesine döktük”?

Timur, korku ve yalakalık sebebiyle kendi-
sine doğru ve net cevap vermeyenleri sevmezdi. 
Ama Ubeydullah dik başlılıkla şöyle dedi:

-Evet, hiçbir yerde olmayan, benzersiz şekil-
de yapıldı.

-Onun nesi güzel? Nesiyle dikkat çekiyor?

-İyi dökülmüş.

-Büyüklüğü ne kadar?

- Büyüklüğü de öyle, benzersiz.

-Kimin işi?

-Abdülaziz döktü.

-Semerkantlı mı?

-Babasını siz Tebriz’den getirmiştiniz. O da usta imiş. İsmi Servereddin.

-Hatırladım Server’i. Demek oğullar da babalarının yolunu tutmuş. Bizim topraklar 
yabancı ustaları yadırgamadı.

-Muhkemleştirdi. Oğlu babasından daha usta imiş. Kazana kendi imzasını da atmış.

-Nasıl, diye Timur biraz çekingenlik gösterdi. 

Ubeydullah, koynundan şeffaf bir kâğıt çıkardı, ruloyu kollarının boyunca açarak 
kazana yazılmış olan yazıları yavaş yavaş okudu. Sonra onları tercüme etti. 

-Onda, kazanın sizin emriniz üzerine 801 yılının Şevval ayının 12. gününde su koy-
mak üzere döküldüğü de yazılmış. 

Sergey Petroviç Baradin’in romanı: 
Zviyozdi Nad Samarkandom.
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Ubeydullah, kağıdı büktü, başını iki yana sallayarak:

-Onu zar zor getirebildik. Çünkü usta kazanı Karnak’ta döktü. Bu kadar uzak mesa-
feden böyle ağır bir şeyi taşımak kolay olmadı.

-Ne demek istiyorsun, diye Timur dik dik baktı.

-Sultanım, böyle bir kazan görülmemiştir. Bu bozkır halkı için yapıldı, anlatabildim 
mi...

-Bozkırlıları bilir misin?

-Bu yıllar içinde onları anladım.

-Nasıl anladın onları?

-Onların gözünün önünde büyük şeyler olması lâzım. Bozkır halkı ufak tefek şeylere 
bakmaz, dikkat etmez. Onların nazarı büyüğe, genişe alışmış. Göçebeler geniş adımlarla 
yürürler, ufak taşlara dikkat etmezler, ayaklarının altına bakmazlar, uzağa bakarlar. Bu-
nun için bozkıra böyle büyük bir türbenin yapılması iyi oldu. Çok uzak mesafeden göze 
çarpar. Yanına geldiklerinde de içindeki kocaman kazanı görürler. Türbede de büyük 
velî yatıyor. Etrafında kocaman kandiller duruyor. Bozkırlılar, bunları kim yapmış diye 
düşünürler. Bunların hepsini gördükten sonra, ancak büyük biri böyle büyük şeyleri ya-
pabilir diyecekler.”20

2.3. EMİR TİMUR VAKFİYESİ’NDE KAZAN HAKKINDA BİLGİ VAR MI?

Nasıl Köl Tigin anıt mezarını yaptıran Bilge Kağan, mensubu bulunduğu Türk milleti-
nin inançları ve geleneği sebebiyle bu türbeye bir sunak taşı, sıylık taşı (veya taş kazan)21 
koydurmuşsa, yine bir Türk kağanı olan Emir Timur da Hoca Ahmed Yesevî türbesini 
yaptırırken bir ulu kazan dökülmesi ve türbeye konulması emrini mensubu bulunduğu 
Türk millî kültür ve inançlarının gereği olarak vermiş olmalıdır. 

Emir Timur’un Hoca Ahmed Yesevî külliyesi ile ilgili Farsça yazılmış vakıf senedin-
de22 taykazan hakkında açık bir emir veya ifadeye rastlamıyoruz. Ancak vakıf-nâmenin 
birkaç yerinde, külliyede görev verilecek olan  “sucu”nun vakıf gelirlerinden alacağı pay 
ve görevleri hakkında emirler mevcuttur.

1928 yılında Türkistan şehrini ve Hoca Ahmed Yesevî külliyesini ziyaret edip arkeo-
lojik ve toponomik araştırmalarda bulunan23, Hoca Ahmed Yesevî ve külliyesi hakkında 

20 Bu metin Dr. Raşid Tajibayev tarafından Türkiye Türkçesine tercüme edilmiştir.
21 Özbek Türkleri hâlâ taykazana daş kazan diyorlar.
22 Bir nüshası Türkistan Tarihi Müzesi’nde bulunan bu vakfiye hakkında çalışmalarımız sürmektedir. 
23 H. Argınbayev, Ahmed Yasavi Sävlet Gımaratı, Almatı “Öner”,1988, s. 27. 
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Türkistan halkından bilgiler derleyen Mihayil Evgeneviç Masson, Cuma günleri tayka-
zana şerbet doldurulup Müslümanlara ikram edildiğini bildirmektedir24. Bu şerbet ik-
ramı Emir Timur Vakfiyesi’nde olmasa bile bu vakfiye hükümlerinden olan “halim ası” 
ikramına bağlı olarak doğmuş ve yaşatılmış olmalıdır. 

2.3.1. Emir Timur Vakfiyesi’nden hükümler 

“Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri iki batman25 (yaklaşık 26 kg) buğday ile bir bat-
man et ve gerekli oranda tuz ve odun satın alınarak halim aba aşı pişirilsin. Bu aş, evliyalar 
sultanı Hazret Sultan külliyesinde Kur’ân-ı Kerîm okuyan hafızlara, Allah’ın adını 
tanıtanlara, yerli fakirlere, sakatlara ve kimsesizlere verilsin.26”

2.3.2. Halim aba aşı yahut keşkek  

Halim aba aşının nasıl yapıldığını yerinde inceleyen Mihail E. Masson şunları anlatıyor:

“Bir zamanlar kazana, Cuma namazından sonra Müslümanlara dağıtılmak üzere 
içine tatlı katılan su konurmuş. Ayrıca, yoksullara ve dilencilere halim aşı dağıtılırmış. 
Bu yemek, (türbedeki) koridorun solundaki sonuncu odada hazırlandığından buraya 
halimhane denmiş. Halimhane için, üzerine iki kazan yerleştirilebilen büyük bir soba 
yapılmış. Perşembe günleri her bir kazana, on altı kilogram buğday, kuyruğu tamamen 
doğranmış koyun eti, tuz ve su konup yirmi saat kadar kaynatılırmış. Pişen ve pelteye 
benzer gri renk alan yemek sini adı verilen tahta tekneye, büyük tahta kepçelerle konur-
muş. Tekneyi dört kişi kaldırıp kazanlık salonuna taşırlar, buraya gelen birkaç ahçı halim 
aşını tahta tabaklara çabuk çabuk doldurup giderlermiş. Tabaklardaki yemekler, ibade-
tini bitiren ve dışarı çıkmakta olan dindarlara ikram edilirmiş. İkram töreni genellikle 
yarım saat içinde bitermiş.27”

24 Mihayil E. Masson, Mavzoley Hoca Ahmeda Yasevi, Taşkent 1930, s. 16. Kazak Türkçesine tercümesi: Koja Ahmet Yasavi 
Kesenesi, çev.: Sërsen Bek Sahabat, Şımkent 2000. Külliyede, eskiden, kazanlık salonunda yapılan zikir törenlerinden son-
ra da dervişlere ve orada hazır bulunan konuklara, dergâhın “kudukhana”sından (kuyu bulunan odasındaki kuyudan) 
alınan su ve şekerle taykazanda hazırlanan şerbetin sunulduğu yaşlı Türkistanlılarca anlatılmaktadır. 
25 Batman, tartılan yerine ve malına göre 2.1 kg.dan 8 kg.a, hatta 13 kg.a kadar değişen bir ağırlık ölçüsüdür. Mihayil E. 
Masson , a.g.e.inde (s. 7, dipnot 2’de) farklı zaman ve yerlere göre,  bir batmanın 8 ile 16 put arasında değişen bir ağırlık 
ölçüsü olduğunu söyler. Biz eskiden Türkistan’da kullanılan batman ölçüsünü esas aldık. Geniş bilgi için bkz.: M. Zeki 
Pakalın, “batman”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, İstanbul 1993, s.174-175 ve C.II, s.723; Cengiz Ke-
lek, “batman”, DİA, C.II, İstanbul 1992, s. 199-200; Mir-Salih Bekçurin, “Gajayıp, Türkistan Qalasındagı Äziret Sultan 
Meşitiniñ Sipattaması”,  Din-Musılman Jolında, Äziret Sultan, Tañdavlı Maqalalar Jınagı, Şımkent 2000, s. 30, dipnot 19. 
26  Absattar Derbisaliyev, Kazak Dalasınıñ Julduzdarı, Almatı  “Ravan” 1995, s. 226-227.
27 Mihail E. Masson, a.g.e., s 16 – 17.



Emir Timur Vakfiyesi’nden.
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Halim aşı terimi ve yemeği Azebaycan Türkleri ve Kerkük Türkmenleri arasında 
hâlâ yaşamakta ve pişirilmektedir. Bu yemeğe Anadolu ve Rumeli Türkleri keşkek, Kıbrıs 
Türkleri de herse veya harise derler ve düğün, bayram gibi çok özel günlerde hazırlarlar28. 

Halim aba aşının taşındığı tahta tekneler.

2.4. TAYKAZANI DÖKEN USTA: TEBRİZLİ ABDÜLAZİZ 

Taykazan, Tebrizli usta Abdülaziz tarafından imal edilmiştir. Bu bilgi, başka bir delile ih-
tiyac duyulmayacak derecede sarihtir, sahihtir ve kazanın üstünde yazılı olarak mevcut-
tur. Yine kazandaki imzadan anladığımıza göre Abdülaziz ustanın babası Servereddin 
de bir ustadır, muhtemelen o da bir döküm ustasıdır. Tebrizli Abdülaziz’in Karnak’ta 
yaşayan torunları tarafından hazırlanan ve kitabımızda da yer alan şecereye göre Serve-
reddin’in babasının adı da Şerefüddin’dir.

Kazanı bir fen bilimcisi gözüyle inceleyen  M. S .  Bulatov, Abdülaziz ustanın sadece 
bir dökümcü değil, aynı zamanda hattat, dekoratör, matematikçi, ressam, dizayncı (mo-
delci), kimyager ve Orta çağın bütün teknik ve estetik bilgilerine vakıf olan yüksek de-
receli bir usta olduğunu; kazanı daha önce tasarladığı bir projeye göre imal ettiğine dair 
olan kanaatini belirttikten sonra kazanın ustasının, sadece teorik bilgi sahibi olmadığını, 
aynı zamanda pratiğini de bilmesi bakımında İtalya’nın Rönesans sanatçılarına benze-
diğini ifade eder29.     

28 Tarihî bir yemek kitabı olan Etime-i Ebu İshak’da keşkek hakkında şu farklı bilgilere rastlıyoruz: “Yoğurt kurusuna keşk 
derler. Türkler buna kurut derler. Hâlâ keş dedikleri bilinir ve bazılarına göre bu yoğurtla pişirilen ve adına keşkek denen bir 
çeşit yemektir. Şairler de bu yemeği methetmiştir.”  Bkz.:Ahmed Cavid, Lugatçe-i Et’ime, Topkapı Sarayı Müzesi, Bağdat 
Köşkü Bl., nu.: 404, yk. 95.
29 M.C. Булатов, «Шедевр Мастера Абдль Азиза», Советская Археология, № 2, 1969, Москва 1969, стр. 234.
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Kazanı döken Abdülaziz usta, Timur veya adamları tarafından özel olarak Teb-
riz’den mi getirtildi, yoksa daha önce kendisi Karnak’a geldi de bu şehre yerleşip mi 
kaldı, bilinmiyor. Torunları tarafından hazırlanan şecere de bu konuda bilgi bulundur-
muyor. Sadece Orınbay Dastanovun Tay Kazan adlı şiirinde “Abdülaziz ustanın diğer 
sanatkârlar gibi, Emir Timur’un emriyle Tebriz’den geldiği” rivayetine yer veriliyor30. Bir 
de Sergey Baradin’in, kitabımızda bir sayfasının tercümesine yer verdiğimiz romanında 
Abdülaziz ustanın Timur’un emri ile babasıyla birlikte Tebriz’den göçürülüp Karnak’a 
yerleştirildiği anlatılıyor31.

Tebrizli Abdülaziz’in temsilî bir yağlı boya tablosu Özbekistanlı ressam Abdulvali 
Nurhaji Muhammadugli tarafından 2002 yılında yapılmıştır. Resmin adı, Abdülaziz’dir. 
Bu tablonun maliki Doç. Dr. Yoldaş Safarogli Arzumetov’dur. Tablo kendisine ressamı 
tarafından hediye olarak verilmiştir. Tablonun fotoğrafı kitabımızda yer almıştır.

Abdülaziz ustanın temsilî resmi. (Yoldaş Arzumetov arşivinden.)

2.5. ABDÜLAZİZ USTANIN KARNAKTAKİ TORUNLARI VE ŞECERELERİ

3 Kasım 2004 Çarşamba gecesi, Erkin Curabekov’un evinde, elinizdeki kitabla ilgili ha-
zırlık çalışmaları esnasında, yanımızda bulunan Türkistanlı Musa Abdukadırov taykaza-
nı döken ustanın torunlarının hâlen Karnak’ta yaşadığını ifade etti. 5 Kasım 2004 tari-
hinde, Musa Abdukadırov,  Abdülaziz Tebrizî’nin torunlarından Said Tolkun Muradov 

30 Lütfen kitabımızın Taykazan Şiirleri başlıklı kısmına bkz. 
31 Lütfen kitabımızın ‘Kazan Hakkında Timur’un Emri” başlıklı kısmına bkz.
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ile Karnak kasabasına gittik. Burada, Ab-
dülaziz Tebrizî’nin soyundan gelen Kar-
naklı emekli tıp doçenti Yoldaş Safarogli 
Arzumetov’u ziyaret ettik. Yoldaş Hoca 
bize Abdülaziz Tebrizî’nin soyundan ge-
len, yaklaşık 240 haneden oluşan insanla-
rın Karnak’ta (40-50 aile), Türkistan’da, 
Taraz’da, Taşkent’te, Rusya’da yaşadığını 
anlattı. Elinde bulunan, 17 Mart 1991 
tarihinde, üç nüsha olarak düzenlenen 
soy şeceresinin fotokopisini bize verdi. 
Kendisinin 13. göbekten Abdülaziz Teb-
rizî’ye bağlandığını ifade etti. Bu şecerede 
noksan ve hatalı olan bazı yerleri düzelt-
tikten sonra bize yenisini verebileceğini 
söyledi. Kitabımızda yer alan şecere de 
bu tashih görmüş ve onaylanmış şecere-
dir. Şecere tamamen halk rivayetlerine 
dayanılarak düzenlenmiştir. (Bu şecere-
nin Lâtin harfleri ile düzenlenmiş nüshası 
kitabımızın sonunda mevcuttur.)

Karnaktaki araştırmalarımız sırasın-
da bize yardım eden Sayın Said Toklun 
Muradov da Abdülaziz Tebrizî’nin to-
runlarından olduğunu ifade etmektedir.
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Doç. Dr. Yoldaş Safarogli Arzumetov arşivinden alınmış olan Abdülaziz usta soyundan gelenlerin şeceresi.
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Said Toklun Muradov, Yoldaş Safarogli Arzumetov, Metin Akar, Musa Abdukadırov. (Karnak)

2.6. TAYKAZANIN DÖKÜLDÜĞÜ ŞEHİR: KARNAK

Türkistan’ın 25 kilometre kuzey-batı-
sında yer alan bu tarihî şehrin bilinen 
en eski adı İşkent’tir32. Karnak adı 
daha sonraki zamanlara aittir. Sovyet 
ihtilâlinden sonra adı Atabay’a33 çev-
rilmiş, bağımsızlıktan sonra da şehrin 
eski adı Karnak iade edilmiştir.

X. asırda bir Kimek şehri olan Kar-
nak, XIII-XV. asırlarda Timur ve oğul-
larının hakimiyetine geçer; XV-XVIII. 
asırlarda Kazak hanlıkları tarafından 
idare edilir. Tarihî kale 100x150 m. 
ebadında, 1-1.5 m. genişliğinde kerpiç 
duvarlarla çevrili bir yerleşim yeridir 

ve eski halkı bakır, demir, kurşun metalleri elde etme, bronz ve barut yapma hünerleri 
ile meşhurdur34.

32 “Gorodişe İşkent”, Svod Pamyatnikov Istorii i Kulturı Kazahstana Yujno Kazahstanskaya Oblast, Almati 1994, s. 301-302.  
33 Karnaklıların anlattığına göre Atabay, kasabanın ilk komünisttir. Halka da komünizm ve dinsizlik propagandası yapar. 
Bu işte ileri gidince Karnaklılar tarafında öldürülür. Kasabanın adı, onun anısını canlı tutmak üzere Komünist Parti yöne-
ticileri tarafından Atabay olarak değiştirilir. 
34  “Karnak”, Kazak Sovet Ensiklopediyası, C.VI, Almatı 1979, s. 522. 

Doç. Dr. Yoldaş Arzumetov
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Bugün tamamen höyük hâlinde olan eski şehrin güneyinde 1, batısında 2, doğusun-
da da 1 kapısı varmış. Surların etrafında su kanalı mevcutmuş.Karnakta doğup büyüyen 
Said Tolkun Muradov, eski şehirde (surlar içinde) hayatın 1950li yıllara kadar sürdü-
ğünü, sonra halkın bu yıkılmış kale etrafına yaptıkları yeni evlere yerleştiklerini ifade 
ediyor.

2.6.1. Kazanın döküldüğü yer 

Taykazanın Türkistan’ın kuzeyinde, buraya 25 km mesafede bulunan tarihî Karnak 
kasabasında döküldüğü hakkında rivayetler vardır. Buraya yaptığımız gezide taykazanı 
döken ustanın soyundan olan insanların hâlen orada yaşadığını gördük. Doç. Dr. Yoldaş 
Safarogli Arzumetov bize, şehrin aksakallarından gelen rivayetlere dayanarak kazanın 
dökülmüş olduğu yeri gösterdi. Burası eski Karnak şehrinin yıkılmış surları içinde, bir 
su arkının hemen kenarınadır. Burada yapılan kazılarda da döküm işinde kullanılan çok 
miktarda kum, yanmış odun parçaları, döküm artıkları vs. bulunmuştur35.

Rivayete göre, kazanın kalıbı yapıldıktan sonra, içinde hava yahut boşluk kalmasın 
diye, kalıbın üstü  kırk ata çiğnetilmiş.    

Karnakta,Taykazanın döküldüğü yer. 

35 Ämze Kalmırzaulı, a.g.e, s. 16’da, Karnak’ta tay kazanın döküldüğü yerin korunduğunu söylemektedir.Bu bilgi doğru 
değildir. Özellikle korunan herhangi bir yer yoktur. Tay kazan burada dökülmüştür diye gösterilen yer eski kalenin batı-
sından geçen yol kenarında, yanından dere akan bir bahçedir. 
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2.6.2. Tarihî Karnak Camii

Eski Karnak şehrinin yıkıntıları üzerinde, şimdi Bazartepe denilen yerde kalan tek yapı 
tarihî Karnak camidir. Doğusu yeni ilâvelerle genişletilen mescidin tavanında altmış üç 
adet kalın ağaç kiriş, yedili kümeler hâlinde, eski mimarlık tabiri ile “kadem karış” yap-
tırılmış, yani birbirine zıt yönlerde dizilmiş. Mescidin imamı bu sayının Hz. Peygamber 
(s.a.v)in vefat yaşı olan 63 ile ilgili olduğunu söyledi. Kim bilir, belki de bu yolla onun 
hatırası canlı tutulmuş veya peygamber bile olsa her insanın ölümlü olduğu vurgulan-
mak istenmiştir.

Karnak’ın tarihî camii. 

Eski Karnak’ta başka camilerle mescitlerin bulunduğu yerli halkın rivayetlerine is-
tinaden hazırlanmış bir tarih kitabında36 ve yaşlıların nakillerine istinaden çizilmiş bir 
Karnak krokisinde sadece kale içinde on mescidin varlığına şahit oluyoruz. Kale dışında 
adı bilinen veya bilinmeyenleri de sayarsak şehirdeki ve civarındaki mescit sayısı yirmi 
beşi geçmektedir. Bunlardan bazılarının adları şöyledir: Batıda, Çalbaba mescidi, Ham-
za mescidi, Ahmed Kapka mescidi, Yusufbay mescidi, Coşaş mescidi, Amantay mescidi, 
Mükün mescidi; doğuda Babatay mescidi, Mirza Murat mescidi, Kır mescit, Şah Mu-
hammed mescidi.   

36 Çalışmalarımız sırasında Karnak tarihi konusunda tespit edebildiğimiz tek eser Abdulla Abduhalikov’a ait olan Karnak 
Tarihi’dir. 1967 yılında yazılan bu kitaba 2000 yılında bazı ilâveler yapılmıştır. Kitabın sonunda bir de eski Karnak krokisi 
mevcuttur. Bu eser aslen Karnaklı ve Abdülaziz Tebrizî’nin torunlarından olan Said Tolkun Muradov’un elindedir.  Ki-
tabımızda faydalanmak üzere bir kopyası tarafımıza verilmiştir. Bir başka kroki de Karnaklı bilgin Yoldaş Arzumetov’un 
elindedir. Bu krokinin fotoğrafı da bize verilmiştir.   
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2.6.3. Mamet İşan Mescit ve Medresesi

Yeni Karnak sınırları içindeki en görkemli yapı Mämet İşan Mescit ve Medresesi’dir. Bu 
bina XVIII-XIX’üncü asırlara aittir. Uzun süre hizmet verdikten sonra terkedilmiş, ba-
ğımsızlıktan sonra da restore edilerek müze hâline getirilmiştir. Medreseler ve sonraki 
dönemlerde açılan modern okullar muhakkak ki tarih boyunca halkın aydınlanmasında 
önemli roller oynamıştır. Buralardan yetişen pek çok okumuş adam ve bilginler vardır. 
Türkistanlılar, bu şehirden çok okumuş adam çıktığını, “Karnakta bir toy olmuş, 40 âlim 
birikmiş” diye gülerek anlatırlar. Günümüze bunlardan ancak bir kısmının adı ve eserleri 
kalmıştır. Bu cümleden olmak üzere Şortanbay Qanayev, Meşhur Jüsip Köneyev, Mol-
da Musa (Musabek) Bayzaquli37 Dr. Abduali Raşidogli, Abdukerim Zaynişogli, İsmail 
Azizov ve bilhassa İbni Sina araştırmaları ile ünlü bilim adamı Doç Dr. Yoldaş Safarogli 
Arzumetov’un adlarını burada sayabiliriz38. Prof. Dr. Rahmankul Berdibayev de, sadece 
Karnak  Medresesi’nde on civarında Kazak aydını yetiştiğini nakleder39.

Mamet İşan mescit ve medresesi. Karnak.

37 “Karnak”, Kazak Sovet Ensiklopediyası, C.VI, Almatı 1979, s. 522. 
38  Abdulla Abduhalikov, a.g.e., s. ek-4.
39  Rahmankul Berdibayev, “Tarihımızdı Tarazılasak”, 1500 Jıl Tarihı Teren Türkistan, Almatı “Bilim” 2000, s. 77.
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 Karnak krokisi-1.  Abdulla Abduhalikov’a ait olan Karnak Tarihinden.
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Karnak krokisi-2 (M. A.)
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2.7. TAYKAZANIN MADDÎ YAPISIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Sanıldığının aksine taykazan yekpare bir kap değildir; o, ana gövde ve onu taşıyan bir 
ayaktan oluşan iki parçadan ibarettir. Bu özellik kazana ancak çok dikkatle bakıldığında 
görülebileceği gibi, kazanın Ermitaj Müzesi’nden naklini gösteren fotoğraf ve filmlerde 
de açıkça görülmektedir. Taykazan ile türbeye Timur tarafından hediye edilen altı şam-
danın demir, çinko, kurşun, kızıl bakır, gümüş, bronz ve altından oluşan yedi metal karış-
tırılarak imal edildiği rivayet edilir40. Bu iddialar inandırıcı değildir; çünkü şamdanlar 
pirinç görüntüsü verir; kazan ise tunçtur.

Kazanın ağırlığı yaklaşık 2 ton, hacmi 60 kova su alabilecek kadar41 (yani yaklaşık 3 
bin litre)dir. Teknik özellikleri konusunda en sağlam bilgileri veren M. C. Bulatov, ağzı-
nın çapını da 2.42 metre,  ayağıyla birlikte yüksekliğini 1.62  metre, ayak tabanı çapı ile 
ayak üstünden ağza kadar olan yüksekliği 1.08 metre, ayak yüksekliğini de 0.54 metre 
olarak verir42. 

Bazıları kazanın döküm malzemesinin tunç (bronz) olduğunu söylüyorlar43. Bi-
lindiği gibi tunç bakır, çinko ve kalay alaşımıdır. Bu bilgi doğru ise, ki doğrudur, halkın 
“kazan yedi madenin karışımından dökülmüştür” inancı tartışılır hâle gelmektedir. Bir 
yazar da onun malzemesini “dökme kara bakır” olarak ifade etmektedir.44 Bizim kanaa-
timizce bakır oranı yüksek bir metal alaşımıdır. Oksit katmanı silinmiş yerlerdeki görü-
nüşü de bu kanaati uyandırıyor.

Kazanın dışı sadece yazılarla değil, aynı zamanda, 77 cm arayla dizilmiş taşımayı 
kolaylaştırıcı 10 adet kulp, memeye benzeyen ve koruyucu unsur olarak ilâve edilen 10 
adet meme ve yine koruyucu ve süsleme ögesi olarak onarlı iki sıra hâlinde dizilmiş yir-
mi adet tığ ile süslenmiştir. Dikkatli bakıldığında memelerle tığların farklı büyüklük ve 
özellikte olduğu görülür. Kulpların yedi tanesinin ucu kırıktır. Memelerin beş tanesinin, 
tığların da birinin (en alt sırada) ucu, iptidaî şartlarda türbeden çıkarılış, öküz arabası 
ile türbeden alınıp Türkistan garına ve Ermitaj’a götürülüş sırasında kırıldığı sanılıyor45.

40  Ämze Kalmırzaulı,Teberik Dünye, Almatı 1997, s. 16.
41 Nagim Bek Nurmuhammedov, a.g.e., s.10.
42 M. C. Булатов, «Шедевр Мастера Абдль Азиза», Советская Археология, № 2, 1969, Москва1969, стр. 225. Bu 
zatın Arapça bilgisi sağlam değildir. Kazan üzerinde ikinci sırada yer alan “mübârek bâb” yazısının “bâb”ını, makalesine 
(belki de sehven) “bâh” olarak aktarmıştır. Keza kazanın üçüncü yazı kuşağında bulunan “el-mülkü li’ llâh” cümlesinde-
ki “li’ llâh”ı makalesine “Allâh” olarak aktarmıştır. (Bkz.: a.g.m.., s.226.). Ancak matematik ve bilim tarihi bilgileri fevka-
ladedir. A. Ю. Якубовский, (“Мастера Ирана в Средней Азии При Тимуре”, Иканскоу, Искусствои Археология, 
Ленинград, стр. 283’de) ağız çapı 2.45 metre, ayak yüksekliğinin 0.50 metre, kazan kısmının yüksekliğini 1.10 metre, 
yerden yüksekliğini de 1.65 metre olarak verir.
43 Nagim Bek Nurmuhammedov, a.g.e., s. 6, dipnot 8.
44 Nagim Bek Nurmuhammedov, a.g.e., s. 7,9,10,12.
45 Türkistanlı Musa Abdukadırov da, bunların bir kısmının türbeden traktörle çıkarılış esnasında kırılmış olabileceğini 
ifade etmektedir.
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Kazan Türk dökümcülük sanatının nadir örneklerindendir. Bir eşi veya benzeri yok-
tur. Kazanın ölçüleri konusunda araştırma yapan bir bilim adamı dökümden önce bir 
plânın yapıldığı, bu konuda İslâm bilginlerinin eserlerindeki geometri bilgi ve tecrübe-
lerinden yararlanıldığını yazmaktadır46. Ancak kazanın döküm tekniği konusunda bu-
gün bilgi sahibi değiliz. Üzerindeki dökümden kalan izler, süsleme unsurları vs. bizde şu 
kanaati uyandırmıştır: Kazanın dış cephesini oluşturan yüzü ve üzerindeki yazı ve mo-
tifleri parçalar hâlinde metal levhalara dövülerek işlenmiş; bunlar muhtemelen toprak 
seviyesinin üstünde, bir tepe eteğinde oluşturulan bir döküm havuzunda muntazamca 
monte edilip bağlanmış; kazanın bu kalıbının dışı tamamen ıslak kum ile doldurulduk-
tan sonra iç kalıp yerleştirilmiş; aradaki boşluk erimiş döküm malzemesi ile doldurul-
muştur. Metal alaşım soğuduktan sonra da etrafı açılıp kazan çıkarılmıştır. Ayağının 
dökümü de aynı usûlle yapılmıştır.  

Ämze Kalmırzaulı, kaynak göstermeden, “bazı bilgilere göre” diyerek, önce kazanın 
kendisinin döküldüğünü, sonra onu tutacak kollar ile halkın içinden süt aktığına inandı-
ğı meme şeklindeki [çıkıntılar ile] kulakların yerleştirildiğini söyler47.

Kazan, büyük salonun ortasında ve kubbenin tam altında, onikigen bir kaidenin 
üstünde durur. Kaide, kazanın üstüne oturduğu zeminin etrafının düzenli geometrik 
şekilde oyulması, kanal açılmasıyla oluşturulmuştur ve bu kanalımsı oyuğun derinliği 
de, genişliği de 60 santimetredir. 

Günümüzde kazanın ve tabiî olarak hendeğin etrafı tamamen ahşap parmaklıklarla 
çevrili vaziyettedir. Hendek içinde aydınlatmada kullanılan projektörler vardır. Kazanın 
güneyine ve kuzeyine yerleştirilmiş merdivenli platformlar üzerine çıkan insanlar bura-
larda dua eder, dilekte bulunur ve kazanın içine para atarlar.

2.8. TAYKAZANIN ÜSTÜNDEKİ YAZILAR  

Kazanın üstünde Arap harfleriyle sülüs ve kûfî üslûplarla yazılmış yazılar mevcuttur. Bu 
yazılar daha önceki zamanlarda da araştırıcıların dikkatini çekmiş, okunmuş ve yayım-
lanmıştır48. Yazılar ilk ve üçüncü sırada 18 cm, ikinci sırada 12 cm aralığında çerçeve içi-

46 М. С. Булатов, «Шедевр Мастера Абдль Азиза», Советская Археология, № 2, 1969, Москва1969, стр. 225-234.
47 Ämze Kalmırzaulı, a.g.e, s. 16-17.
48 A. Ю. Якубовский, a.g.e.,  s. 283’te ,[yani  “Мастера Ирана в Средней Азии При Тимуре”, Иканскоу, Искусствои 
Археология, Ленинград  1935, s.279-285’de] taykazan üstündeki yazıları okuyanlar arasında Н. Веселовский 
[Экспедиция в г. Туркестан для снятия планов и зарисовок в красках местной мечети. Изв. Русского Комитета 
для изучения Средней и Восточной Азии … № 6, С.-Петербург, 1906, стр. 24 и сл.] ile А. Семенов [Мечеть Ходжи-
Ахмеда Есевийского в Туркестане, Изв. Средазкомстариса, Ташкент, 1926, стр. 128 ]’un adlarını zikretmektedir. Biz 
bu eserlere ulaşamadık. Ancak, araştırmalarımız sırasında A. A. İvanov’un, “Hoca Ahmed Yesevi Türbesindeki XIV. Asır 
sonlarına Ait Bronz Materyallar Hakkında” adlı makalesinde, kazan üstündeki ilk kuşakta yer alan Arapça yazıları Arap 
harfleriyle aktarılmış olarak gördük. (Bkz.: А. А. Иванов, “О Бронзовых Изделиях Конца XIV в. Из Мавзолея Ходжа 
Ахмеда Ясеви”, Средняя Азия и ее Соседи в Древности и Средневековье, Москва “Наука” 1981, стр. 68.).   Mir Salih 
Bekçurin’in “Gajayıp, Türkistan Qalasındagı Äziret Sultan Meşitinin Sipattaması” adlı makalesinde, kazan üstünde Arap 
harfleri ile yazılı olan metinleri –ayet hariç- okumuş ve Kazak Türkçesi’ne çevirmiştir.[Bekçurin’in makalesi Orınbar 
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ne yazılmıştır. Yazı aralığı her yerde aynı değildir. Muhtemelen döküm sırasında kalıpta 
küçük kaymalar olmuştur.

Bir kitapta, taykazanın üzerinde Kurân-ı Kerîm’in 9. sûresinin, 19. âyetinin yazıldığı 
iddia edilmektedir49. Bu bilgi doğru değildir. Doğrusu, taykazanın üzerinde Et-Tevbe sû-
resinin on dokuzuncu âyetinin bir bölümü, başlangıç bölümü yazılmıştır. 

Bu sûrenin ve âyetin seçilmesi, bir kısmının iktibas edilmesi kanaatimizce birkaç 
dikkate dayanmış olabilir:

1.Türk süsleme sanatı geleneğinde yazılan şey ile üzerine yazı yazılan sanat eseri ara-
sında uygunluk aranır. Buradaki sanat eseri bir su kabıdır ve yazının su ile ilgili olması 
gerekir. Nitekim öyle de olmuş, aşağıdaki âyet meâlinden de anlaşılacağı gibi, âyette “ha-
cılara su dağıtma işi, hacı sakalığı” sözleri geçmektedir. (Ayrıca, âyet iktibasının deva-
mında yer alan ve Hz. Muhammed (s.a.v.)e isnat edilen söz de su ile ilgilidir.) Gelenek 
bu sözlerle yaşatılmıştır.

2. Âyetin bir kısmı kullanılmıştır, çünkü kullanılan kısmı yeteri kadar su çağrışımı 
yaptırmaktadır.

3. Bilindiği gibi Kur’ân-ı Kerîm âyetleri bir yere besmele ile başlanarak yazılır. Âyetler 
her yere yazılmaz, temiz olan nesneler üzerine yazılır. Bunlara ancak temiz olan beden 
ve elle dokunulabilir. Ancak ulemâ, âyetin tamamı yazılmamış ve besmele ile başlama-
mışsa buna abdestsiz dokunma konusunda cevaz vermiştir. Bu sebeple âyetin bütünü 
kazana yazılmamış olabilir. Daha ötesi, seçimde özel bir dikkat daha vardır: Bu âyetin 
alındığı Et-Tevbe sûresi de besmele ile başlamamaktadır; bu iktibasta da başa besmele 
yazılmamıştır. 

şehrinde, 19 Şubat 1866 tarihinde, Askerî Dergi içinde Rus diliyle çıkmıştır. Makalenin Kazak Türkçesi’ne tercümesini S. 
Asılbekulı yapmış, Parasat gazetesinin 5. sayısında, 2000 yılında yayınlamıştır. Bu tercüme daha sonra Äziret Sultan (Şım-
kent “Jibek jolı” 2000) adlı kitaba alınmıştır.] Ayrıca 1866-1871 yılları arasında çekilen fotoğraflardan oluşan meşhur 
Türkistan Albümü’nde taykazandaki yazıların fotoğrafları mevcuttur. Bkz.:Tınışbek Dayrabay, “Kazannan Keyin Kayta 
Oralgan Kazına nemese Türkistan Albomı Turalı”, 1500 Jıl, Tatihı Tereñ Türkistan, Almatı “Bilim” 2000, s.149.
49 Ämze Kalmırzaulı, a.g.e, s. 16-17. Müellif burada kendi fikrini beyan etmemiş bu bilgiyi, isim vermeden ve kaynak 
göstermeden, taykazan araştırıcılarından aldığını söylemiştir.
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Kazan üst sıradaki yazı kuşağı.

Tayazanın üzerinde üç sıra/kuşak hâlinde yazılan yazıların Arap alfabesi ve transkripsi-
yonlu Lâtin alfabesi ile metni şöyledir:

Birinci sırada:

قال الله تبارك و تعالى اجعلتم سقايه الحاج و عماره المسجد الحرام االيه  
و قال عليه السالم من بنى سقايه فى سبيل الله تعالى له حوضا فى الجنه 

بعماره هذه السقايه االمير االعظم مالك رقاب االمم المحض بعنايه الملك 
الرحمن امر تيمور كوركان حلد الله تعالى ملكه ألجل روضه شيخاإلسالم 

سلطان المشايخ فى العالم شيخ احمد اليسوى قدس الله روحه العزيز العشرين 
من شوال فى سنه احدى وثمانيه مأ   

İkinci sırada: 

عمل عبد الفقير  الغنى لى هللا استاد عبدالعزيز ابن استاد سرورالدين تبريزى   
● مبارك با د

Üçüncü sırada: 

الملك لله
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Taykazandaki Arapça yazıların tamamının okunuşu şöyledir:

1. sıra: İran celî sülüsü ile: 

“Ḳāle Allāhu tebāreke ve te‘ālā: Ece‘altum siḳāyete'l-ḥācci ve ʻimārete'l-mes-
cidi'l-ḥarāmi” el-āyet ve ḳāle ‘aleyhi's-selāmu: men benâ siḳāyeten fī sebīli'llāhi 
te‘ālā lehu Allāhu te‘ālā benâ'llāhu teʻālā lehu ḥavżan fi'l-cenneti Emere bi-imāreti 
hāzihi'l-siḳāyeti el-emīru'l-a‘ẓam māliku riḳābi'l-ümemi'l-muḫteṣ bi-‘ināyeti'l-Me-
liki'r-Raḥmāni Emir Timur Köregen ḫalleda'llāhu te‘ā[lā] mülkehu, li-ecli ravżati 
şeyḫi'l-islāmi sulṭāni'l-meşāyiḫi fi'l-‘ālem Şeyḫ Aḥmed el-Yesevī ḳaddese Allāhu ruḥa-
hu el-‘azīze.  El-‘ışrīn min şevvāl fī sene aḥadin ve semāni mi’e.  

Görüldüğü gibi bu yazı kuşağında Tevbe sûresinden yapılan bir iktibas, Hz. Mu-
hammed (s.a.v.)e dayandırılan bir söz, kazanın Timur tarafından Hoca Ahmed Yesevî 
için yaptırıldığının ifadesi ve yapıldığı tarih yazılıdır.

Kazanın birinci yazı kuşağında bir kısmı bulunan âyetin tamamı şöyledir: “Ece‘al-
tum siḳāyete’l-ḥācci ve ʻimārete’l-mescidi’l-ḥarāmi kemen āmene bi’llāhi ve’l-yev-
mi’l-āḫiri ve cāhede fî sebîli’llāhi lā yestevūne ‘inda’llāhi va’llāhu lā yehdi’l-ḳav-
me’ẓ-ẓālimîn.”

Âyetin kazana yazılmak üzere iktibas edilen kısmı,  “Ece‘altum siḳāyete’l-ḥāc-
ci ve imārete’l-mescidi’l-ḥarāmi” kelimelerinden ibarettir.

İktibas edilen kısmın ve devamının Türkiye Türkçesi ile meâli şöyle ifade edilebilir: 
“Siz; hacı sakalığını, Mescid-i Harâm tamirciliğini [Allâh’a ve âhiret gününe inanıp Allâh yo-
lunda didinen kişinin yaptığıyla bir mi tuttunuz? Allâh katında bir olamaz bunlar. Allâh, zu-
lüm sergileyenler topluluğuna kılavuzluk etmez.]”

Hadisin50anlamı:“Peygamber –Allâh’ın nûru onun üstüne yağsın-, şöyle demiş: Bir kim-
se, [bir yere] Yaratcı [rızası] için, su koymaya vakfedilmiş bir kap getirirse, Yaratıcı [da] o kim-
seye cennette suyla doldurulmuş öyle bir kabı hediye eder.

Metnin devamının Türkiye Türkçesi’ne tercümesi: Âlemdeki bütün müslümanların 
şeyhi ve önderi [olan] Hoca Ahmed Yesevî’nin kabrinin başına su koymak için adanmış bu kap, 
-Tanrım onun beyliğini uzun kılsın- ulu emîrin, yalnız Tanrı ile Tanrı’nın merhametine inanan-
ların idarecisinin buyruğu üzerine konmuştur. Tanrı’m, onun canını cennete koysun. Sekiz yüz 
bir yılı Şevval ayı yirminci günü, 821. yıl / 25 Haziran 1399’da.”  

50 Bu hadisi muteber hadis kitaplarını tarayan indekslerden, hadis bulunduran tarih kitaplarından araştırdık; böyle bir 
hadise rastlanmadık. 
Muhtemelen sahih hadis değil, zayıf hadislerden biridir. 
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2.sıradaki yazılar:

  a. İmza yazısı:

“ ʻamelu ‘abdi'l-fakīri el-ġaniyyi li-Allāhi ● üstād ‘Abdü'l-‘Azīz ibni üstād 
Serveru'd-dīn-i Tebrizī”

b. Kûfî yazı: 

İkinci sırada, kulpların bağlandığı 10 kol ile aynı sıradaki memeler arasında 18 
adet yazı çerçevesi vardır. Bunların 10’unun içinde, kûfî üslûpla tekrar tekrar yazılan ve 
Türkçe’de “Kutlu olsun!” anlamına gelen Farsça dua cümlesi yer alır: “mübārek bād”. 
Ancak aynı sıra ve aynı ebattaki 8 çerçevenin içinde yazı yoktur; yazı yerinde sarmal yap-
rak ve dal motifleri vardır. 

“ mübārek bād “ cümleciği Türk kültüründe çok kullanılır. Ekselansları Nur Sultan 
Nazarbayev’in Sındarlı On Jıl51(Almatı 2002) adlı kitabının kapağında yer alan kûfî ya-
zıda da bu cümlecik (dört defa) yer almıştır.

Emir Timur’a ait olan ve birinci yazı sırasında yazılan “köregen” sıfatının hemen al-
tında, sol tarafta, ama ikinci yazı sırasında bulunan “mübārek bād” cümleciği ters yazıl-
mıştır. Biz bunun bir hata olduğu inancında değiliz.Türk-İslâm sanatında kusursuzluk, 
“Tanrı ile yarışmak, kusursuz eser yaratmak” anlamına geleceği için sanatçı aczini ifade 
ve Tanrı’nın büyüklüğünü itiraf için eserinin bir yerinde, şuurlu olarak ya simetriyi bo-
zar, ya bir parçayı ters koyar veya bir motifi deforme eder52. Burada da aynı tasarrufu ve 
inancı görüyoruz.     

3. sıradaki yazılar: 

Kûfî üslûp ile “ el-mülkü lillāh” sözü tek çerçeve içinde 22 defa yazılmıştır. Hoca 
Ahmed Yesevî külliyesinin dış yüzünde de makılî üslûpla tekrar tekrar yazılan “ el-mül-
kü lillāh” cümlesi Türkçeye “mülkün, (bütün âlemlerin) sahibi Allâh’tır” diye çevrilebilir.  

51 Metin Akar, “Sındarlı On Yıl Üzerine Düşünceler”, Yesevî, İstanbul, Eylül 2003, S. 117, s. 28-29.
52 Bu vasıf  bize, Türk-İslâm Sanatı  Tarihi Profesörü, Mimar, Mühendis, Restotatör ve değerli bir insanı olan merhum 
Prof. Dr. Yılmaz Önge tarafından Konya Selçuk Üniversitesi’nde birlikte çalıştığımız yıllarda anlatılmıştı. Kendisini rah-
metle anıyoruz.
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1.Birinci fotoğraf: (İmza:) «‘amelu ‘abdül-faḳīr el-Ġanîyyi li'llāh üstād  Serverud-
dīn Tebrizī”.

2. İkinci fotoğraf: “mübārek bād”.

3. Üçüncü fotoğraf: Ters “mübārek bād”.

4. Dördüncü fotoğraf: “el-mülkü li'llāh”.

2.9. TAYKAZANIN SÜSLENMESİ 

Taykazan sadece su deposu olsun diye dökülüp bırakılmamış, onun dışı yazılarla, çiçek 
motifleri ile zarif kulplarla, kazanı haricî darbelere karşı koruyacak olan meme ve tığlarla 
süslenmiştir.
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Kazan üzerinde klâsik İran sülüsü ve çiçekli kûfî üslûbuyla yazılmış yazılar mevcut-
tur. Üç yazı kuşağında yer alan ve kazanın süslenmesinde aslî unsur görevini yüklenen 
bu yazıların okunuş ve tercümeleri, bazı özellikleri konusunda yukarıda ayrıntılı bilgile-
re yer verilmiştir.

Süs unsuru olmasının yanı sıra taşınma görevi de olan on adet kulp bronz döküm 
olarak imal edilmiştir. Kulplar kazana ikinci yazı kuşağından bağlanmıştır. Bu çok zarif 
kulplarda usta, sitilize edilmiş iki lotüs çiçeği ile onun budakları (yahut dalları) motifle-
rinden yararlanmıştır.

Üçüncü yazı kuşağının hemen altında, kulplar arasında, kulplarla aynı üslupya çizil-
miş on adet lotüs çiçeği ve tomurcukları da kazana ayrı bir güzellik verir53. 

Kulpların tam ortalarında yer alan, bugün bir kısmı kırık hâlde olan on meme ile 
kulpların ve lotüs çiçeği motiflerinin uçlarına yakın olarak yerleştirilen yirmi adet tığın 
da hem süsü hem de koruyucu unsur olarak kabul edilmesi mümkündür.  

Taykazanın kulpu, memesi ve tığları (2 adet).54

53 Kazanın süslenmesi ve estetik değeri konusundaki bilgilerin çoğu A. Ю. Якубовский,  “Мастера Ирана в Средней 
Азии При Тимуре”, Иканскоу, Искусствои Археология, Ленинград  1935, s.283’ten alınmıştır.

Meme

Tığ

Kulp
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Taykazandaki süs unsurlarından lotüs 
çiçeği deseninde yapılmış kulp.

Taykazandaki süs unsurları: Meme (Üstte, 
kulpun solunda); tığ (altta, 4 adet).ç

Taykazandaki süs unsurlarından  lotüs çiçeği deseni.

Tığ
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M.S. Bulatovun taykazanla ilgili çizimleri.
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2.10. KAZANIN KÜLLİYEDE DURDUĞU YER: KAZANLIK   

Hoca Ahmed Yesevî külliyesinin hacimce en büyük bölümü, ortasında barındırdığı ka-
zanın adıyla anılır; buraya “kazanlık bölümü”, “kazanlık salonu” veya sadece “kazanlık”54 
denir. Buranın adı bir eserde de  “bakır kazanlı oda” olarak gösterilmiştir55. Bu salonun 
bir diğer adı da cemaathane/jamagathanadir56. 

Özel günlerde veya çok özel ziyaretçilerin geldiğinde kazanlığın büyük ahşap kapı-
sından kazanlık salona girilir. Kapıdan içeri girildiğinde rastlanılan ilk nesne taykazan-
dır. Kazanlık, aynı zamanda külliyenin diğer bölümlerine açılan kapıların, koridorların 
bağlandığı tek mekândır. 

Hoca Ahmet Yesevî külliyesi plânı.57

1.Tac kapı (giriş), 2.KAZANLIK(salonu), 3.Türbe, 4.Mescit, 5.Kitaplık, 6.Hücre, 7.Hücre, 8.Halim-hane/
Mutfak, 9.Minare merdivenleri, 10.Büyük Aksaray, 11.Küçük Aksaray, 12.Hücre, 13.Hücre,14.Kuduk-
hane/Kuyulu oda, 15.İlyas Han nişi, 16.İmam Hanefiye kapısı/Türbe kapısı. 

54 Ämze Kalmırzaulı, a.g.e, s. 16; H. Argınbayeb, Ahmed Yasavi Sävlet Gımaratı, 2. baskı, Almatı “Öner” 1988, s. 16. 
55 Nagim Bek Nurmuhammedov, a.g.e., s. 7, 9 ve 12.
56 H. Argınbayeb,a.g.e., s.16.
57 L.Iu.Man’kovskaia, Towards the Study of Form in Central Asian Architecture at the end of the Fourteenth Century: The Mouso-
leum of Khvaja Ahmed Yasavi, Tranlated by L. Golombek, İran 1985, 110.
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2.11. KAZANIN ADLARI: TAYKAZAN, DAŞ KAZAN, KARA KAZAN, BAKIR 
KAZAN

Çok miktarda yemek pişirmeye, su koymaya veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, 
derin ve kulpları olan ve genellikle metalden yapılan kaplara kazan deriz. 

Kazan, bazı Anadolu ağızlarında, Azerbaycan ve Türkmen Türkçesi’nde gazan; Ka-
rakalpak, Kırgız, Tatar, Başkurt, Nogay Türkçelerinde kazan, Çuvaş Türkçesi’nde de xu-
ran şeklinde söylenir58.  

Teknoloji ilerledikten sonra buharlı makineler ile kalorifer tesisatında suyun kayna-
tıldığı kapalı kap veya bölümlere de kazan adı verilmiştir.59

Kitabımızın konusunu teşkil eden taykazan da bunlardan biri, tabir caizse “kazanla-
rın sultanı”dır. Genel olarak, Kazak Türkleri ona taykazan, Özbek Türkleri de daşkazan60 
derler. Bazı kitaplarda adı kara kazan61, bakır kazan, kara bakır kazan62 olarak da geçer. 

58 Hasan Eren’in Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü adlı kitabında (2. baskı, Ankara 1999, s.223-224’te) kazan kelimesi hak-
kında değerli bilgiler mevcuttur. Bu kitabın “kazan” maddesinde, kelimenin Orta Türkçede kazgan olarak geçtiği; Kâş-
garlı Mahmud’a göre ‘sel sularının yardığı yer’, kazgan yer de ‘içinde yarlar, bataklıklar, çatlaklıklar bulunan yer’ anlamına 
geldiği; kelimenin daha sonra ‘kazan’ anlamı kazandığı;eski Kıpçaklarda da kazgan’ın ‘bakırdan yemek pişirme kabı veya 
kazan’ anlamına geldiği; kazan kelimesinin Balkan ve Slav dillerinde de Türkçeden kalma bir alıntı olarak varlığını sür-
dürdüğünü anlatılır. Kazan kelimesinin etimolojisi üzerine ileri sürülen fikirleri eleştirilir. 
59 Türkiye Türkçesi’nde, içinde kazan kelimesi geçen kazancı (kazan yapan, satan veya onaran usta; kazanı ateşleyen 
kimse, ateşçi), kazancılık (kazancının işi veya mesleği), kazan dairesi (çok katlı yapılarda kalorifer sisteminin su ısıtma 
cihazının bulunduğu bölüm), kazandibi (dibi tutturularak hafif yanık kokusu verilmiş muhallebi), kazan taşı (kireçli su 
kaynatılan kabın iç yüzeyinde oluşan kalsiyum katmanı)  gibi isimler ile (bir yer) kazan (biri) kepçe (bir kimsenin bir yeri 
iyice araştırdığını anlatır), kazan kaldırmak veya kazan devirmek ([yeniçeriler] kışlada yemek pişirilen kazanı kaldırarak 
ayaklanmak, isyan etmek veya [mecazen] yöneticinin istenmeyen bir tutumuna karşı topluca karşı gelmek, ayaklanmak, 
isyan etmek), kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz (hiçbir iş karşılıksız yapılmaz, her işin bir bedeli olmalıdır), (bi-
rinin) kazanı kapalı kaynamak (iç yüzü bilinmemek) gibi deyimler vardır. Bkz.:Türkçe Sözlük, C.2, 9. baskı,TDK yayını, 
Ankara 1998, s.1255. Bir de Osmanlı Türkçesi’nde kullanılan  kazan-ı şerîf tabiri vardır. Buradaki kazan, içinde Hacı Bek-
taş Velî (606-669/1209-1270)’nin çorba pişirdiğine inanılması sebebiyle Yeniçeri Ocağı mensuplarınca kutsal sayılan 
kazandır. Yeniçeriler kritik zamanlarda, uğuruna inandıkları bu kazanın etrafında toplanarak meşveret ederlerdi. Kazanın 
bulunduğu yere sığınan canîler Yeniçeri Ocağı’nın himayesine girmiş sayılırlardı. Kazan, bulunduğu yerden kaldırılıp 
yerine bir kova su dökülürse Osmanlı’da her şey altüst olurdu. Yeniçeriler ihtilâl yaparken, ihtilâlin sembolü olan meş-
hur kazanı (kazan-ı şerîfi) omuzlarlar, genellikle ihtilâcilerin toplanma yeri olan At Meydanı’na getirirlerdi. Bu sebeple 
Yeniçeri isyan ve ihtilâllerine “kazan kaldırmak” denirdi. Sultan II. Mahmud (1784-1839) devrinde, 16 Haziran 1826 
tarihinde Yeniçeri Ocağı’nın ortadan kaldırılması sebebiyle (ki bu olay tarihimizde “vak‘a-yı hayriyye” yani “hayırlı olay” 
diye anılır), şair İzzet Molla (1785-1829) şu beyti söylemiştir: Koyup kaldırmadan ikide birde / Kazan devrildi söndürdü 
ocağı.  Bkz.: M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II, İstanbul 1933, s. 228 – 229.
60 Abdülaziz Tebrizî’nin soyundan gelenlerin şeceresini gösteren, Karnak’ta hazırlanan ve kitabımızda da yer alan tab-
lonun sağ üst küşesinde “ Daş Kazan 1393-1399 yıllarında Karnak kışlağında yasab bitkizilgen”  notunda da daş kazan 
adı kullanılmıştır. Türkistanlı yazar, şair ve araştırmacı Ergaş Taşmatuglı Elnazar’ın Yassavî va Arslanbab (Türkistan 1991) 
adlı kitabının 15 ve 21. sayfalarında, Ahmad Yassavî (Türkistan 1992) adlı kitabının 11 ve 31. sayfalarında daşkazan adı 
geçmektedir.   
61 Dükenbay Dosjan, “Esim Han Alañında Tuvgan Oylar”, 1500 Jıl, Tarihı Tereñ Türkistan, Almatı “Bilim” 2000, s. 101.
62 Nagim Bek Nurmuhammedov, a.g.e., s. 9.
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Taykazan ve kazanlık salonu Kazanlık salonundan türbe kapısını gösteren eski bir fotoğraf.64

2.12. KAZAN, BİR SEMBOLDÜR

Orta Asya Türkleri, Ahmed Yesevî külliyesinde bulunan (tay)kazanı Ulu Türkistan’da 
yaşayan TÜRKLERİN BİRLİĞİNİN SEMBOLÜ olarak görür ve değerlendirirler. 
Türkistan’ın seçkin evlâdı Erkin Curabekov da “Kazan, Türk halkının birliğinin sem-
bolüdür” demektedir. Türkistanlılar bunda haksız da değildirler. Yine Türkistanlılar, 
“Kazan kuttur. Kazan giderse halkın kutu gider” diye inanırlar. Kazak Türkçesi’nde 
“kut”un bereket, baylık, zenginlik anlamlarının yazısıra “birlik” anlamı da vardır. Kazak-
lar Taykazan Ermitaj’a giderken “ülkenin kutu gitti” diye ağlayan Türkistan halkı, kazan 
gelince “ülkenin kutu geldi” diye sevinmişlerdir. Özellikle yaşlılar, taykazan Türkistan’a 
geri gelince, ölümlük dirimlik paralarını taykazana bırakarak şükürlerini eda ettiklerini 
göstermişlerdir.

 Kazanın “kut”u temsil ettiği inancı, kazanın Türkistan’a dönüşü ile bir kere daha 
doğrulanmıştır. Kazan yerine konunca binlerce Müslüman Türk, kazanı, türbeyi, Ah-
med Yesevî’yi ve Türkistan şehrini ziyarete gelmiştir. Bu hareketlilik hem inananlarca 
hem de komünistlerce “Türkistan’da İslâm yükseliyor” şeklinde algılanmıştır. Bundan 
rahatsız olan komünistler, bu işin suçlusu olarak da Erkin Curabekov’u görmüşler, onu 
partiden ihrac etmek ve halk düşmanı olarak damgalamak üzere hareket başlatmışlar-
dır. Durumun vahametini kavrayan Curabekov, kazanın Türkistan’a getirilişinden iki ay 

63 Syr-Darya_Oblast._City_of_Turkestan._ Main_Niche_in_the_Mausoleum adresinden alınmıştır.
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sonra, “ben işimi yaptım, işimi bitirdim” diye düşünmüş, “sağlık problemim var” diye de 
istifa ederek görevi terk etmek zorunda kalmıştır. 

Türkistan konulu resimlerde ve fotoğraflarda, yapılan turistik eşyalar arasında min-
yatür kazan modellerinin yanı sıra az da olsa seramik on bir Ahmed mührü modellerine, 
yağlı boya veya döküm mühür resimlerine rastlanır. Resim Öğretmeni Selcen Zorlu’nun 
Ankara’da yaptığı yağlıboya mühür çalışması64, külliyenin çilehaneye giriş odasına ko-
nan ve pirinç döküm olarak imal edilen büyük mühür bunlar arasında zikredilebilir. 

Turistik minyatür kazan fotoğrafları.

Türkistan Gazetesi’nin adı ve logosu 

Almatı’da çıkan haftalık Türkistan Gazetesi’nin adı ve logosu taykazan şeklindedir. Gazete adı da 
kazanın üst kısmı gibi yazılmıştır.   

64 Ayhaber, S.22, Ankara, Mart 2004, s. 12.
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3. KAZAN ETRAFINDA OLUŞAN KÜLTÜR

3.1. KAZAN HAKKINDA HALK İNANÇLARI:

3.1.1. Kazan nasıl döküldü, nasıl taşındı, türbeye nasıl yerleştirildi? 

Dükenbayev Dosjan 1997 yılı öncesinde, taykazanın nerede ve nasıl döküldüğü ko-
nusunda bilgi toplamak için Cüynek (eski adı Yügnek65) kasabasına gider. Cüynek 
Türkistan’ın kuzey-batısında, Karnak yolu üzerinde bir tarihî yerleşim merkezidir. Dü-
kenbayev, bu kasabada yaşayan ve Abdülaziz Tebrizî’nin 16’ncı batından torunu olan 
Abdirazak Dede’den taykazanın yapılışı, Türkistan’a taşınması ve türbeye sokulması ko-
nularında şu naklî bilgileri derler:  

“Önce kazanın ham maddesi olan maden cevherlerinin toprak üzerinde bulunanla-
rı Karadağ’dan, bugünkü Aşısay Mırgalımsay maden ocağının olduğu yerden, toplanıp 
Karnak’a getirilir. Yapılacak fırın çok büyük olacağı için bu kasabadaki diğer ustaların da 
yardımı istenir. Şaştöbe’nin eteğinde kuru bir yer seçilir. İşlerin yolunda gitmesi için fırın 
yapılacak yerde bir kurban keserler. Burada (pişmiş) tuğlalardan minareye benzer bir 
fırın inşa edilir. Sırderya koruluklarından toplanan seksavil bitkisi fırının altına doldu-
rulup yakılır. Üstten sık sık maden taşları dökülür. Isı arttıkça maden cevheri erir. Eriyen 
metal alaşımı bir kanaldan kazanın döküleceği kalıba akıtılır. Metal alaşımı soğuyunca 
meşhur taykazan ortaya çıkar. Sonra kazanın bezeme, süsleme işleri tamamlanır.”

Kazan, Türkistan’a taşınmak için önce bir kağnıya yüklenir. Keçeyle sarılarak araba-
ya bağlanır.   Bir çift öküzün çektiği arabanın iki yanına güçlü beşer delikanlı vardır.  Bun-
lar hem yükü tutarlar hem de arabanın yanınca yürürler. Karaşık deresinden geçerken 
suyun tam ortasında öküzler aniden duruverir. Araba yan yatar, yük bir tarafa kaykılır. 
Gençlerin müdahalesi ile kazan yerine oturtulur ve güçlükle dereden çıkarlar. Hava çok 
sıcaktır. Isınan toprak insanın ayağını yakmaktadır. Bir an hemen insanın önündeymiş 
gibi görünen türbe biraz sonra sanki seraba bürünüp uzaklaşır gibi olur. Geceyi de yolda 
geçiren taşıyıcılar ancak ertesi günü öğleye doğru Türkistan’a ulaşırlar.

Hoca Ahmet Yesevî türbesine yaklaştıkşa Yesevî dervişlerinin zikir sesleri daha gür 
duyulur. Kazanın gelişine sevinen heyecanlanan dervişlerin sesleri artık gök gürültüsü 
gibi patlamaktadır. Sufiler hem zikrederler hem elele vererek kazanı arabadan indirir 
türbe içine taşırlar. Ulu kubbenin tam altına üç bacaklı dayanağın66  üzerine dualarla 
yerleştirirler.67

65 Bugün eski Yügnek’ten sadece bir höyük kalmıştır. XII. asırda yazılan Atabetü’l-hakayık adlı kitabın şairi meşhur Edib 
Ahmed de buralıdır. Atabetü’l-hakayık, Reşit Rahmeti Arat tarafından 1951 yılında yayımladı.
66 Bu rivayet doğru ise kazanın şimdiki ayağı sonradan yapılmış olabilir. 
67 Dosjan, Dükenbayev,Qoja Ahmet Yassavi Gımaratı, Almatı “Öner” 1996, s. 10-11.
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3.1.2. Türbeyi ziyarette taykazana tazim geleneği

Eski zamanlarda türbeye girenler önce hediye veya sadakalarını kazana bırakır, kazanı 
tavaf eder, kulplarını öper, on Ahmed’in tuğuna baş eğer, sonra da çırakçının [türbeda-
rın] nezaretinde Hazret Sultan’ı ziyaret ederlermiş68. Buradaki tazim kazana değil, zım-
nen Türk’ün kutuna, devletine, devlet otoritesine tazim olmalıdır. 

Günümüzde ise kazanlığın büyük kapısı istikametine serilen bir yolluktan yürüye-
rek ve kazanın kenarına konmuş basamaklı bir platform istüne çıkıp kazana yanaşıp dua 
edilir, dilekte bulunulur ve kazana para atılır. Bazı ziyaretçiler de aksi istikamette bulu-
nan tahta platforma çıkarak kazanı kucaklar, ellerini çözmeden dua eder, dilekte bulu-
nur ve yine kazana para atar. 

3.1.3. Çocuğu olmayanlara çocuk verir  

Çocuğu olmayan bazı hanımlar kazanın yanına yanaşıp memelerini emerler. Kazanın 
memelerinden süt çıkacağına, bu süt sayesinde çocukları olacağına inanırlar69.

3.1.4. Mührü tılsımlı ve koruyucudur

Taykazanın çevresine dizilen tuğlardan birinin ucuna bağlanan 11 Ahmedler mührü 
basılmış ve “tılsımlı olduğuna inanılan kağıtlar, dervişler tarafından isteyen ziyaretçilere 
verilirmiş”70. Anadolu seferine çıkarken Hoca Ahmed Yesevî’yi ziyaret eden Emir Ti-
mur’un da bu muskadan alması, üstünde taşıması ve bu muskada adı geçen Ahmed-
ler’in ruhlarının kendisine yardımı sebebiyle yenilmediğine inananlar vardır71.  

3.1.5. Suyu dertlere devadır

Eskiden Cuma namazından sonra müslümanlara ikram etmek üzere kazana tatlandı-
rılmış su konurmuş. Yesevî dervişler bu suyun şifalı olduğuna, bazı hastalıkları tedavi 
ettiğine inanırlarmış72. 

3.1.6. Kendisi millî birlik ve beraberliğin sembolüdür

Ailelerde, yemek pişirilen sıradan kazanlar bile zamanla manevî ve sembolik değer ka-
zanmıştır. Hemen hemen bütün Türk topluluklarında evdeki yemek kazanı birlik, bera-
berlik, dayanışma sembolü olmuştur. Ailede birliği ifade için “Bir kazandan tamak işüv” 
[Bir kazandan yemek yemek] deyimini sık sık kullanan Kazaklar arasında, evin köhne 

68  Ämze Kalmırzaulı, Teberik Dünye, Almatı 2003, s. 17.
69 Almagül Rüstemova, Ahmet Yesevî ve Türbesi Hakkında Halk İnançları, Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversi-
tesi, Türkoloji Bülümü Bitirme Tezi, Türkistan 2002, s. 46. 
70 Naim Bek Nurmuhammedoğlu, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, ilâvelerle yayına hzr.: Hayati Bice, Ankara 1993, s. 10.
71 Ämze Kalmırzaulı, a.g.e, s. 17. Bu husus M.E. Masson’un a.g.e.’inde, 29 numaralı dipnotta, “Emir Timur Anadolu’ya 
sefere giderken Türkistan şeyhlerinden yazılı muska almış” şeklinde ve Timur’un Hayatı adlı Farsça esere dayandırılarak 
bildirilir.
72 Nagim Bek Nurmuhammedov, a.g.e., s. 10. 
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kazanı, “şañrak”tan sonra ailenin birlik sembolü olmuştur. Evlenip anne ve babanın 
yanında kalan ve ailede birliği sağlayan, ocağın varlığını devam ettiren en küçük erkek 
evlâd (ki buna tuyak derler) ebeynlerinin vefatından sonra şañrakı, onun eşi de kazanı 
almaya hak kazanır 73.

Sıradan bir kazana bile ulvî değerler yükleyen Kazak Türkleri’nde (tay)kazan daha 
da yüceltilmiş ve kazanların sultanı halkın kutunu temsil eder hâle gelmiştir. Bu sebeple 
Kazaklar, taykazan Rusya’ya götürülünce, “kut gitti” diye üzülmüşler, kazan tekrar Hoca 
Ahmed Yesevî külliyesindeki yerine, kazanlık salonuna konunca da, “kut geldi” diye se-
vinmişlerdir74.

Kut kelimesi dilimizde tarih boyunca çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Eski ve Orta 
Türkçe dönemlerinde kut,”siyasî iktidar” anlamı taşır75. Daha sonraki dönemlerde talih, 
saadet, mübarek gibi anlamlar kazanmıştır. Günümüz Türkiye Türkçesi’nde bu kelime 
bir türevi olan kutlu kelimesinde yaşar ve mübarek anlamında kullanılır.

3.1.7. Kazan evliyanın gözüdür

Yerli halk kazanı “evliyanın gözü” ve “hazine”leri (en değerli varlıkları) olarak nitelendi-
rir, özellikle Hoca Ahmed Yesevî külliyesinde, kazanlık salonunda iken, kazana doğru 
parmak uzatmayı, kötü söz söylemeyi yasaklar76.

3.1.8. Kazan habercidir

Yine (Türkistanlı) yerli halkın inancına göre ülkede bolluk olacaksa kazan gece boyu ken-
di kendine dolup taşar, kıtlık olacaksa kazana ne kadar aş konsa dolmaz, aksine azalır77. 

3.1.9. Kazan yedi madenden dökülmüştür

Halk kazanın, türbedeki şamdanların ve kapı halkalarından ikisinin demir, çinko, kur-
şun, kalay, bakır, gümüş ve altın olmak üzere yedi metal katıştırılarak döküldüğüne ina-
nır78. 

3.2. KAZAN ÇEVRESİNDEKİ TUĞLAR  

Bazı eski fotoğraflarda79 ve kitaplarda görüldüğü üzere, vaktiyle kazanın etrafında “uçla-
rında, içinde âyet yazılı hilâl şeklindeki alemler ve bunun altında at kuyruğundan yapıl-

73 Evin kazanının miras yoluyla kime kalacağı konusundaki kanaati Astana’da öğrencilerimden öğrenmiştim.
74 Bu bilgi, Kanat Moldatayev‘den derlenmiştir.
75 İbrahim Kafesoğlu, Türk-İslâm Sentezi, İstanbul 1985, s.  67.
76 Dükenbay, Dosjan,Qoja Ahmet Yassavi Gımaratı, Almatı “Öner” 1996, s. 11.
77 Dükenbay, Dosjan, a.g.e., s. 11. Halk, bolluk olsun diye “Daş kazanım daş!” diye talepte bulunurmuş. Kazanın bir adının 
“daş kazan” olmasının sebebi de bu talepten geliyormuş. [Kaynak kişi: Marat Canabayev.]
78 Nagim Bek Nurmuhammedov, a.g.e., s. 6, dipnot 8. 
79 Bu fotoğrafların Türkistan albümünden alındığını sanıyoruz.. Kazakistan’da Türkistan albümünü bulamadığımız için 
tam bir kanaate varamadık. Ancak bir yazar Türkistan albümünde “on bir Ahmedler’in tuğlarının fotoğrafının bulun-
duğunu söylüyor. Bkz.: Tınışbek Davranbay, “Qazandan Keyin Qayta Oralgan Qazına”, 1500 Jıl, Tarihı Tereñ Türkistan, 
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mış püsküller taşıyan tuğlar, mızraklar” bulunmaktaydı80. Bunları on bir Ahmetler’in tuğu 
diye nitelendirenler de vardır81.

Kazan etrafında tuğlar. Fotoğrafın sağ tarafında büyük tuğ da 
görülmektedir.

3.3. BÜYÜK TUĞ

Hoca Ahmed Yesevî türbesinde bir de kabirhane kapısının 
bulunduğu duvara dayanmış, gönderi 10-12 metre uzunlu-
ğunda, ucunda dökme ve yazılı alem taşıyan büyük bir tuğ var-
dır. Aleminin altında uzun at kuyruğu kılları mevcuttur. Eski 
fotoğraflarda bu tuğa bağlı bir bayrağın asılı olduğu görülür. 
Günümüzde artık tuğda bulunmayan bu bayrak yeşil renkli 
bir kumaştanmış ve halkın bir kısmı tuğun Emir Timur’a, bir 
kısmı da Hoca Ahmed Yesevî’ye ait olduğuna inanırmış82.

Almatı “Bilim” 2000, s. 149. Kitabımızda yer alan fotoğraflardan birinin bir örneği Türkistan Tarihi Müzesi’nde de mev-
cuttur.
80 Nagim Bek Nurmuhammedov,  a.g.e., s. 10.
81 Ämze Kalmırzaulı, Teberik Dünye, Almatı 2003, s. 17. 
82 Ämze Kalmırzaulı, a.g.e., Almatı 1997, s. 17-18.



83 Mihail Evgeneviç Masson, Koja Ahmet Yasavi Kesenesi, “Cibek Colıspası” baspası, Şımkent 2000, b.6.

Bir başka tuğ fotoğrafı. Büyük tuğ , sağda, kapıya dayalı hâldedir.84



TAYKAZAN

53

3.4. ON BİR AHMEDLER MÜHRÜ 

Türkistan’ın ilk simgesi Hoca Ahmed Yesevî külliyesidir. İkinci simgesi taykazandır. 
Nitekim Almatı’da çıkan haftalık Türkistan gazetesinin logosu da taykazan şeklinde ya-
zılmıştır.  Türkistan hatırası olan bir kısım fotoğraflara baktığımızda üçüncü simge ola-
rak mühürü görüyoruz. Bu sebeple kazana dayalı olan tuğlara bağlı on bir Ahmedler84 
mührüne da kitabımızda yer vermek istedik.

Posta kartı olarak taykazan.

3.4.1. Mührün tarifi, eskiden asılı olduğu yer ve ustası  

Nagimbek Nurmuhammedov, kazanın çevresine dayanan tuğlardan birine, “XVIII. 
yüzyılda Hoca Han Hasan Usta tarafından yapılan85 ve merkezinde Hazret Sultan Hoca 
Ahmed ibaresi bulunan oyulmuş bir yuvarlak mührün bağlandığı bilinmektedir.”86 di-
yor. Bu kitapta87 yer alan ve kenarları süslenmiş olan mühürde yazılanlar şunlardır:

En dış yazı halkasında: 

Bismi'llāhi ḫayru'l-esmā bismi'llāhi Rabbi’l-‘arżi Rabbi's-semā’i bismi'llāhi’l-
leẕî lā yeḍurru ma‘asmihi şey’un ve hüve fi'l-‘arżı ve lâ fi's-semā’i ve hüve's-Se-
mi‘u'l- ‘Alîm ● ʻAmelu Ḥācı Ḫān.

84 Ahmed, Hazreti Muhammed aleyhisselâmın adlarından biridir. Daha çok gök sakinleri onu bu adla anar, bilir. Kelime 
Arapça hmd kökünden, ism-i tafdil olarak türetilmiştir ve “herkesten daha çok öven, hamdeden” anlamındadır.
85  Bizim görüp okuduğumuz mühür baskısında (Koca Ahmet Yassavî, Dîvân-ı Hikmet, Kazan 1904 – Almatı 2001, s. 2)  
sadece “amelu Hacı Han” imzası vardır. Muhtemelen bu, ilk mühürdeki çatlak oluştuktan sonra kazıtılan ikinci mühürdür.  
86  Nagim-Bek Nurmuhammedov, a.g.e., s. 10.
87 Nagim-Bek Nurmuhammedov, a.g.e., kitap kapağı gömleğinde.
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İkinci yazı halkasında:

Aḥmed Mürsel ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem, Şeyḫ Aḥmed Ḥanbel, Şeyḫ Aḥmed 
Ḫayrü’n-Nessâc, Şeyḫ Aḥmed Erḳam, Şeyḫ Aḥmed Ḥaḍraviye, Şeyḫ Aḥmed Re-
viyye, Şeyḫ Aḥmed Muḫtâr, Şeyḫ Aḥmed Ḥâmî, Şeyḫ Aḥmed Küşterî, Şeyḫ Aḥmed 
Ṣaġîriyye.

En içteki dairede: 

Ḥażret Sulṭān Ḫāce Aḥmed Yesevî.

On Bir Ahmedler Mührü



TAYKAZAN

55

Selcen Zorlu’nun mühür çalışması.

3.4.2. Mühürlerin sayısı ve sahipleri  

Hoca Ahmed Yesevî türbesinde on bir Ahmedler mührü bulunduğu konusunda ilk bilgiyi 
meşhur Rus bilim adamı Mihail Evgeneviç Masson’un 1930 yılında Taşkent’te Rus di-
liyle basılan Mavzoley Hoca Ahmeda Yasevi adlı kitabında buluyoruz. Yazar burada, Hoca 
Ahmed Yesevî türbesini ziyerette birbirinden farklı kompozisyonlara sahip olan iki adet 
on bir Ahmed mührü gördüğünü şöyle anlatır: “Bazan muska (kâğıdın)a,  1212/1797 
yılında Hoci (yani hoca) Han adlı usta tarafından yapılan büyük yuvarlak mührü basıp 
verir. Onun ortasında Hazret Sultan Hoca Ahmed Yesevî yazılmış. Etrafında, Ahmet ile 
adaş olan ve İslâm dünyasında tanınmış olan on şeyhin88 isimleri yerleştirilmiş. Bundan 
başka, ilkinden daha eski, yapıldığı zaman gösterilmemiş ve mühür yüzünde yuvarlak 
çenber bulunmayan bir mühür daha var.”89

88 Bu bilgi doğru değildir yahut en azından noksandır. Çünkü Ahmedler arasında  sıfatı şeyh olmayan biri var ki bu da Hz. 
Muhammed aleyhisselâmdır. Tabiî Masson’un gördüğü mühür Nagim Bek Nurmuhammedoğlu’nun resmini neşrettiği 
mühür ise.
89 M.E. Masson, Mavzoley Hoca Ahmeda Yasevi, Taşkent 1930, s.20, dipnot 1. /М. Е. Масон, Мавзолей Ходжа Ахмеда 
Ясеви, Ташкент 1930, стр. 20, приь. 1.
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Muhtar Kocayev’in bildirdiklerine göre günümüzde Güney Kazakistan’ın Şavildir 
kasabasında yaşayan Mamasadık Narımbetov’un evinde, sert tahtadan oyulmuş bir 
adet on bir Ahmed mührü vardır ve çapı 11.5 cm olan bu mühürün kâğıda basılan yani 
yazı bulunan yüzünün [ortası yuvarlaktır;] kenarları gül yaprakları şeklinde düzenlen-
miştir90.  Vaktiyle bronzdan yapılmış bir “on bir Ahmetler mührü” de varmış91. Bu müh-
rün bugün kimin elinde olduğu bilinmemektedir.

Bir başka on bir Ahmedler mührü de Türkistanlı Bahtiyar Sultanov’un evinde 
bulunmaktadır. Bilinen bu dördüncü mühür, aile fertlerinin anlattıklarına göre, Hoca 
Ahmed Yesevî’nin kendilerine armağanıdır. Baba, Sultan Azizov (1898-1971) KGB’de 
polis memuru olarak çalışırken bir gece rüyasında Hoca Ahmed Yesevî’yi görür. Hazret 
Sultan ona, “Mezarımın üstü güvercin pislikleri ile doldu. Gel temizle.”der. Sultan Azizov 
türbeye varır her yeri siler, süpürür temizler. Sandukanın bezlerini çırpar temizler, düzel-
tir. Ayrılmadan önce kabir başında dua okurken iri ve kara bir yılan mezar odasındaki bir 
delikten çıkar başka bir deliğe girer. Sultan Azizov korkar. Bu sırada gaibden ses duyar. 
Ses, Hoca Ahmed Yesevî’nin sesidir. Ona, “Korkma. O yılan sana dokunmaz, zarar ver-
mez. Onun girdiği delikte bir mühür var. O mührü al, sana hediyem olsun”der. Sultan 
Azizov da gidip yılan deliğinden mührü alır. Mühür Sultan Azizov’un vefatından sonra 
eşine intikal etmiştir. Ancak şimdi ailenin oğullarından biri olan Bahtiyar Sultanov’un 
(d. 1960) korumasındadır. Bahtiyar Sultanov’un elindeki mührün ağaçtan kazınmış bir 
nüshası Sayram’da Azlar Azizhanuglı’ndadır92.  

Türkistanlı Bahtiyar Sultanovda bulunan “on bir Ahmedler mührü”.

90 Muhtar Qojayev, “Äziret Sultannıñ Üş Möri”, Jibek Jolı, No.3 (4), 1994. Bu yazı daha sonra Äziret Sultan, (Tañdavlı 
Maqalalar jinagı) adlı kitaba alınmıştır (“Jibek jolı” Şımkent 2000, s. 43 - 48.). Şarkiyatçı bilgin A. İvanov’un okuyuşuna 
göre bu mühürde şunlar yazılıdır: Mühür ortasında: Sultan Hoca Ahmed Yesevî. Yaprakların içinde: Şeyh Ahmed Revande, 
Şeyh Ahmed Câmî, Şeyh Ahmed Mercân, Şeyh Ahmed Kebîr, Şeyh Ahmed Erkam, Şeyh Ahmed Sahhâk, Şeyh Ahmed 
Harb, Şeyh Ahmed ... [Hanbel?],  Şeyh Ahmed Mürsel, [Şeyh Ahmed …….] .
91 Ämze Kalmırzaulı, a.g.e, s. 17. Bu mührün de hâlen Türkistan’da bir ailenin elinde olduğu söylenmektedir (M.A.).
92 E.Ruzimetov - Ş. Madaliyev, Türkistannıñ Aziz Qadamjalari, Şımkent 1998, s. 9. 
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Sayramlı Azlar Azizhanoğlu ve mührü.

Bahtiyar Sultanov’daki mühürde yazılanlar ile Şavildirli Mamasadık Narımbetov’un 
ailesinin elindeki tahta mühürde yazılan isimler ile bu isimlere ait sıfatlar, nisbeler birbi-
rinin aynı değildir. İki mühür şekil ve kompozisyon olarak aynıdır93. Ancak biri tahta-
dan, diğeri akik taşından oyulmuştur. Elbette akikten oyulan daha zarif ve daha değerli-
dir. Belki de en eski mühür budur94.

Bahtiyar Sultanov mühründe yazılanlar şunlardır:
Ortada   :  Sulṭān Ḫâce Aḥmed Yesevî.
Kenarda:  Şeyḫ Aḥmed Mürsel, Şeyḫ Aḥmed Erḳam, Şeyḫ Aḥmed ʻAbbās, 

Şeyḫ Aḥmed Revende, Şeyḫ Aḥmed İsḥāk, Şeyḫ Aḥmed Curdcānî, Şeyḫ Aḥmed 
Kebîr, Şeyḫ Aḥmed Ḥarb, Şeyḫ Aḥmed Ḥanbel.

Külliyedeki tuğların sayısı ile tuğa bağlanan mühürde adı geçen Ahmedler’in sayısı 
birbirine eşittir. Çünkü, kazanın çevresine dizilen on küçük tuğ ile mezar odasına girilen 
kapıya dayanmış büyük tuğun toplam sayısı on birdir. Kazan çevresindeki tuğlardan bi-
rine asılan mühürdeki Ahmedler’in sayısı da on birdir.  

3.4.3. Mühürlerdeki Ahmedlerin kimlikleri  

Sadece on bir Ahmed mühürleri konusunda ciddî araştırmaların yapılması gerekir. Bi-
zim yaptığımız sathi araştırmalarda adları mühürlerde yer alan Ahmedler’den sadece 
Ahmed bin Hadraveyh (öl. 240/854)95 ile Ahmed ibni Hanbel (öl. 241/855) hakkında 

93 Muhtar Qojayev, Arıstanbab jäne Onıñ Kesenesi, Şımkent “Jibek jolı” 1996, s. 37.
94 2003 yılı Mart ayında bir Türkistanlı, okunmak üzere bizebir on bir Ahmed mührü getirmişti. Bu mühür de ağaçtan 
oyulmuş ağırca eski bir mühür idi.Bu kişilerin kimliği hakkında bilgimiz yoktur.  
95 Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul 2003, s. 16. 
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bilgi bulabildik. Diğer Ahmedler kimlerdir? Bu Ahmedler bir tarikat şeceresi mi ifade 
etmektedir, yoksa rastgele yazılmış Ahmedler midir? Bunlar sadece adları Ahmed ol-
dukları için mi mühre dahil edilmiştir, yoksa Hoca Ahmed Yesevî ile bir ilgisi mi vardır? 
Bizim süreli çalışmalarımızın sınılarını aşan bu mesele ilim platformunda uzmanlarca 
yeniden ele alınmaya muhtaçtır.

3.5. ON BİR AHMED MÜHÜRLERİ İLE İLGİLİ HALK İNANÇLARI

3.5.1. Mühür belâlardan korur

Halk, on bir Ahmedler mühründe başta Hz. Muhammed (sav)96 ile Hoca Ahmed Ye-
sevî’nin ve diğer büyük Ahmetler’in adı bulunduğundan, o mührün basıldığı kâğıdı 
muska yapıp üstünde taşıyanlara Ahmedler’in ruhlarının yardımcı olacağına inanır-
mış97. Ulu Türkistan’ın uzak köşelerinden Hoca Ahmed Yesevî’yi ziyarete gelenler, 
köylerine döndüklerinde türbeden aldıkları on bir Ahmedler mührü basılı muskaları 
ile öğünürlermiş98.

3.5.2. Emir Timur da bu mühür sayesinde başarılı olmuştur

Eskiler, Emir Timur'un yenilmezlik sebebini de üzerinde “on bir Ahmedler mührü”nden 
basılmış muska taşımasına bağlarlarmış99.

3.5.3. Her adamın bastığı mühür kâğıda çıkmaz

Bir başka inanca göre, Bahtiyar Sultanov’un elindeki mühür mürekkeplense de her 
adam tarafından kağıda basılamaz, yani basılsa da yazı çıkmaz. Nitekim böyle bir olaya 
şahit olunmuştur100. 

3.5.4. Mühür her adama görünmez

Bir gün Bahtiyar Sultanov’un evine mührü görmek üzere bir şeyh gelir. Mühür kilit al-
tında bulunduğu yerden kaybolur, bulunamaz. Şeyh gittikten sonra kaybolduğu yerde 
kendiliğinden ortaya çıkar. Bahtiyar Sultanov’un annesi bu olayı “O, herkese görünmez” 
diye açıklamaktadır.   

96 Biz bu mühürde Hz. Muhammed (sav)’in adının bulunduğuna ihtimal vermiyouz.. Burada adı geçen bir başka Ahmed 
Mürsel olmalıdır. Aksi takdirde mühür çirkin yorumlara müsait hâle gelebilir. Eğer o isimle kastedilen Resulullâh ise 
ondan sonra gelen ve ortada Ahmed Yesevî ile noktalanan Ahmetler zinciri belki Hoca Ahmed Yesevî’nin Resulullâh’a 
varan tarikat zincirini ifade edebilir. Bu konuda kesin kanaate ancak diğer Ahmetler’in tarihî kimlikleri konusunda kesin 
bilgilere ulaştıktan sonra varılabilir. 
97 Ämze Kalmırzaulı, a.g.e, s. 16-17. 
98Ämze Kalmırzaulı, a.g.e., s. 16-17. 
99Ämze Kalmırzaulı, a.g.e, s. 16-17. Bu husus M.E.Masson’un a.g.e.’inde, (s. 20, dipnot 1’de) “Emir Timur Anadolu’ya 
sefere giderken Türkistan şeyhlerinden yazılı muska almış” şeklinde ve Timur’un Hayatı adlı Farsça esere dayandırılarak 
bildirilir.
100 Bu ve alt paragraftaki bilgiler Bahtiyar Sultanov’un kendisinden ve annesinden derlenmiştir.
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3.6. TAYKAZAN ŞİİRLERİ

Kazakistanlı şairlerden bazıları, teması taykazan olan şiirler yazmışlardır.  Son yıllar-
da çıkan bir şiir kitabı da adını taykazandan almıştır. Bu kitabın bir bölümü tamamen 
taykazan temasını işler101. Taykazan şiirlerinin hepsinin edebî değerleri çok yüksek ol-
masa da halkın düşünce ve inançlarını aksettirmesi itibariyle önemlidir. Taykazan şiiri 
yazan şairler arasında Orınbay Dastanov, Käkimbek Salıqov (iki adet)102, Maylıqoja 
Sultanulı103, Tursınjan Äbdirahmanova104, İsrayıl Saparbayev105,  Nesipbek Aytulı’nın106 
adlarını anabiliriz. Bir örnek olması için biz,  bunlardan Orınbay Dastanov’un şiirine 
kitabımızda yer verdik:

TAY QAZAN
Tay qazan kelip qayta öz ornına,
Qosıldı Yassavî’diñ mol qorına.
Jartı gasır ötse de küder üzbey,
Jamagat kütken edi köp torıga.
  Taykazan gelip tekrar kendi yerine  
  Koşuldu Yesevî’nin bol hazinesine  
  Yarım asır geçse bile ümidini kesmeden,  
  Cemaat beklemişti çok üzüle  
Tay qazan bagası joq dünye goy,
Al qane, körip onı süyine goy.
Bir körgende qumarıñ tarkamasa,
Suretin tüsirip [al], üyine qoy.
  Tay kazan bahası yok dünya ki,     
  Şimdi artık görüp onu sevinin ki
  Bir gördüğünde hevesini gideremezsen,
  Resmini çek ve evine koy 
Sën berer onıñ körki üyiñe de,
Qagazga tüsirilgen küyinde de.
Elestep köne dëvir şejiresi,
Köñilinde qalap köp sır tüyindele.
  Süs verir onun görkemi evine de,
  Kâğıda geçirilmiş şeklinde de.
  Göz önüne gelerek eski tarihi
  Gönlünde kalır çok sır düğümlene  

101 A. Egevbay, Taykazan, Dastandar men Öleñder, Astana “Kültegin” 2003.  
102 Käkimbek Salıqov, Türkistanga Tagzım, Almatı 2000, s.13; Törekeldi Baytas, Türkistanda Qul  Qoja Ahmed, Şımkent 
2000, s. 49.
103 Törekeldi Baytas, a.g.e., s. 30.
104 Törekeldi Baytas, a.g.e., s. 38. 
105 Törekeldi Baytas, a.g.e., s. 50-51.. 
106Egemen Kazakistan, № 53 (24011), 18 Navrız 2015, s. 1.
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Temir’diñ qorqıp qatal qaharınan,  
Amalsız kelgen Tebriz şëhërinen.
Talay Abde’l-Aziz’dey qas şeberler,
Qayta almay qalgan joq pa saparınan.
  Timur’un korkup sert heybetinden
  Çaresiz gelmiş Tebriz şehrinden.
   Pek çok Abdülaziz gibi has ustalar
   Dönemeden kaldı değil mi seferinden.  
Sonan beri qanşama halıq ötti,
Talayı izi qalmay nalıp ketti.
Al qazandı jasagan Abde’l-Aziz,
Äli tiri, ötse de bolıp kökti.
  O günden beri ne kadar halk geçti
  Pek çoğu izi kalmadan üzülerek gitti.
  Kazan yapmış Abdülaziz ise
  Hâlen diri, geçse bile olup köklü.  
Qarnak’ta ol kezderde örkendegen,
Ataqtı şëhër edi biz körmegen.
Jeti türli metaldıñ qospasınan,
Sonda quyıp, örnegin qolmen örgen.
  Karnak da o günlerde gelişmişmiş
  Ünlü bir şehir idi bizim görmediğimiz
  Yedi türlü madenin katkısından
  Orada yaparak, süslerini eliyle örmüş 
Salmagı eki tonna, alıp tekti,
Aynala segiz qulak, qırıq emşekti.
Sorganda süti şıqsa bolganı dep,
Emdirgen talay bedev kelinşekti   
  Ağırlığı iki ton kadar, dev gibi,
  Çevresi sekiz kulak, kırk memeli.
  Emilince sütü çıkar deyip
  Emdirmiş pek çok kısır gelini.
Ötsem namazdagı köp qazamdı,
Kemitler aqırette dep jazamdı.
Toqsan qoydıñ etin sap, bir ülken bay,
Toltırgan eken osı tay qazandı.
  Ödersem namazdaki çok kazâmı
  Azaltır âhirette diye cezâmı.
  Doksan koyunun etini koyup, bir büyük bay
  Doldurmuş imiş bu taykazanı 
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Osınday neşe türli köp qoy añız,
Olardı ötkenderden tıñdaganbız.
Biraq biz añızdı emes, mañızı üşin,
Qurmettep onı ëmën qızganamız.
  Bunun gibi nice çeşitli çok ki efsane,
  Onları geçmişlerden dinlemiştik.
  Ama biz efsaneyi değil, önemi için
  Ululayıp onu her zaman kıskanırız.       
Körmege Teheran’ga aparganda,
Qalmaptı körmegender jaqın mañda.
Külli Tebriz turgını köşip kelip,
Estidik asıqqanın atar tañga.
  Sergiye Tahran’a götürürken,
  Kalmamış görmeyenler yakın yerde.
  Bütün Tebriz sakinleri göçüp gelerek,
  İşittik acele ettiğini tan vaktine.
O, qundı köne mura, tay qazanım,
Köp sırıñ emes ëli bizge mëlim.
Sonda da seniñ  qadir qasyetiñdi,
Qasterlep, ëli talay jır jazamın.
  Orınbay DASTANOV107

   O, kıymetli eski miras, tay kazanım,
   Çok sırrın bize hâlâ malûm değil.
   O zaman da senin kadir haysiyetini
   Değer duyarak hâlâ pek çok şiir yazarım.108

107 Orınbay Dastanov, Äziret Sultan, Almatı 1993, s. 105 – 106.
108 Bu şiir Türkiye Türkçesine Julduzay Beysenova tarafından aktarılmıştır.

Taykazanın trenle Türkistan’dan Leningrad’a gitmek üzere yola 
çıkmasının fotağrafı. (Erkin Curabekov arşivinden.)
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1.TÜRKİSTAN'DA BİR GECE

Türkistan. 5 Kasım 2004. 

Bir Ramazan gecesi. İftardan az sonra, bir zamanlar Türkistan’ın belediye başkanlığını 
yapan, şimdi aynı şehirde Vilayet İdare Amirliği görevini yürüten aziz dostumuz, 
kardeşimiz Erkin Curabekov’un Türkistan’da Cansügürof sokağı 12 numarada bulu-
nan evinde, salondayız. Masanın etrafında bizden başka, araştırmalarım sırasında bana 
otomobilini tahsis eden ve yanımdan hiç ayrılmayan Murat Şanlı var. Hoşbeşten ve ilk 
ikramlardan sonra Erkin Bey izin isteyip salondan çıktı; biraz sonra elinde büyük boy 
eski bir kitapla, vakur adımlarla geri döndü, masadaki yerine oturdu.

Taykazan filmi seyredilmeden önce Murat Şanlı, Erkin Curabekov, Musa Abdukadırov.
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11-16 Eylül 1935 tarihlerinde, Leningrad’da gerçekleştirilen III. Uluslar Arası İran Sanatı 
ve Arkeolojisi Kongresi bildirilerinin metinleri kitabından.

Bizim ziyaret sebebimiz kitap görmek değil, taykazanın, bir zamanlar Rus çarlarının 
sarayı iken 1917 Bolşevik ihtilâlinden sonra müze hâline getirilen St. Petersburg’daki 
Ermitaj’dan çıkarılışını gösteren filmi görmek idi. Sabırsızca sordum:

-Filmi setretmeyecek miyiz?

Erkin Bey,

-Tabiî, seyredeceğiz. Ama hikâye bu kitapla, bu kitabın basılmasına sebep olan olay-
larla başlıyor, dedi. Devamla,

-Bu kitap, Stalin devrinde, Leningrad’da109, 1939 yılında sadece 300 adet basılmış. 
Bu tiraj kitabın içinde de kayıtlıdır. İçindekiler, 11-16 Eylül 1935 tarihlerinde, aynı şe-
hirde, Ermitaj Müzesi’nde gerçekleştirilen III. Uluslar Arası İran Sanatı ve Arkeolojisi 
Kongresi bildirilerinin metinleridir. Kongreye dünyanın 18 ülkesinden 188 delege ve 
153 üye katılmış. Bizim taykazanın macerası da bu kongre ile başlıyor.

109  Leningrad adı Sovyetler Birliği döneminde verilmişti. Bu birlik parçalandıktan sonra şehir, eski adı olan Saint Peters-
burg’u aldı.
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 Boris Piotrovski’nin Erkin Curabekov’a   hediye ettiği kitaba yazdıkları.

Ermitaj Müzesi Müdürü Boris Piotrovski’nin Erkin 
Curabekov’a yazdıkları:

11.09.1989

Biz temiz yürekle Ahmet Yesevî'nin yanına koymak 
üzere size veriyoruz. Biz onu elli dört yıl sakladık. Onu 
zor günlerde [savaş yıllarında] koruduk. Bu, bir halkın 
büyük mirasıdır. Onu koruyun. 

İmza 

Boris Piotrovski
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2. TAYKAZANIN TÜRKİSTAN’DAN AYRILIŞI -YAHUT-
HASRET VE SABIR SINAVININ BAŞLAMASI

Leningrad’da gerçekleşen III. Uluslar Arası İran Sanatı ve Arkeolojisi Kongresi sırasında 
İran orijinli olan sanat eserleri ile arkeolojik buluntular da konuklara ve halka gösterile-
cektir. Bugün sık sık yapıldığı gibi, o günlerde de –bilerek veya bilmeyerek- bir yanlışlık 
yapılır; İran bir Türk yurdu, orada yaşayanların çoğu Türk sayılmaz, sunî bir İran milleti 
yaratılır ve Türk, Tebrizli Türk oğlu Türk döküm ustası Abdülaziz’in yaptığı taykazan bir 
İran eseri sayılarak, Türkistan’daki aslî yerinden alınıp Rusya’ya, St. Petersburg’a teşhir için 
götürülmek istenir. 

Devir, XX. asrın büyük diktatörlerinden Stalin’in devridir. 

Ve... “Emir demiri keser”. 

1935 yılının 7. ayında, Hoca Ahmed Yesevî külliyesinden iptidaî şartlarda, bir traktörle 
çekiştirilerek çıkarılan110 taykazan ile iki bronz şamdan bir kağnıya, bir öküz arabasına ko-
nup Türkistan tren istasyonuna kadar, onu seyreden ve kaderine isyan eden çaresiz Müs-
lüman halkın gözyaşları arasında taşınır. Türkistan’da bir yük trenine yüklenen kazanla 
Türkistan halkı son defa vedalaşır ve tren Leningrad’a doğru yola çıkar. Bir süre sonra tren 
de, silâhlı askerlerin nezaretindeki kazan da ufukta küçülür küçülür ve görünmez olur.   

Türkistan garı.

110 Taykazan külliyeden traktörle çekilerek, biraz da öfke ile zorla çekilip çıkarıldığından kazanın dış yüzünü süsleyen meme-
lerin bir bölümünün uçları kırılmıştır. Kaynak: Musa Abdukadırov.
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3.TAYKAZANIN YÂD ELLERDE ERMİTAJ’A "KONAK" 
OLMASI

Trenle, Türkistan – Oktyabrsk – Uralsk – Engels – Rtişevo –Miçurinsk – Ryazan – Ko-
lomno – Podolsk – Moskva – Kaliniyı - Çudovo yoluyla eski adıyla Leningrad, daha 
eski ve bugünkü adıyla St. Petersburg garına getirilen taykazan oradan alınıp Ermitaj 
Müzesi’ne konur. Önce kongre delegelerine gösterilir, sonra envanter defterine kayde-
dilen eser, müzenin aslî malı olup gider. Taykazan konak olarak gelir ve Ermitaj’da kalır. 
Atalarımız boşa dememişler: “Misafir kendi iradesi ile gelir, ev sahibinin izni ile gider.”, “Kel-
mek mihmândan, ruhsat mîzbândan”, “Kel [gel] demek var, ket[git] demek yok”. Elli dört yıl 
sürecek olan hasret başlar. Elli dört yıl boyunca taykazan Türkistan Türkleri’ni arar, Tür-
kistan Türkleri taykazanını. Leningrad’a gelen Türkler taykazanın yüzü suyu hürmetine 
Ermitaj’a girer, kutsal taykazanla hasret giderir. Görenler görmeyenlere anlatır taykazanı, 
bilenler bilmeyenlere. 

4. ERKİN CURABEKOV’UN BELEDİYE BAŞKANI OLMASI

Türkistan’ın eski Belediye Başkanlarından Erkin Curabekov’a hayat hikâyesini sormuş-
tum. Bana şunları nakletti:

01 Ocak 1946 tarihinde Türkistan’da, Kentav yolunun kenarında olan evimizde 
doğmuşum. Bir muhasebeci olan babamın adı İskender’dir. Onun babası da Curabek. 
Soyadımız ondan geliyor. Curabek, araba ustası idi. Şehir ile istasyon arasında gidip ge-
len, yolcu ve yük taşıyan arabaları yapardı. Annem ev hanımı idi.  Beşi erkek, üçü kız olan 
sekiz kardeştik. Ben ailenin en büyük çocuğuyum. Türkistan’da 1952 yılında başladığım 
okul 1962 yılında bitti. Aynı yıl, amcalarımın bulunduğu Andijan’a gidip Enstitü’ye baş-
ladım. Beş yıl okuyup makina mühendisi oldum (1967). Türkistan’a dönüp Komünizm 
adlı kolhoza mekanisyen olarak tayin edildim. Altı ay sonra Moldova’ya askerlik yapma-
ya gönderildim. Orada bir yıl kaldım ve Gagauzlar’la tanıştım. Dönüşte, Tarım Araçları 
Tamirhanesi’nde mühendis olarak işe alındım; beş yıl çalıştım. 1975 yılında Komünist 
Partisi’nin Türkistan şubesi açılmıştı. Bana gel, partide çalış, dediler. Kabul ettim ve Sa-
nayi Transport bölümünde nüskavcı [sorumlu] yaptılar. 1981 yılında şehir Belediye 
Başkan yardımcısı oldum. 1985 yılına kadar bu hizmeti yürüttüm. 09 Aralık 1985 tari-
hinde seçimle Belediye Başkanı oldum. Bu görevim de 1990 yılına kadar sürdü.”

5. YERİN GÖĞÜN SAHİBİ VAR

Erkin Bey devam ediyor: “Belediye Başkanı olduğum zamana kadar taykazanla ilgili hiç-
bir şey bilmiyordum. Sadece yaşlılardan böyle bir kazan olduğunu, Rusya’ya götürül-
düğünü birkaç kez duymuştum. Başkanlığımın ilk günleri yoğun iş temposu içinde ge-



TAYKAZAN

70

çiyordu. Bir akşam çalışanları gönderdikten sonra masama oturdum. Başımı ellerimin 
arasına aldım. Birden bire ve iradesizce aklımdan “Şu taykazan niye gelmiyor?” sorusu 
geçti.

Eylül ayında, reisliğimin on ikinci gününde Almatı’dan, Kazakistan İç Mimarlar 
Odası Reisi olan arkadaşım Timur Suleymanov ile Kurman Kaliyev beni ziyarete geldi-
ler. Evde oturup yemek yedik, sohbet ettik. Kurman Kaliyev bana :

-Erkin Aga, kazanı hiç gördünüz mü? diye sordu. Ben,

-Görmedim. Resmini bile görmedim, dedim. 

Kurman Kaliyev, Kazak takıları konusunda Leningrad’da doktora tezi hazırlamıştı. 
Bu sebeple Ermitaj Müzesi’nde çok bulunmuştu. Bana,

-Ben kazanı Ermitaj’da gördüm. Türkistanlılar gelip ziyaret ederlerdi. Bu kazan es-
kiden İran Sanatı Kongresi için Stalin tarafından ödünç olarak alınıp götürülmüştü.  
Kongreden sonra, Stalin ,“Burada kalsın.” demiş, “Kazan yerine giderse Türkistan’da İs-
lâm yükselir.” diye düşünmüş.

Kurman Kaliyev’e ısrarla,

-Kazan geçici bir süre için mi götürülmüş? diye sordum. O, 

-Evet, dedi. Ermitaj’da ben böyle bir resmî belge okudum. dedi. Ben heyecanla,

-Bu yazıyı sen kendi gözlerinle gördün mü, okudun mu? diye sorunca o,

-Evet, gördüm ve okudum, dedi. 

-“Emaneten, geçici bir süre için alındı” ifadesi benim için çok önemli. Madem bu 
sözü bulunduran resmî yazıyı gördün, öyleyse bunun kopyasını bana yollayabilir misin? 

...

Kurman Kaliyev Leningrad’a gitti ve iki aydan sonra taykazanın ödünç alındığını 
gösteren yazının fotokopisi ile bana geldi. 
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Aradığını bulan Erkin Curabekov taykazan meselesinin kulpuna cesaret ve ısrarla 
asılmanın hukukî dayanağını bulur. Taykazanı geri almak için dört yıl sürecek yazışma 
maratonu, sabır maratonu böylece, bu fotokopinin ele geçmesiyle başlar.

......

1985 yılının Aralık ayında Türkistan’a Almatı’dan bir konuk gelir. Soyadı Seydalin 
olan bu âlim zat, Kazak Bayındırlık Bakanı’nın yardımcısı ve aynı zamanda Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetleri Birliği Bilimler Akademisi muhabir üyesidir. Birlikte yenilen ye-
mekten sonra Erkin Bey bir punduna getirip ondan yardım ister:

-Biliyorsunuz, bizim taykazan Ermitaj’da. Geçici olarak oraya verilmişti. Kendi kül-
tür mirasımızı geri almamız ve müzemizde korumamız gerekir. Siz âlim ve vatansever 
bir insansınız. Geliniz, Akademi Başkanı Ugarov Sergeyeviç’e birlikte bir mektup yazıp 
taykazanın geri alınması konusunda yardım isteyelim, der. Mektup yazılır. Akademi 
Sekreteri’nden “Bunu Ermitaj Müdürüne sorun” diye cevap gelir. 

Telgraf-1:

[Bu devlet telgrafı Leningrad
Kongre Komitesi’nden Akademik
Orbeyli’ye yollandı. “Bronz 
kazan ile iki kandil Allah’a 
inananlardan izinsiz olarak 
alındı. Bunu bilin. Bunları 
size geçici olarak verdik, 
geri gelmesi gerekir. ] 

Telgraf-2:

[Bunu getirme masraflarını siz ödeyin. 
Başkan. 20.07.1935]
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6. FUKO SARKACI

1985 yılında Prof. A. C. Maşanov tarafından, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği   
Kültür Bakanı P. N. Demişev’’e mektup yazılıp taykazan istenir. Fakat Kültür Bakanı 
mektuba cevap bile vermez.  Bunun üzerine bilim adamı ve Sovyet Sosyalist Cumhu-
riyetleri Birliği Sanat Akademisi Başkanı Boris Sergeyeviç Ogarov’dan yardım istenir. 
Ogarov’un, “Kazan, Türkistan’daki fuko sarkacının yerdeki parçasıdır. Türkistan dep-
rem bölgesidir, kazanın orada bulunup depremi bildirmek gibi bir görevi vardır. Onu 
yerine göndermek gerekir.” mealindeki yorumları da hiç ses getirmez.

7. UNESCO İLE İLK TEMASLAR VE TÜRKİSTAN 
ŞEHRİNİN 1500 YILLIK OLDUĞUNUN TESCİLİ

Erkin Curabekov, başkanlığı sırasında hayırlı ve semereli bir işe imza atıp Türkistan 
şehrinin 2000 yıllık şehir olduğunu tescil ve kabul ettirmek için arkeloglar heyetini 
davet edip kazılar yaptırır. Arkeologlar, şehrin 2000 yıllık olduğuna dair rapor verirsek 
Unesco size destek vermez, gerekçesi ile Türkistan’ın 1500 yıllık şehir olduğuna dair bir 
rapor verirler. Bu rapor, raporun Unesco tarafından tescil ve ilânı taykazanı geri getirme 
plânının bir parçası olarak düşünülmüştür. Nitekim sonraki gelişmeler Erkin Beyi haklı 
çıkarır. 

8. KAZAKİSTAN KÜLTÜR BAKANI DEVREDE 

Erkin Bey, 1985 yılı Aralık ayında Rusya Kültür Bakanı’na hitaben yazdığı bir mektubu 
alıp Kazakistan Kültür Bakanı’na gider. Mesele özetlenip yardım istenir. Kazak Kültür 
Bakanı Jeksembek Yerkimbekov, Erkin Beyin mektubunun altını imzalar. Bu mektup 
ayın sonunda yola çıkar, ancak cevap olumsuzdur:Kazan verilemez.

9. KOMÜNİST PARTİ MOSKOVA KURULTAYINDAN 
MEDET UMMA

Mektup ve sabır maratonu bitmez. Daima uygun zaman ve uygun ortamlar aranır. 

Aynı yıl Komünist Partisinin Moskova Kurultayı’na gidecek olan Türkistan dele-
gelerinin her birinin eline birer “Taykazanı iade edin” yazısı verilir. Heyet, “Verilemez!” 
cevabı ile Moskova’dan döner.

10. PES ETMEK YOK

Başkan, 1985 yılı Aralık ayında Ermitaj Müzesi Müdürü Piotrovski’ye bir mektup yazar, 
taykazanın iadesini ister. Mektubu Kazak Kültür Bakanı C. Yerkinbekov, Sovyet Sosya-
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list Cumhuriyetleri Birliği Sanat Bilimleri Akademisi Muhabir Üyesi Rüstem Abbasoviç 
Seydalin, Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Dış Turizm Ana Bölüm 
Başkanı İ. Omarov ve Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Kültürü ve Tarihî Anıtları 
Koruma Millî Derneği Merkez Konseyi Başkanı (sonra Turizm Bakanlığı Müsteşarı ve 
Meclis Üyesi olan) S. Ciyenbayev’in isim ve imzaları ile güçlendirir. Mektup gider. Ge-
len cevap yine olumsuzdur: Verilemez!

11. 1986 YILI YAZIŞMALARI 

1986 yılında Moskovada Komünist Partisi’nin büyük kurultayı yapılır. Buraya Parti 
tarafından atananlar ile halk tarafından seçilenler iştirak eder. Bu sırada Sovyet Devleti 
Kültür Bakanı gider, yerine Zaharov getirilir. Türkistan Belediye Başkanı Curabekov, bir 
de Zaharov’un yardımına müracaat etmeyi dener. Çimkent Vilayeti Halk Milletvekilleri 
Kurulu Bölgesel Başkanı S. Tereşçenko’ya, taykazanın iadesinde yardımcı olması dileği-
ni ihtiva eden mektup yazdırılır ve imza ettirilir. Tereşin’e, Moskova Kültür Bakanı Yar-
dımcısı cevap verir: “Taykazan verilemez.”

12. 1988 YILI MÜCADELELERİ

Sonra 1988 yılı gelir.

Bu yılın Temmuz ayında, Türkistan Turizm Bürosu Başkanı Bahadır İrismetov, Tür-
kistanlı iş adamı Musa Abdukadırov ve Belediye Başkanı Erkin Curabekov Leningrad’a 
gidip Komünistler Reisi Romanov’un yardımcıları ile görüşüp yardım isterler. Cevap 
her zamanki gibi olumsuzdur. Leningrad Belediye Başkanı’ndan da red cevabı alırlar. 
Bu defa Ermitaj Müzesi Müdürü Akademik Prof. Dr. Boris Piotrovski’ye giderler. Mü-
zesindeki taykazanı alıp Türkistan Müzesi’ndeki yerine koymak istediklerini, bu konuda 
yardımcı olmasını istirham ettiklerini bildiriler. Her zaman olduğu gibi bu defa da Erkin 
Bey taykazan problemini huzura arz eder. Müdür, akıllı, vicdanlı ve tecrübelidir. On se-
kiz ülkenin Akademiki olan bu bilge zat, Erkin Beye gülümseyerek:

-Sen doğru düşünüyorsun. Eğer Kültür Bakanı bu hususta benden fikir sorarsa “ve-
riniz” derim. Sen hiç korkma, iste. Israrla iste. Eğer Kültür Bakanı vermezse bütün Sov-
yet Devleti Başbakanı olan Nikolay Rişkov’dan iste, der. 

Müsbet cevap veren bu zat, mertçe konuşan tek yetkili olmuştur. Heyet teşekkürle-
rini sunup Müze’den yüksek bir moralle çıkarlar. 

Türkistan heyeti Leningrad’’da bir hafta kalır. Uğrunda aylardır savaştıkları taykazan 
ile yine Ahmed Yesevî türbesine ait olan şamdanları ilk defa görürler. Yakından, doya 
doya, hasretle, sevgiyle bakarlar.
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13. BİR DENEME DAHA

Yeni bir fırsat doğar ve hemen değerlendirilir. Erkin Bey,  Moskovada toplanan Sovyet-
Komünistler Kurultayına “Kazanımızı yollayın” diye yazar.  Mektup, Erik Gökasov Hı-
rıstaforoviç adlı Türkistan delegesi aracılığı ile yollanır. Cevap yine olumsuz gelir. 

14. BİR ELİN NESİ VAR

1988 yılı Temmuz ayında Komünistler Başkanı Romanov ile taykazanın iadesi meselesini 
konuşmak üzere Leningrad’a gidenler: Erkin Curabekov, Musa Abdukadırov, Bahadır İrismetov 

Ermitaj Müzesi önünde. (Erkin Curabekov arşivinden)
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10 Ekim 1988 tarihinde ve 1164 partilinin iştiraki ile Türkistan şehir milletvekilleri 
toplantısı yapılır. Şehrin Belediye Başkanı Erkin Curabekov, bu toplantıda söz alıp tay-
kazanın Ermitaj’dan geri alınması konusundaki mücadelesini heyecanlı bir dille özetle-
dikten sonra şunları söyler:

-Bana on adam verin, Moskova’ya gidelim. Kazanımızı şehir adına, birlikte isteyelim.

Kurultay bu öneriyi kabul eder, Curabekov’a ve heyete temsil yetkisi de verilir. [An-
cak 10.10.1988 tarih ve 474 numaralı Yürütme Komitesi kararına göre bu iş için dört 
kişiye görev verilmiştir.] Heyette, Güney Kazakistan’ın tek savaş kahramanı olan Resul 
İsetov, iki hanım, Roza Pirmaşaevo, L. Beyşina Andarova ve Erkin Bey bulunacaktır.

1988 Moskova seferine katılan Erkin Curabekov, Roza Pirmaşaeva, LudmilleBeyşina Andarova 
ve savaş kahramanı Resul İsatov. (Erkin Curabekov arşivinden.)

15. MOSKOVA, BÜYÜK ŞEHİR.

Ekim 1988’de bu heyet Moskova’ya giderler. Orada on iki gün kalırlar.

Sovyet kültür ve teamüllerine göre, savaş kahramanı unvanı taşıyan Resul İsetav’a 
devletin bütün imkânlarının seferber edilmesi, bütün kapılarının açılması gerekmekte-
dir. Birlikte önce Soyuz Kültür Bakanı Zaharov’un makamına varırlar. Kapılar gerçekten 
açılır. Hoşbeşten sonra Zaharov, Erkin Beye dönerek sorar:

-Sen niçin geldin?
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Başkanın yanında hazır dilekçesi de vardır ama anlatmayı daha uygun bulur. Kısa 
bir izahtan sonra:

-Biz size halk adına, yüz bin sovyet vatandaşı adına istirhamda bulunmak için geldik. 
Bizden ödünç olarak alınan, Ermitaj’a konan ve bir daha yerine yollanmayan kazanımızı 
istiyoruz. Bunu bize veriniz.

Zaharov, biraz düşündükten sonra:

-Başkan, sen okumuş adamsın; Ermitaj Müzesi’ne giren bir şeyin bir daha geri 
çıktığı görülmüş, duyulmuş şey midir? Sen bunları bilmiyor musun? Olmaz böyle 
şey, der.

Erkin Bey, tesirli olur ümidiyle taykazanın Türkistan’dan iade edilmek kaydıyla alın-
dığını gösteren telgraf fotokopisini Zaharov’a göstererek durumu bir kere daha izah eder,

-Siz bizim dostumuzsunuz. Biz aynı halkın insanlarıyız. Onu bize, halkımıza iade 
etmelisiniz, onu bize geri vermelisiniz, der. Zaharov:

-Türkistan halkı kazanın Ermitaj’da kalmasından memnun olmalıdır. Ermitaj’a her 
yıl dünyanın her yerinden milyonlarca ziyaretçi gelir. Kazan burda kalırsa daha çok in-
san görür. Türkistan’da kaç kişi görecek?

Tam zamanıdır. Erkin Bey daha önceden hazır ettiği ve Hoca Ahmed Yesevî külliye-
sini ziyaret edenlere imzalattığı “Kazanı yerinde, Türkistan’daki müzede görmek istiyoruz” 
muhtevalı dilekçeyi, 20 bin imzalı dilekçeyi çantasından çıkarıp Zaharov’a uzatır ve,

 -Sizinle biz aynı düşüncede değiliz. Bakınız, bunlar bizim müzemizi ziyaret 
eden ve taykazanı Türkistan’da, Hoca Ahmet Yesevi türbesinde görmek isteyen 20 bin 
ziyaretçinin dilekçesi. Onu bize vermelisiniz, der.

Karşı tarafın tezinde haklı olduğunu anlayan Zaharov’un yelkenleri biraz inmiştir. 
Ama inadında ısrarlıdır:

-Biz devletin adamıyız. Kuralları çiğneyemeyiz. Kazanı size iade edemeyiz! diye kes-
tirip atar.

Başkan, biraz sitem, biraz da öfke ile Zaharov’a seslenir:

-Kazan Ermitaj’ın malı değil, bize dedelerimizden kalan bir kültür mirasıdır. Türbe-
de şimdi kazanın yerinde sadece “Burada taykazan vardı. Şimdi Ermitaj Müzesi’nde.” 
yazan bir levha var. Ben doğma büyüme Türkistanlıyım ve yaşım kırk ikiye geldi, hâlâ 
kazanı görmedim. 

Ortalık gergin bir sessizliğe bürünür. Bakanlığın penceresinden, bahçede duran ta-
rihî bir top görülmektedir. Erkin Bey bunu parmağıyla gösterip Zaharov’a:



TAYKAZAN

77

-Şu topu bana verin Türkistan’a götüreyim, topun yerine de ”Bu top şimdi Türkistan 
Müzesi’nde teşhir edilmektedir.” yazısı koyalım, der. 

Daha cümle biter bitmez Zaharov kükrer ve dört kişilik Türkistan heyetini odasın-
dan kovar. Başkan ayağa kalkar, odayı terketmeden önce içinden geçenlerin bir kısmını 
Zaharov’un yüzüne patlatır:

-Bu bizim tarihimiz, tarihî mirasımız. Sizin buna hakkınız yok!.

Heyet mensupları, Soyuz Kültür Bakanı Zaharov’un odasından üzgün ve kırgın ola-
rak çıkmak zorunda kalır.

16. ÜMİT ÖLMEZ

Zaharov’dan ümit yoktur. Türkistan heyeti soluğu Sovyet Kültürası gazetesinin idare-
sinde alır. Öyle ya, basının gücü her şeye yeter, demişler. Gazeteler bir şeyi yazarsa yer 
yerinden oynar, demişler. Erkin Bey meşhur taykazan destanını okuduktan sonra gazete 
direktörünün önünde gürler:

-Beyefendi! Sizden halk adına adalet istiyoruz. Bize inandıysanız lütfen gazetenizde 
olayı yazınız, bize yardım ediniz!

Direktör:

-Size ve sizin haklı olduğunuza inanıyorum, ama Komünist Partisi bu tür yazılar yaz-
mamıza izin vermiyor, der. Başkanın teklifini kibarca reddeder. Kendisine teklif edilen 
her şeyi reddeder.

17. DEVEDEN BÜYÜK FİL VAR

Heyetin Moskova’daki günleri süratle geçmektedir. Hiçbir şey elde edemeden iki gün 
uçup gitmiştir. O sıralarda Komünist Parti Genel Sekreteri olan Mihail Sergeeviç Gor-
baçev’e gitmek isterler ama kendisine ulaşmak bir türlü mümkün olmaz.

Bu defa Âlî Meclis Başkanlığı’na yönelirler. Sovyet sisteminde, başkanı her iki veya 
üç ayda değişen Âlî Kenes (Meclis) vardır. Türkistan heyetinin Moskova’da olduğu gün-
lerde reis, Zekeş Kemalidenov adlı bir Kazak’tır. Komünist idarî yapısında Âlî Meclis’in 
başkanı, seçimle iş başına gelen en büyük devlet adamıdır. Kâğıt üzerinde böyle olmakla 
birlikte, pratikte Komünist Partisi Sekreteri Gorbaçev devlet kademelerindeki herkese 
hükmetmektedir. Heyet, Gorbaçev’e ulaşamayınca Âlî Kenes Reisi Zekeş Kemalide-
nov’a gidip yardım istemeye karar verir.

Ziyaret heyeti, Türkistan Belediye Başkanı Erkin Curabekov başkanlığında Roza 
Pirmaşaevo, L. Beyşina Andarova adlı iki hanımdan ve savaş kahramanı Resul İsa-
tov’dan oluşmaktadır. Âlî Kenes Reisi’nin huzuruna çıkılır. Hoş karşılanırlar. Birlikte çay 
içerler. Uygun bir anda Curabekov:
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-Siz Sovyetler Birliği’nin seçimle gelen en büyük insanısınız, en rütbeli insanısınız. 
Türkistan halkı bizi sizden yardım istemeye yolladı, dedikten sonra “kazan hikâyesi”ni 
teferruatıyla baştan sona anlatır. Sonunda:

-Kazanımızı vermiyorlar, lütfen bize yardım ediniz. Siz emrediniz, versinler, der.

Bu teklif üzerine, komünist sistemin en yüksek rütbeli seçilmiş adamının, devlet adı-
na yabancı ülke elçilerini kabul eden adamının elleri titrer, yüzünü korku ifadesi sarar. 
Muhtemelen, birilerinin kendisi için “Bu adam İslâm dinine yardım ediyor” diye düşü-
nebileceğini içinden geçirmektedir.  Kekeleyerek:

-Elimden gelmez! diyebilir.  

Kocaman adam ancak bunu diyebilir.

Çünkü, Âlî Kenes Reisi Zekeş Kemalidenov cesur olmayan bir adamdır. Türdeşleri 
gibi o da birilerinden, bir yerlerden korkmaktadır.

18. SIFIRA SIFIR, ELDE VAR SIFIR

Moskova’da tam on gün geçmiştir. Elde edilen bir şey yok. Sıfıra sıfır, elde var sıfır.

Ama gidilmedik yerde, çalınmadık kapıda ümit vardır.

Heyet bu defa Sovyet Devleti Kültür Vakfı Başkanı Akademik Prof. Likaşev’in ka-
pısına dayanır. Ona da taykazanın Ermitaj macerası anlatıldıktan sonra yardımı istenir. 
Başkan,

-Bu konuda elimden bir şey gelmez, dedikten sonra heyet başkanına bir kitap hediye 
eder. 

Ne garip tesadüftür ki bu kitaba  “Eski Kültürü Korumak Gerekir”  adı verilmiştir. 

19. HENÜZ KAPILAR BİTMEDİ

Mihail Gorbaçev’in eşi Rayza Gorbaçov, Sovyet Kültür Vakfı üyesidir. Rayza Maksi- 
movna Gorbaçeva’nın yardımcılığını da Akademik Prof. Miyasninikov yapmaktadır. 
Türkistan heyeti mensupları Miyasninikov’u ziyaret edip Madam Gorbaçeva ile görüş-
mek istediklerini bildirip yardım isterler. Madam Gorbaçeva o günlerde resmî ziyaret 
için Moskova’ya gelen BirezilyaDevlet Başkanı’yla Leningrad’a gittiği için iki gün bek-
lemek zorunda kalırlar. Üçüncü günü Rayza Gorbaçeva’nın kendilerini beklediği habe-
rini alır almaz çiçek yaptırıp hemen ziyarete giderler. Bu defa daha ümitlidirler. Çünkü 
halk arasında Rayza Gorbaçeva’nın ailesinde Tatar bulunduğu rivayeti dolaşıyordu; ne 
de olsa kan bağı var sayılırdı. 
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Bayan Gobaçov heyeti kabul eder. Kendisine gül ve dilekçe sunulur. Mektubun 
okunması bitince Başkan, Rayza Hanıma,

-Sizi seviyoruz. Halkım sizden yardım istiyor, der. 

Rayza Gorbaçeva,

-Bakalım. İmkân varsa yardım edelim, diye vaziyeti idare etmek ister. 

Başkan ısrarlıdır. Taykazan meselesini ona bir de sözlü olarak anlatır. Rayza Gorba-
çeva bu defa meseleyi kavrar. Ama o da nezaketle, yardım edemiyeceğini söyler.

20. DÖNMEK YOK, EVE BİLE.

Kimseden yardım görmeyen heyet üyeleri moralleri bozulmuş, üzgün, yorgun ve kırgın 
olarak Çimkent uçağına binip ev yoluna koyulurlar. Çimkent hava limanı karla kaplı ol-
duğu için uçak Taraza iner. Başkan, bazı yakın arkadaşları tarafından bile Don Kişotluk-
la suçlanan Başkan Erkin Curabekov, yol arkadaşlarına:

-Siz Türkistan’a gidin. Ben Almatı’ya gideceğim, der.

Ayrılırlar.

21. ALMATI’DA

Erkin Bey Almatı’dadır. Vücudu Almatı’da, aklı taykazandadır. İçi öfke doludur. İçinden, 
“Hani sovyet vatandaşları hepimiz birdik, hani beraberdik?” diye isyan eder; “Bu nasıl 
birlik, bu nasıl beraberlik, bu nasıl vatandaşlık ki öz tarihimizden bizi mahrum ediyor-
lar? Neden bizim halkımızın kültür mirasını, hakkımızı bize vermiyorlar?” diye söylenir 
ve kızar.

Sıkıntılarını paylaştığı dostu Timur Suleymanoğlu da ona hak verir ve ilâve eder:

-Devletin adaleti yok. Bizimle konuşmuyorlar bile.

İki arkadaş, “Konuşmazlarsa biz de mektup yazarız. Mecburen okuyacaklar ve adam 
iseler cevap verecekler” diye düşünürler.

22. BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

İki arkadaş, Erkin Curabekov ile Timur Süleymanov oturup Sovyetler Birliği Komünist 
Partisi Genel Sekreteri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Yüksek Şurası Başkanı 
Mihail Gorbaçev’e, kazanımızı verin muhtevalı bir mektup yazarlar. Daha tesirli olaca-
ğı düşüncesiyle de 25 Ekim 1988 tarihli bu mektubun altını Kazakistan Yazarlar Birliği 
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Başkanı O. Olcas Suleymenov’a, Kazakistan Ressamlar Birliği Başkanı E. T. Mergenov’a, 
Kazakistan Mimarlar Birliği Başkanı T. Eraliyev’e, Kazakistan İç Mimarlar Birliği Baş-
kanı T.E. Suleymenev’e, Kazakistan Kültür Vakfı Başkanı S. A. Mambeev’e, Kazakistan 
Tarihî Eserleri Koruma Kurumu Merkez Teşkilâtı Başkanı A.Kekilbayev’e, Kazakistan 
Bestekârlar Birliği Başkanı E. Rahmadiev’e, Kazakistan Sinema Sanatçıları Birliği Başka-
nı K. Muhamedcanov’a, Kazakistan Tiyatro Sanatçıları Birliği Başkanı A. Mambetov’a, 
Kazakistan Gazeteciler Birliği Başkanı K. K. Duyseev’e imzalattırıp, ertesi gün yani 26 
Ekim 1988 tarihinde, çok pahalı olmasına rağmen telgraf olarak Mihail Gorbaçev’in ad-
resine yollalar. Garantili olsun diye aynı mektubun metni, aynı günde, telgraf olarak, saat 
09.00'da, saat 13.00'de ve saat 14.00'de, yani üç defa çekilir. Mektubun orijinali de posta 
yolu ile aynı adrese gönderilir. 

Netice için beklenir.

“Görelim Mevlâ  neyler,

Neylerse güzel eyler”.  

23. MÜJDELER OLSUN !

1989 yılının Temmuz ayının dördüncü günü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Kültür Bakanı V. G. Zaharov’dan emir ve izin çıkar. Taykazan’ın iadesiyle ilgili yazı Ka-
zakistan Devleti Kültür Bakanı’na resmen bildirilir. Aynı zamanda Ermitaj Müzesi Mü-
dürü Akademik Prof. Dr. Boris Piotrovski de bir telgrafla bu müjdeli haberi Türkistan 
şehri Belediye Başkanı Erkin Curabekov’a bildirir. 

Bu haberler Türkistan’a ulaştığında Başkan, böbreklerindeki taşların yarattığı san-
cılarla kıvranmaktadır. Haber, Erkin Bey’e adeta ilâç gibi gelir. O gün böbreğinden beş 
altı taş düşürür. Hemen Leningra’da gitmek ister. Doktorları izin vermezler. Ancak artık 
duracak zaman değildir. Demiri tavında dövmek gerekir.

24. ÂŞIĞA BAĞDAT SORULMAZ, LENİNGRAD DA.

Erkin Bey, doktorlarının muhalefetine rağmen ilâçlarını alır, alelacele yol hazırlığını ya-
par ve 1989 yılı Eylül ayının altıncı günü Taşkent’ten Leningrad’a uçarlar.

Türkistan heyetinde bu defa Erkin Beyden başka Müze Müdürü Nurmahamed Na-
zarov, Abdusadık Abdurazakov, Musa Abdukadırov, Dedecan Camalov, Beybit Sadıkov 
(polis memuru), Şerali Berkinbayev (şoför), Moldahan Columbetov (şoför) vardır. 
Türkistanlılar,  Ermitaj Müzesi’ne iki kilometre mesafede ve Neva nehri kenarındaki 
Leningrad oteline yerleşirler. 
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Heyet ertesi günü Ermitaj Müzesi Müdürü Boris Piotrovski’yi ziyarete gider. Mü-
dür, karşılıklı hoşbeşten sonra Türkistanlılara kazanı müzeden çıkarmaları için izin kâ-
ğıdı verir ve ilâve eder:

-Taykazanı müzeden çıkarma masraflarını siz karşılayacaksınız. 

Başkan bu tekifi derhal kabul eder. Masrafın adı mı olur, yeter ki taykazan buradan 
çıksın.

25. “YÂRE VARMAK ÜMMİDİ AZ AZ OLUR”
       Kadı Burhaneddin Ahmed (XIV. yüzyıl)

Türkistanlılar Ermitaj Müzesi’nde taykazanın bulunduğu salona geçerlerken kapıda gü-
venlik görevlilerince durdurulurlar. Başkan, 

-Kültür Bakanı Zaharov’un emri, Müze Müdürü Boris Piotrovski’nin bilgisi ve izni 
var. Taykazanı almaya geldik, der.

Güvenlik görevlisi olan hanım bu habere inanmaz. İnanmaması da normâl. Bu güne 
kadar Ermitaj’a girip de çıkan bir sanat eseri var mı ki kazan da çıksın. “Hayır hayır, doğ-
ru söylemiyorlar. Böyle şey olmaz. Hemen şefime bildirmeliyim.” diye düşünür.

Şef gelir. Önce o da inanmaz. Yazılı resmî izin gösterilir. Okur, inanamaz. Yine tered-
düt içindedir. En doğrusu Müdür Piotrovski’ye sormak...

26. SAYIN BÜYÜKLERİMİZ BİLİR

Müdür Boris Piotrovski müdahale eder ve onun emri üzerine Türkistanlılar taykazanın 
bulunduğu salona geçerler. Heyet kazanın enini boyunu, çıkış kapılarının enini boyunu 
ölçerler ve bu defa başka bir acı gerçekle karşılaşırlar: Taykazanın bu kapıların ikisinden 
çıksa bile ikisinden çıkması mümkün değildir. Pencereler ölçülür, bunların da boyu kısa 
gelir. Pencereler altından üstünden biraz yıkılsa olur diye düşünülür. Bu defa da bir baş-
ka engel çıkar: Pencerelerin üstünde ve altında yarım metre kalınlığında yekpare demir 
hatıllar vardır.

Kapıların yıkılması ve onarılması için yeniden izin gerektirdiği gibi bu masrafı karşılaya-
cak para da yoktur. Hadi para bulundu diyelim, ya yıkım izini verilmezse?

27. NE YAPMALI TANRI’M?

Tam işler yoluna girmiş, izin alınmışken çıkan bu problem nasıl çözülecek. Leningrad 
Mühendisler Akademisi’nden, şehrin meşhur mühendislerinden fikir sorulur, yardım 
istenir; problem çözülmez. Hepsinin cevabı aynıdır: “Kapıları yıkmadıkça bu kazan bu-
radan çıkmaz.”
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Koca beş gün böylece, şaşkınlık içinde gelir geçer. Tatil günlerinde de müzeye giriş 
çıkış yasak olduğundan hiçbir şey yapılamaz.

28. YAĞIR ÜSTÜNDE BİR DE ÇIBAN

Kıbrıs Türkleri işler sarpa sarmışken, bu işle ilgili yeni ve çözümü zor bir problem çıkın-
ca böyle derler: Yağır üstünde bir de çıban!

Evet. Taykazan dışarı çıkarılamadığı gibi bu defa da Ermitaj Müzesi’nde görevli 80 
Akademik [Akademi üyesi olan bilim adamı], ile bunların başını çeken Müze Müdür 
Yardımcısı Suslov, “Ne gereği var efendim, niçin verecekmişiz? Kim oluyor bu adamlar? 
İzin kâğıdını Başbakan Nikolay Rişkov versin, Zaharov kim oluyor? Böyle saçma şey ol-
maz!” diye homurdanmaya başlarlar. Bununla da yetinmeyip müze müdürüne “verme” 
diye baskı yapmaya başlarlar. Orada bulunan Başkan Erkin Curabekov müdahale etmek 
isteyince Suslov,

-Bir polis çağırın, şunu hapsetsin! diye basbas bağırır. 

Müze müdürü Erkin Beyi dışarı çıkarıp sakin ve sabırlı olmasını ister.

Bir yandan böbrek sancıları, bir yandan çaresizlik, bir yandan da yeni oluşan şer cep-
hesi... 

Türkistan Belediye Başkanı çaresizlik içinde kıvranmaktadır.

29.  PES ETMEK YOK! -VEYA-DEMOKRASİLERDE 
ÇARELER TÜKENMEZ

Erkin Beyin Taşkent’te kardeşleri vardır. Onlara telefon edilir. Kendilerinden Lening-
rad’a bir tır dolusu kavun, karpuz, üzüm, şeftali, elma yollamaları istenir.

Şer cephesi akademikleri her gece, her gece içirilir. Çakırkeyf olduklarında ikna ko-
nuşmaları yapılır, ricalar edilir....

Taşkent’ten taze meyvalar da gelmiştir. İçkili ikna turlarına, ziyafetlere, hediyelere 
daha da ağırlık verilir.

Tabiî, Çariçe II. Katerina’nın (1729-1796) odasında, resmî makamında oturan dost 
Müze Müdürü Boris Piotrovski de ihmal edilmez. Akşam paydosuna yakın ziyaret edi-
lir, “Baba yoruldun, biraz dinlen” diye yanaşılıp Taşkent’ten gelen kolbasalar, mezeler 
içkiyle birlikte ikram edilir; onun davet ettiği Akademikler de içirilir. Masada kalan me-
zeler paket yapılıp davetlilerin çantasına yerleştirilir.
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30. TAYKAZAN ZİYARETLERİ DEVAM EDER

Türkistan heyeti kazanı çıkarmak için çabalaya dursun, müzeye gelen Müslüman ziya-
retçiler, her zamanki gibi taykazanlarını ararlar ve onun bulunduğu salona girince şaşı-
rıp kalırlar. Yerde olması gereken kazan avize gibi asılmış hâldedir. Şaşkınlıklarını giz-
leyemezler ve neler olup bittiğini sorarlar. Kazanın alınıp tekrar Türkistan’daki yerine 
konacağını öğrendiklerinde de hayretleri ve sevinçleri bir kat daha artar.

31. TANRIM! BİR YOL GÖSTER!

Geceler ayrı bir çile ile, gündüzler ayrı bir çile ile geçip gider. Tam on iki gün geçmiştir. 
Taykazan Ermitaj’da Erkin Bey tarafından yaptırılan demir kulelere rabtedilmiş ceres-
kalin111 ucunda avize gibi sallanmış vaziyette, anlamsız ve ümitsiz bir şekilde bir o yana 
çekilir bir bu yana. Bir kapıya doğru götürülür bir pencereye doğru. Çare yok. Çıkmıyor. 
Çıkmıyor. Bir de “Ya kazan asıldığı yerden kayıp düşerse?” korkusu gece gündüz içine 
kök salıyor. Başkan, taykazanı alıp gidebilmek için, meşhur 1917 Bolşevik İhtilâli’nin 
olduğu, Çarlık hükûmetlerinin görev yaptığı bu binanın duvarını bile yıkmayı düşünür. 
Allah’a sığınır, “Yardım et!” diye sık sık dua eder.

Türkiye Türkleri’nce anlatılır: 

Evin oğlu gece yarısı, evde bir hırsız yakalamıştır. Babasına bağırır:

-Baba bir hırsız yakaladım.

-Al getir buraya!

-Gelmiyor!

-Öyleyse bırak gitsin!

-Gitmiyor!

Erkin Beyin hâli de bu çocuğun hâline benzemektedir. Ne taykazanı çıkarabiliyor, 
ne de bırakıp gidebiliyor. 

Bu günlerde Leningrad televizyonundan Aleksander Nevzorov adlı bir muhabir 
Türkistan konulu 600 dakikalık bir program yapmaktadır. Bu programlarının birinde 
muhabir: “Türkistan Belediye Başkanı meşhur kazanı teslim almak için şehrimize geldi. 
Fakat kazanı müze binasından dışarı çıkaramadı.” diye bir de duyuruda bulunur. 

111 Cereskal: Palanga, yani bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan 
donanım.
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Artık sadece Tanrı’nın yardımı problemi çözecektir. Yapılabilecek her şey yapılmış, 
her çareye başvurulmuş ama taykazan müzeden dışarı çıkarılamamıştır. Erkin Bey de 
bütün ruhuyla, bütün kalbiyle Allaha yalvarır: 

-“Allahım bize yardım et!”

32. ON ÜÇÜNCÜ GÜN

Leningrad’daki 13. günde Erkin Bey bir haber işitir: “Savoy otelinde Finli ustalar vardır. 
Demir işi ile uğraşıyorlar. Finlilerin, ağırlığı sadece yukarı kaldıran değil, aynı zamanda 
ileri geri hareket ettirme özelliği olan Şvet (İsveç) vinci de var.” (O yıllarda Sovyetler 
Birliğinde teknik vasıfları böyle olan vinç yoktur, üretilmemektedir.)

Başkan, kadim dostu, dava arkadaşı ve en yakın destekçisi Musa Abdukadırov’u Fin-
liler’in yanına yollar. “Onları bulmadan da gelme ha!” diye sıkıca tembih eder.

Finlandiyalı mühendis gelir. Birlikte taykazanın bulunduğu salona çıkılır. Mühendis 
bir kapıya bir taykazana bakar, ölçer biçer ve kimsenin aklına gelmeyen çözümü, daha 
doğrusu müjdeyi söyler:

-Bu kazan kapıdan çıkmaz ama pencereden çıkar.

Türkistanlılar, müze görevlileri, ziyaretçiler şaşkın gözlerle bakarlar. Heyetten biri:

-Biz de ölçtük. Taykazanın boyu pencerenin boyundan 10 cm kadar uzun. Bu se-
beple çıkması mümkün değil, der.

Akıl akıldan üstündür. Finlandiyalı mühendis ilmini konuşturur:

-Doğru. Dikine çıkarmayacağız. Pencerenin zıt köşeleri arasındaki uzaklık yük-
sekliğinden fazladır. Bu sebeple kazanı tam düşey olarak değil, biraz sağa veya sola 
yatırıp vinçle pencereden çekip alacağız.

Sevinç naraları ile hüzünlü tebessümler birbirine karışır. Türkistanlılar sevinçle bir-
birine sarılırlar. Müze personeli de elden çıkacak değerli, değerli oluşundan da çok uğur-
lu olduğuna inandıkları bir eserden ayrılacaklarınadan dolayı üzgündürler. 

Ortalık biraz sakinleşince Finli mühendis Erkin Beye bu işin karşılığında istedikle-
rini söyler:

-400 ruble ile 20lik bir kasa votka.

Başkan etrafındakileri koşturur. İstenenleri aldırır.

Taykazanı Türkistan’a götürmek için bir araç gereklidir. 
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Başkan emirler yağdırır:

-Tez Volvo marka iyi bir kamyon bulun. Kamyonun kasasına 50 adet kalın sünger 
yerleştirin. Onun üstüne de kamış döşeyin. Kalan yerleri de karpuz doldurup alın gelin! 

İstenenler gelir. Karpuzlar müze personeline Başkan’ın ikramı olarak dağıtılır. 

33. SONA DOĞRU

Ve operasyon başlar.

Müzenin bahçesi, vincin kenarı, kamyonların etrafı Leningrad’da yaşayan Türklerle, 
turistlerle, meraklılarla dolar. Neler olup bittiğini bilenler bilmeyenlere anlatır. Bahçede-
ki kalabalık giderek çoğalır.

Önce müzenin taykazanın bulunduğu salonda çalışan personeli birer birer tayka-
zanla vedalaşır. Taykazana yaklaşıp ellerini sürerler. Bir şeyler mırıldanırlar. Öperler ve 
salondan çıkarlar.

Ermitaj Müzesi’nde taykazanın bulunduğu salonda 17 yıl görev yapan bir Rus ka-
dın anlatır: “Her sabah kazana elimle dokunur, içimden tazim hislerimi bildirirdim. 
Bir gün bunu yapmadım ve o gün ayağım kırıldı. Bu kazanın bir büyüklüğü, kutsiyeti 
var.”

Bir başka Rus hanım görevli kazanı okşadıktan sonra veda konuşması yapar: “Bu 
Müslüman dünyasının objesi. Yerinde durması gerek. Biz bunu sevdik. Hakkında çok 
şey öğrendik. Bu ulu bir şey.” der; kazanı tekrar sever ve hüzünle yanından ayrılır. 

Pencere kanatları sonuna kadar açılır.

Taykazan çelik iskelede cereskalde asılı olduğu hâlde ve mümkün olduğu kadar pen-
cereye yaklaştırılır.

Vincin çengelli ucu pencereden içeri girer.

Taykazanı taşıyan halatların ucu vincin çengeline geçirilir.

Taykazan cereskalden kurtarılır.

Taykazan şimdi sadece vincin ucunda yavaş yavaş sallanmaktadır.

Sarkan kulakları kırılmasın diye bağlanır.

Taykazan dışarıya doğru yavaşça çekilir. 

Pencere kasasına dayanır.



TAYKAZAN

86

Taykazanın alt ucu beş santim kadar uzun gelmiştir. Zorlanırsa ya kazan kırılır, ya 
pencerenin kasası.

Kazanın biraz daha sağa yatırılması gerek.

Kalaslar kaldıraç gibi kullanılarak kazan kaldırılır, sağa yatırılır, ucu kasasının üstüne 
kadar geldiğinde vinç operatörüne bağırılır:

-Tamam! Yavaşça çek!

Vinç bir hamlede taykazanı pencereden çıkarıverir. Tereyağından kıl çeker gibi. Bir 
saat yirmi dakika süren sabırlı, dikkatli bir operasyonla.

Aferin Finliye.

Bahçede sevinç naraları, şaşkın bakışlar, kucaklaşmalar, ağlaşanlar...

Kazan ağır ağır kamyonun üstüne getirilir, yavaşça yerine konur. Ama olmaz. Biraz 
geride kalmıştır. Yeniden halatlarla başka şekilde bağlanıp kaldırılır, kamyona çıkan 
Müslüman Özbek ve Kazak gönüllülerin yardımı ile uygun yere, ağzı aşağıya gelecek 
şekilde yerleştirilir.

Alkış sesleri bahçeyi doldurur.

Sıra kazanın ayağına gelmiştir. O da zahmetsizce yerinden alınıp pencereden çıkarı-
lır ve kamyondaki yerine yerleştirilir.  

Yine naralar, alkışlar, sevinç çığlıkları...

Kalabalığın arasında yüzü gülen tek yabancı, Müze Müdürü Boris Piotrovski’dir. 
(Müdür, o bunalımlı günlerde Belediye Başkanı Erkin Curabekov’u evine davet etmiş, 
ağırlamıştır. 81 yaşında olan Boris Piotrovski gece o kadar çok içer ki, Başkan onun öl-
mesinden korkar, ölmemesi için sessizce Allah’a yalvarır. Hakkı da yok değildir; Piotro-
vski ölürse kazanın müzeden çıkarılması işi suya düşebilir.) Evet, Ermitaj Müzesi’nde 30 
yıl müdürlük yapan Boris Piotrovski112 emanete hıyanet etmemiş, haklarını arayan cesur 
insanlara gıpta ile bakmış, onları mücadelelerinde desteklemiş, zaferini kutlamış, kazanı 
gerçek sahiplerine teslim edip medenice vedalaşmış ve bahçeyi terk etmiştir.

112 Ermitaj Müzesi’nin şimdiki müdürü Boris Piotrovski’nin oğludur.
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Taykazan kamyona yüklenirken. (Fotoğraf: Orazali Nazarov.)

Taykazanın ayağı çıkarken. Taykazanın arkasına ayağının yerleştirilmesi.114

113Taykazanın ayağının müzeden çıkarılışı ve kamyona yüklenişi ile ilgili iki fotoğraf ın alındığı eser: E. Ruzimetov – Ş. 
Madaliev, Türkistannıñ Aziz Kadamcalari, Çimkent 1998, s. 23./ Э. Рўзиметв – Ш. Mадалиев,  Tуркистонниг Aзиз 
Қадамжолари, Чимкeнт 1998, 23.
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34. HAYDİ ARKADAŞLAR, TÜRKİSTAN’A !

Kamyonun kasası branda ile örtülür, sıkıca bağlanır. 

Takip edilecek güzergâh şoföre Erkin Bey tarafından tekrer tekrar anlatılır. Kazakis-
tan’a doğudan, iyi yollardan gidin, talimatı verilir. Başkan taykazanı taşıyan kamyonla 
gidecek olan iki koruma görevlisi polise dönüp yeni emirler verir:

-Yolunuzun üstündeki her şehirde durup beni telefonla arayın. Telgrafla durumu 
bana bildirin. Kazana dokunanı vurun. İhtiyaç duyduğunuz yerde ve zamanda beni ara-
yın, size adam yollarım. Haydi Allah yolunuzu açık etsin!

Taykazanı taşıyan kamyon gürleyerek çalışır. Müze’nin bahçesinden çıkıp Moskova  
yoluna yönelir.

35. STRESİN SONU

Volvo marka kamyon görünmez olunca Türkistan Belediye Başkanı, Ermitaj Müze-
si’nin bahçesinde bir saat süreyle durmaksızın ve hıçkıra hıçkıra ağlar. Dizlerinin der-
manı kesilmiştir. Ayakta duramaz. Yerden kaldıramazlar. Bir saatin sonunda, kendisine 
gelmesi için, arkadaşları ona iki yudum kanyak içirirler. Erkin Bey iki yudum kanyakla 
öyle bir sarhoş olur ki dört buçuk saat ayılamaz. 

Taykazanın dönüş yolu.
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36. DÖNÜŞ YOLU VE YOLCULUĞU

Taykazanı taşıyan kamyon Leningrad (St. Petersburg), Moskova, Kazan, İjevsi, Brez-
ney, Ufa, Çelyabinsk, Kurgan, Petropavlovsk, Kökçetav, Astana (Akmola), Karaganda, 
Mainti, Almatı kavşağı, Şu, Taraz, Çimkent yolundan geçip 4500 kilometrelik bir yol 
katederek Türkistana ulaşır. 

Bu yolculuk dört gün sürer. 

Çimkentten itibaren kamyonun brandası açılır ve Müslümanlar’ın tezahürat ve 
duaları ile yoluna devam eder. Yol boyunca, önceden hazırlanan heyetler taykazanı 
karşılarlar. 

Kazanı teslim aşmaya giden heyetin yola çıkışının on yedinci gününde, saat 15.00de, 
taykazan Türkistan’a ulaşır.

37. TÜRKİSTANLILARIN KAVUŞMA SEVİNCİ

Taykazan, Türkistan yolu boyunca sağlı sollu dizilmiş iki kilometreden fazla uzayan in-
san zinciriyle karşılanır. Sevinç gözyaşları, naralar, dualar....

Ahmed Yesevî türbesinin bahçesi mahşer yerine döner. 

Kazanı getiren kamyon türbeye güçlükle, ağır ağır, adım adım yaklaşır.

Kazanı kamyondan indirmenin imkânı yok. 

Etrafı karınca yuvası gibi, insan kaynıyor.

İşgüzar polislerin itip kakmaları, yol açma çabaları boşa.

“Kazan geldi, memleketin kutu geldi” diyenlere ne cop tesir ediyor, ne tokat, ne 
yumruk.

Belediye Başkanı polisleri uyarır:

-Dokunmayın halkıma! Doya doya seyretsinler! Hasret gidersinler!

Kalabalık gece de dağılmaz. Gelenin gidenin arkası kesilmez.

Çimkentten Türkistana “40 kulaklı kazan geldi. Babanın kazanı geldi!” diyen insan 
seli akar.
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Nihayet kazan, sakinleşen halkın izni ile türbedeki yerine, kendi adıyla anılan kazan-
lık salonundaki yerine, onun Türkistanlı âşıklarının son yolculuğun on sekizinci günün-
de yerleştirilir.

Kadrini bilen insanların, Erkin Curabekovun, ulu Türkistan müminlerinin, Yesevî 
ocağı âşıklarının yüreğinin çarptığı yere, Türkistan Pîrinin yakınına, Hazret Sultanın 
türbesine, Türk-İslâm dünyasının öğüncü olan Hoca Ahmed Yesevî külliyesine dualarla 
yerleştirilir.

Yüce Allah’ın izniyle,

Bir daha dışarı çıkmamak üzere, 

Yaban illerine gitmemek üzere.

38. BORİS PİOTROVSKİYE VEFA BORCU

Boris Piotroviç (14 Şubat 1908-15 
Ekim 1990) 114

Erkin Bey, bir gün Ermitaj Müzesi Müdürü Boris Piotrovski’nin vefat ettiğini duyar. 
Doğru Leningrad’a gidip aziz dostu Boris Piotrovski’nin kabrini ziyaret eder. Tanrı’dan 
ve İsa aleyhisselâmdan onun için yardım diler:

114 Kaynak: http://www.ippo.ru/img/history/piotrovsky-b-b-1.jpg.
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-Tanrım! O iyi bir insandı. Dürüsttü. Âdildi. Bize çok yardım etti. Sen de ona acı, 
merhamet et. Ey İsa aleyhisselâm! Biz, senin ümmetin Boris Piotrovski’den razı olduk. 
Sen de ona şefaatçi ol. Ona yardım et.

Sonra, eşini ve oğlunu ziyaret ederek başsağlığı diler.
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1935 yılında, Leningrad

Kongre Komitesince Ermitaj (Ermitaj)

Müzesi Müdürü

Akademik Orbeyli’ye

hitaben yazılan ve 

Tay Kazanın Müslümanlardan 

izinsiz olarak alındığını,

kendilerine geçici olarak verildiğini,

yerine yollanmasının gerektiği

ifade eden telgraf metni

ve iade masraflarının tutarı 

ile kim tarafından ödenmesi

gerektiğini gösteren telgrafın

metinleri (fotokopileri).
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LENİN NİŞANI SSCB SANAT AKADEMİSİ

Moskova, 119034, Korpotkinskaya, 21. Tel: 202-44-89, 202-36-65

16.10.85 No 2-42/452a SSCB Sanat Bilimler Akademisi Muhabir Üyesi, Kazak   
   SSC Devlet İnşaat Sektörü Komitesi Başkan Yardımcısı:  
     R. A. SEYDALİN’e

Tay Kazanın Yerine Yollanması
İle İlgili Mektuba Binaen

Kopyası: Türkistan Şehri Halk Milletvekilleri Konseyi 
 Kurulu Başkanı:

 E. İ. CURABEKOV’a

Sayın RUSTEM ABBASOVİÇ!

SSCB Sanat Bilimleri Akademisi Başkanlığı, sizden taykazanın Ermitaj Devlet Mü-
zesi’nden alınarak, ait olduğu yere geri gönderilmesi ile ilgili olarak, ilgili sorunun çözü-
münde SSCB Sanat Bilimleri Akademisi’nin karar hakkı bulunduğundan, bizzat Ermitaj 
Devlet Müzesi Müdürü ve SSCB Bilimler Akademisi Üyesi Sayın Boris Borisovich Pİ-
OTROVSKİ’ye başvurmanızı rica eder.

  Başkanlığın Baş Bilimsel Sekreteri:                     P. M. SISOYEV
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TÜRKİSTAN HALK MİLLETVEKİLLERİ KENT KONSEYİ 

İCRA KURULU 

Karar № 313, 23.10.1985

ÇÖZÜM KARARI

Sayın S. B. BUNEBAYEV’e

Taykazan ile iki bronz şamdanın yerine yollanması ile ilgili dilekçenin B.B. PİOT-
ROVSKİ Beyefendinin tekrar incelemesi için acilen gönderilmesi hususunda 

E.CURAEV 

24.10.85
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2-9-596 

31.10.1985

Kazak  SSC Devlet İnşaat Sektörü Komitesi 
Başkan Yardımcısı:
R. A. SEYDALİN’e

Sayın RUSTAM ABBASOVİÇ!

30.10.1985 tarihinde sizinle gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmeleri esasında, mas-
rafları tarafımızca karşılanarak, Hoca Ahmet Yesevî Türbesi’nin Müdiresi U. M. CUMA-
NOVA, Alma-Ata şehrine iş seyahatine gönderilmişti. Müdiremizin elinde, taykazanın 
Türkistan’daki Hoca Ahmet Yesevî türbesine geri yollanması ile ilgili olarak yardımlaş-
ması için B. B. PİOTROVSKİ adına yazılan dilekçe mevcuttur.

Bu doğrultuda, Müdiremizin, ilgili sorunun çözümü maksadıyla, Leningrad şehri-
ne uçakla gidip gelebilmesi için gerekli belgelerin (Kültür Bakanlığı tarafından onaylı, 
bu konuda da Kültür Bakanlığının yardımını rica ediyorum) ıslak imzalı hâlini toplaya-
bilmesi konusunda yardımcı olmanızı önemle istirham eder, gereğini saygılarımla arz 
ederim.

 Türkistan Şehri Halk Milletvekilleri Konseyi Kurulu Başkanı:

 E. İ. CURABEKOV
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2-9-597

31.10.1985

Kazak SSC Kültür Bakanı
Sayın C. E. YERKİMBEKOV’a

Sayın SERSENBEK YERKİMBEKOVİCH!

Türkistan Şehri Halk Milletvekilleri Konseyi Kurulu Başkanlığı, Kazak SSCP 
Devlet İnşaat Sektörü Komitesi ile birlikte, taykazanın Ermitaj Devlet Müzesi’nden 
alınarak, Hoca Ahmet Yesevî türbesine getirilmesi konusunda SSCB Sanat Bilimleri 
Akademisi Yönetimine yardımcı olmaları için dilekçe yazarak başvuruda bulunmuştur 
(dilekçe ektedir).

Ayrıca ilgili sorunun çözümü konusunda Kazak SSC Devlet İnşaat Sektörü Komi-
tesi Başkan Yardımcısı R. A. SEYDALİN Beyefendi, SSCB Sanat Bilimleri Akademi-
si Başkanı B. S. UGAROV Beyefendi ile bizzat görüşmüştür. UGAROV, söz konusu 
meseleyi, Ermitaj Devlet Müzesi Müdürü Sayın B. B. PİOTROVSKİ’ye arz edilmesini 
ve ilgili bakanlıklar ile Kazakistan SSC yetkili başkanları tarafından imzalanan özel bir 
mektupla başvurulmasını önermiştir. 

Bu doğrultuda, Türkistan Şehri Halk Milletvekilleri Konseyi Kurulu Başkanlığı,  di-
lekçenin incelenerek ilgili belgelerin imzalanması ve sorunun çözülmesi için görüşme-
lere başlamak üzere Leningrad şehrine iş seyahatine gönderilmesi konusunda, bizzat 
ilgilenmenizi rica ederek, türbemizin Müdiresini size yönlendiriyoruz.

  Türkistan Şehri Halk Milletvekilleri Konseyi Kurulu Başkanı:
  E. İ. CURABEKOV
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2-9-469
28.11.1985                                                              

Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
Kültür Bakanı

Sn. J. E. YERKİMBEKOV’a
Devlet Müzesi Ermitaj’da sergilenen, 
ancak Ahmet Yesevî Türbesi’ne ait olduğu 
bilinen ve kutsal bir önem taşıyan taykazanın
geri gönderilmesi beyannamesi üzerine

Sayın Jeksembek YERKİMBEKOVİCH!

Bildiğiniz üzere, Devlet Müzesi Hoca Ahmet Yesevî türbesinin müdiresi U. M. CUMA-
NOVA, söz konusu konu ile ilgili görüşmeler yapmak için Leningrad şehrinde iş seyaha-
tinde bulunmuştur. Sn. CUMANOVA, bu yılın 19 Kasım tarihinde Devlet Ermitaj Mü-
zesi müdürü Sn. B. B. PİOTROVSKİ tarafından kabul edilmiştir. Türbenin müdiresinin 
dediklerini aynen nakletmekteyiz: “Sn. B. B. PİOTROVSKİ ile görüşmem çok iyi geçti, sizlerin 
gönderdiğiniz mektubu bizzat kendisi okuduktan sonra, konu ile ilgili olumlu görüşünü belirterek, 
çok geciktirmeden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Kültür Bakanlığına başvurup, konuyu 
arz etmemizi önerdi”.

İlgili sorunun nihai çözümüne ulaşmak ve taykazanın ait olduğu yere geri getirtilme-
si konusunda olumlu karar çıkartabilmek için Devletimizin Kültür Bakanlığı’nın, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Kültür Bakanlığının huzuruna, Ermitaj Müdürü Sn. B. B. 
PİOTROVSKİ’nin onayını belgeleyen resmî yazı ile çıkması gerekmektedir (Ermitaj Mü-
dürü’nün onaylı mektubu, resmî yazıya eklenecektir).

Aynı zamanda, Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devlet İnşaat Sektörü Komi-
tesi Başkan Yardımcısı Sayın R. A. SEYDALİN’in (bizim isteğimiz üzerine) kutsal bir 
özellik taşıyan taykazanın dönüşüne yardımcı olması ve olası problemlerin çözümünde 
öncülük etmesi konusunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Sanat Bilimleri Aka-
demisi Başkanı B. S. UGAROV’a hitaben mektup yazdığını, size bildiriyorum. Bunun 
üzerine Sayın B. S. UGAROV, Ermitaj Müdürü B. B. PİOTROVSKİ’ye taykazanın geri 
getirtilmesi talebine muhalefet  etmemesini rica etmiştir (söz konusu mektubun bir 
kopyası Sayın R. A. SEYDALİN’de bulunmaktadır).

Destek ve teşviklerinizden dolayı önceden teşekkür eder, gereğinin yapılmasını saygı-
larımla arz ederim. 

Yönetim Kurulu Başkanı:            E. CURABEKOV                                                          
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Proje

SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ KÜLTÜR BAKANLIĞI

Moskova şehri

Ermitaj Devlet Müzesi’nde sergilenmekte
Olan Çimkent ili Türkistan şehrine bağlı
Hoca Ahmet Yesevi türbesinde bulundurulması 
gereken XIV. yüzyıla ait taykazanın geri gönderilmesi
ile ilgili beyanname

XIV. yüzyılda dökümü tamamlanan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde 
yerini alan, Çimkent iline bağlı Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevî türbesi, 
1978 yılının Eylül ayından beri turistlerin ziyaretine açık olarak hizmet vermektedir.

Türbe ziyarete açıldığı günden bu yana Sovyet ülkelerinden ve yurt dışından gelen 
yaklaşık iki milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle Türkistan şehri-
nin yabancı turizm güzergâhına dâhil edildiği bilinmektedir. 

Aralarında yurt dışından gelen turistler de olmak üzere müzeye gelen ziyaretçilerin 
çoğunluğu, 1934 yılına kadar Hoca Ahmet Yesevî Türbesinde bulunan ancak daha sonra 
Devlet Ermitaj Müzesi’ne devredilen taykazanın (ki söz konusu taykazan Hoca Ahmet 
Yesevi Türbesine Emir Timur’un hediyesidir) akıbetinin ne olduğu konusunda sizlerden 
cevap beklenmektedir. 

Sovyet ülkelerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler başta olmak üzere; yerli halkın 
tarihimize, ortaçağın güzide mekânlarından olan Türkistan (Yesi) şehrinin mimarisine, 
özellikle de XIV. yüzyıldan günümüze ulaşan tarihî mirasımız olan Ahmet Yesevî Türbesi-
ne olan ilginin her geçen gün arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, XIV. yüzyıla ait olan ve 
Hoca Ahmet Yesevî Türbesinin ayrılmaz parçasını olan taykazanın, sergilendiği Lening-
rad şehrindeki Ermitaj Devlet Müzesi’nden alınarak, aslî mekânına geri getirilmesi konu-
sunu tekrar gözden geçirmenizi arz ederiz.

Sözünü ettiğimiz soru ile ilgili Ermitaj Devlet Müzesi müdürü B. B. PİOTROVS-
Kİ’nin onayı resmî olarak belgelenmiştir.

Konu ile ilgili olumlu kararın, müzeyi ziyaret etmek isteyen turistlerin sayısının artışı-
na katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Kazak SSC Kültür Bakanı:                                                                                  C. YERKİMBEKOV
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
 Sanat Akademisi Başkanı

 Sn. BORİS SERGEYEVİÇ UGAROV’a

XIV. asırdan kalma tören kazanının
[taykazan]Türkistan’daki Hoca Ahmet
Yesevî Devlet Müzesi’ne geri getirilmesi 
konusunda yardımınız ile ilgili beyanname 

Hoca Ahmet Yesevi Devlet Müzesi (14.asır) 1978 yılının Eylül ayından itibaren 
Çimkent bölgesindeki Türkistan şehrinde hizmet vermektedir.

Açılışından bu yana müzeye Sovyetler Birliği ülkeleri ve yurt dışından olmak üzere 
yaklaşık 2 milyon ziyaretçi gelmiştir. Böylelikle Türkistan şehri, uluslararası turizm hari-
tasına dâhil edilmiştir.

Müzenin ziyaretine gelen turistlerin çoğunluğu, yurtdışından gelenler dâhil, müze-
nin en değerli unsuru olan tören kazanının akıbetini merak etmektedirler. Bahsi geçen 
tören kazanı, 1936 yılına kadar türbedeki yerinde bulunmuş, daha sonra Devlet Ermitaj 
Müzesi’ne gönderilmiştir. 

Sovyet ülkelerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler başta olmak üzere; yerli hal-
kın tarihimize, ortaçağın güzide mekânlarından olan Türkistan (Yesi) şehrinin mimari-
sine, özellikle de XIV. yüzyıldan günümüze ulaşan tarihî mirasımız olan Ahmet Yesevî 
Türbesine olan ilginin her geçen gün arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, XIV. yüzyıla 
ait olan ve Hoca Ahmet Yesevî Türbesinin ayrılmaz parçasını olan taykazanın, sergilen-
diği Leningrad şehrindeki Ermitaj Devlet Müzesi’nden alınarak, aslî mekânına geri geti-
rilmesi konusunu tekrar gözden geçirmenizi arz ederiz.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği                                              Türkistan Şehri Halk
Sanat Bilimler Akademisi Muhabir Üyesi,                                         Milletvekilleri Konseyi
Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti                                                  Kurulu başkanı:
Devlet İnşaat Sektörü Komitesi                 E. İ. CURABEKOV
Başkan Yardımcısı:   R. A. SEYDALİN
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Ermitaj Devlet Müzesi Müdürü 
SSCB Bilimler Akademisi 

Asli Üyesi
Sn. B. PİOTROVSKİ’ye

XIV. yy ait taykazanın Türkistan şehrine bağlı
Hoca Ahmet Yesevî türbesine geri gönderilmesi
Konusunda yardımınız için.  

SAYIN BORİS BORİSOVİCH!

XIV. yy ait, ortaçağ mimarisi Hoca Ahmet Yesevî Devlet Müzesinin, 1978 Eylül ayı 
itibarı ile Çimkent bölgesinde Türkistan şehrinde faaliyet göstermeye başladığını bili-
yoruz.

Ulusal müzenin açıldığı günden beri Sovyetler Birliği’ne bağlı devletlerden ve yurt 
dışından yaklaşık 2 milyondan fazla ziyaretçi gelmiştir. Bu bağlamda artık  Türkistan 
şehri yabancı turizm güzergâhındadır.

Aralarında yurt dışından gelen turistler de olmak üzere, müzeye gelen ziyaretçilerin 
çoğunluğu, 1936 yılına kadar Hoca Ahmet Yesevî türbesinde bulunan ancak daha sonra 
Devlet Ermitaj Müzesi’ne sergilenmek üzere devredilen taykazanın ne durumda oldu-
ğunu merak etmiyor değiliz.

Her geçen gün Sovyet Devletlerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler başta ol-
mak üzere yerli halkın da tarihimize, ortaçağın güzide meskenlerinden olan Türkistan 
(Yesi) şehrinin mimarîsine, özellikle de XIV. yüzyıldan günümüze ulaşan tarihî mirası-
mız Ahmet Yesevî türbesine olan ilgisinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, XIV. yy 
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ait olan ve Hoca Ahmet Yesevî türbesinin ayrılmaz parçasını oluşturan tay kazanın, bu-
günlerde sergiye sunulduğu Leningrad şehrindeki Ermitaj devlet müzesinden alınarak, 
bulunması gereken yerine yollanması konusunun tekrar gözden geçirilerek, değerlen-
dirmenizi saygılarımla arz ederim.

Konu ile ilgili olumlu kararın, söz konusu Devlet Müzesini (türbeyi) ziyaret edecek 
turistlerin sayısının önemli ölçüde artışına katkıda bulunacağından eminiz.

Saygı ile.

- Kazak SSC Kültür Bakanı: 

 C. YERKİNBEKOV

- SSCB Sanat Bilimler Akademisi muhabir üyesi, Kazak SSC Devlet İnşaat Sektörü 
Komitesi Başkanı yardımcısı:

 R. SEYDALİN

- Kazak SSC Bakanlar Kurulu Dış Turizm Ana Bölüm Başkanı,

 İ. OMAROV

- Kazak SSC Kültürü ve Tarihi Anıtları Koruma Milli Derneği Merkez Konseyi Baş-
kanı:

 S. CİYENBAYEV

- Türkistan Şehri Halk Milletvekilleri Konseyi Kurulu Başkanı:

 E. İ. CURABEKOV
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
Kültür Bakanı Sn. P. N. DEMİŞEV’e

Kopyası: Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
Kültür Bakanlığına

Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’nın 04.02.1985 tarihli ve 
3-3-6/391 sayılı kararı ile davetine binaen Otrar Arkeolojik Park-Müzesi’nde danışman 
olarak çalışıyorum.

Şu bir gerçektir ki, Otrar vahası, Doğunun en büyük düşünürlerinden biri olan ve 1975 
yılında Sizinle birlikte yaptığımız işbirliği çerçevesinde, doğumunun 1100. yılı anısını ger-
çekleştirdiğimiz El-Farâbî hazretlerinin memleketidir. Farâbî’nin bilim mirasını keşfetme 
çabasını başlatan araştırmacıların arasında olduğum için, bakanlık söz konusu müzede El-
Farâbî’nin tanıtımının yapılması çalışmalarına başlamak üzere beni görevlendirdiler.

Geçen sene Otrar vahasını yakından inceledim ve alan araştırması yapmak üzere iyice 
dolaştım; Otrar Arkeolojik Park-Müzesi personeli ile her konuyu detaylı olarak konuştum. 

Konuşmalar esnasında yerel halk (kamu), şu an Ermitaj Müzesi’nde (Leningrad şeh-
rinde) bulunan, ancak Hoca Ahmet Yesevî türbesine ait olduğu bilinen, taykazanın geri 
getirilmesinin arzu edildiğini dile getirdi. Nitekim taykazan, Ahmet Yesevî türbesinin ayrıl-
maz bir parçasıdır. Bu kazan olmadan türbenin müze özelliğini, değerini ve önemini büyük 
ölçüde kaybedeceğine dikkatinizi çekerim (bkz. ek). 

Buna ek olarak Size taykazanın, türbenin ayrılmaz parçası olduğu ve türbenin [Fuko]
sarkacı ile yakından ilgilisi olduğunun nedenlerini açıklayan not göndermekteyim.

Taykazan, Ermitaj Müzesi’nde herhangi bir objedir, oradan çıkarılırsa Ermitaj’ın 
önemli bir kaybı olmaz, ama türbenin ve sarkacın mütemmim bir parçasıdır.

Karşı tarafla yapılan yazışmaların sonucuna binaen, Ermitaj Müzesi yetkililerinin tay-
kazanın gönderilmesi konusuna olumlu baktığını kaydetmek isterim. Bu mesele artık sizin 
değerlendirmenize sunulmuştur. Size bu yazıyı göndererek, sorunumuza çözüm üretme-
nizi bekliyoruz. 1975 yılında, El-Farâbî’nin doğumunun 1100. yılı anısına düzenlediğimiz 
uluslararası etkinlikte birlikte bulunmaktan dolayı kendimi Size yakın hissederek, bu özel 
mektupla bizzat iletişime geçme cesareti buldum. Bu cesur hareketimden dolayı özür diler, 
saygılarımı sunarım.

Selam ve iyi dileklerimle.
Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi muhabir üyesi 

Prof. A. C. MAŞANOV
Yazışma adresi: 480013, Alma-Ata şehri, 13. Cadde, Satpayeva20а , No:4   

 
Maşanov A. C. adına  Tel: 67-53-82 
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EK

Hoca Ahmet Yesevî Türbesinin Sarkacı (Pandülü)

Bilindiği gibi, Güneş merkezli sistem bir atalet çerçeveyi (ekseni) oluşturuyor ise 
jeosentrik sistem bir yarı atalet çerçeveyi (ekseni) oluşturur. İki sistem arasındaki farkın 
keşfi ve anlatımı, bilim dünyasında büyük öneme sahip olmuş ve olmaya devam ede-
cektir. 

Bu gerçeğin deneysel örneğini, ağır topu uzun bir ipliğe asmak sureti ile topun her-
hangi bir yönde serbest şekilde salınmasını sağlama yönteminde görmek mümkündür. 
Bu deneyimi, bilim dünyasında Fuko Sarkacı1 olarak biliyoruz. 

Fransız fizikçisi bu deneyimini ilk defa 1951 yılında, Paris’teki Pantheon kubbesinin 
altında gerçekleştirmiştir. 28 kg ağırlığındaki demir top, 67 m uzunluğundaki çelik tele 
bağlanmış ve aşağıya doğru asılı şekilde bırakılmıştır. Sarkacın tam salınım süreci 16 sa-
niye kadar sürmüştür. Sarkacın temsilcisi olan top her salındığı zaman, altına serilmiş 
yuvarlak iskelenin üzerindeki kuma birbirinden farklı yeni çizgiler çizmiş. İşte bu hare-
ket, yukarıdaki referans sistemlerinin arasındaki farkın göstergesi olarak bilinmektedir.

Benzer bir sarkacın Leningrad şehrindeki Yüce Isaack’ın Katedralinin altında kuru-
lu olduğunu biliyoruz.

Aynı şekilde Hoca Ahmet Yesevi türbesinin büyük kubbesinin altında bir sarkaç 
olmuştur. İşte bu sarkacın altında, kenarlarındaki süsleri ile aynı yöne denk gelecek şe-
kilde yerleştirilen taykazan vardı. Tay kazanın kapağı ise sarkacın iskelesi olarak görev 
yapmakta idi.

Eğer tay kazan ait olduğu konumuna getirilir ve sarkacın altına yerleştirilirse, bu giri-
şim büyük bir öğretici ve ilgi çekici değere sahip olacaktır.

Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Muhabir Üyesi 

Prof. A. C. MAŞANOV

1 Fuko sarkacı, adını XIX. yüzyılda yaşayan Fransız fizikçi Léon Foucault’tan alır.   Bu sarkaç düzeneği ile, ilk defa 
deneysel olarak Dünya’nın kendi ekseni çevresinde döndüğü kanıtlanmıştır. M.A.
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

 Kültür Bakanı Sayın SOROKOV’a

Moskova 
Hoca Ahmet Yesevî türbesine ait olan 
Ve Ermitaj Devlet Müzesi’ne devredilen 
taykazanın geri gönderilmesi beyannamesi üzerine

Eşsiz anıt Hoca Ahmet Yesevî külliyesi ve ortaçağ mimarisi (XII XIV. yy) temelinde 
düzenlenen Ulusal Müze, 1978 yılı Eylül ayından itibaren Çimkent bölgesinde, Türkistan 
şehrinde faaliyet göstermektedir.

Müze, açıldığından bu yana, Sovyetler Birliği’ne bağlı devletlerden ve yurt dışından top-
lam olarak 2 milyondan fazla ziyaretçiyi kabul etmiştir. Türkistan şehri bu sebeple yabancı 
turizm güzergâhına dâhil edilmiştir.

Hoca Ahmet Yesevî türbesinin ana sergi salonu,   içine yerleştirilen, Emir Timur tarafın-
dan hediye edilen ve XIV. asırdan kalan tören kazanı ile bağlantılı olarak “kazanlık salonu” 
diye adlandırılmıştır.

Müzeye gelen ziyaretçiler, 1936 yılına kadar Hoca Ahmet Yesevî türbesinde bulunan, 
ancak daha sonra Devlet Ermitaj Müzesi’ne devredilen, tarihî kıymeti yüksek ve türbenin 
en önemli parçası olan taykazanın akıbetini merak etmektedirler.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi ta-
rafından kabul edilen “Kazak Cumhuriyetçi Parti örgütünün uluslararası ve vatansever işçi 
yetiştirme kararı” çerçevesinde; ayrıca Sovyet Kültür Fonu Şartı uyarınca ve Halk Temsil-
cileri Bölge Konseyi yürütme kurulu tarafından, Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevî 
türbesine ait olan taykazanın geri dönüşü konusunun tekrar incelenmesi talep edilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak, Ermitaj Müzesi’nin Başkanı Sayın B. B. PİTROVSKİ’nin ve eski 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Kültür Bakanı ve şimdi Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yetler Birliği Yüksek Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmekte olan Sayın P. N. DE-
MİŞEV beyefendinin de haberi ve onayı olduğunu belirtiriz.

Konu ile ilgili olumlu kararın, müzeyi ziyaret etmek isteyen turistlerin sayısının önemli 
ölçüde artışına katkıda bulunacağı ve emekçilerin estetik ve vatanseverlik eğitimindeki ro-
lüne de önemli ölçüde etkisi olacağı düşünülmektedir. 

Halk Milletvekilleri Kurulu’nun
Bölgesel Başkanı S. TEREŞÇENKO 
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Alındı:

Kazak SSC Bilimler Akademisi
Şokan VALİHANOV Adındaki Arkeoloji, Etnoğrafya ve Tarih Enstitüsü

No 1/111-10                                                                            14.02.1986

Türkistan şehrinin gerçek yaşı hakkında
(Kazak SSC Çimkent ili)

................................................................................................................................

................................................................................................................................
 

SONUÇ: Yeni arkeolojik verilere göre Yassı-Türkistan şehrinin gerçek yaşının 1500 
yıl olduğu bilinmektedir. Bu bilgilere dayanarak şehrin yıl dönümü 1986 - 1990 yılları 
arasında kutlanabilir.

Enstitü Müdürü

Kazakistan SSC Bilimler Akademisi Muhabir Üyesi          R. B. SULEYMENOV
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Moskova, 27 Mayıs 1986 
Türkistan Şehri Çimkent ili 

Halk Milletvekilleri 
Konseyi Kurulu Başkanı: 

     Sn. E. CURABEKOV’a

Değerli Başkanım, 

Çimkent şehrinde, ne yazık ki kısa süreli bulunmamıza rağmen Hoca Ahmet Yesevî 
türbesini ziyaret etme ve Sizin misafiriniz olma mutluluğu, güzel hatıralarımız arasında, 
çok güzel bir hatıra olarak kalacaktır elbet.

Sadece bize özel olarak tanıdığınız bu fırsatı, bize göstermiş olduğunuz sıcak ilginizi 
ve türbenin ilk katında gerçekleştirdiğimiz geziyi hiçbir zaman unutmayacağız.

Sizinle görüşmelerim sırasında zikrettiğim gibi, geçmişine saygı duyan milletin geleceği-
ne güvenirliliği daha da artacaktır. 

Sizleri saygıyla selamlıyorum, eşimin de selamları var.

Sayın Başkanım, teşekkürlerimi iletiyorum, derin saygı ve güzel temennilerim ile…

Belçika Büyükelçisi: Rene PANİS
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SCCB Kültür Bakanı Sayın ZAKHAROV beyefendiye,
Sovyet Kültür Fonu Başkanı, Akademisyen LİGAÇEV Beyefendiye 

Türkistan şehri ve ilçesi halkı, Hoca Ahmet Yesevî  
Devlet Türbesinin Personelinin

MEKTUBU:

Türkistan, ülkemizin en büyük şehirlerinden biridir. Uzmanlar bu şehrin 1500 yıl 
önce oluştuğunu belirtmektedir. Şimdi şehir ve ilçemizin nüfusu 150 bine ulaşmıştır. 
[Burada] kırktan fazla farklı millete mensup insan, barış ve birliğin korunmasında hiç 
taviz vermeden çalışarak hayatlarına devam etmektedir. 

Şehrimizde, XIV. yüzyıl mimarîsi [ürünü ve] eşsiz bir arkeolojik binası olan,  Hoca 
Ahmet Yesevî türbesi bulunmaktadır. Arkeolojik kompleksimizde günümüzde, “Doğu 
Hamamı” müzesi ile “Arkeolojik Buluntular” müzeleri hizmet vermektedir. Yakın gün-
lerde, kompleksimizin bünyesi büyüyecek ve “Ortaçağ Anıtları ve Onların Restorasyon 
Müzesi” ile “İlmî Ateizm Müzesi” bölümleri açılacaktır.

1978 yılından bu yana türbeyi 2 milyondan fazla turist ziyaret etmiştir. Ziyaretçile-
rin arasında İngiltere, Almanya Federal Cumhuriyeti, Alman Demokratik Cumhuriyeti, 
Çekoslovakya, Türkiye, Finlandiya, Fransa, Hindistan, ABD, Romanya, Belçika, Japon-
ya ve 34 ülkeden gelen turistler var. Biz her sene 100-150 bin ziyaretçiyi karşılamakta ve 
kültürel hizmet vermekteyiz.

Türbemizin merkezini süsleyen ve “Kazanlık odası” olarak bilinen bölümün kub-
besi, Orta Asya ile Kazakistan’daki en büyük kubbedir. Kubbenin çapı, 18,2 metredir.

Bu yüksek kubbenin altında, “Kazanlık Odası”nın tam ortasında yedi farklı kıymetli 
maden alaşımından yapılan, iki ton ağırlığındaki kazan bulunuyordu. Söz konusu kazan, 
1935 yılında Akademik Orbeyli’nin ricası ile geçici olarak sergilenmek üzere Leningrad 
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şehrindeki Ermitaj Müzesi’ne götürülmüştü. Nedeni ise, aynı yıl, Ermitaj Müzesi’nde, 
İran kültürü ve arkeolojisine ait buluntuların 111. yıldönümü kutlaması idi. Geçici ola-
rak götürülen taykazan hâlen Ermitaj’da bulunmaktadır. Taykazanın ait olduğu yere geri 
gönderilmemesinin nedenini hâlâ bilmiyoruz. Şimdi türbede taykazanın sadece büyük 
bir resmi bulunuyor. Fakat bu resim ziyaretçilerin memnuniyetini karşılamıyor. Müze-
mizi ziyaret edenlerin her biri taykazanın tekrar ait olduğu yerine getirilmesini makul 
görmektedir. Ayrıca türbemizin XIV. yüzyıla ait iki şamdanının da 1913 yılında Ermi-
taj Müzesi’ne intikal edildiğini biliyoruz. Bu şamdanların bazı parçalarının Fransa’daki 
Louvre müzesinde olduğu malûmdur. Bunların da ait olduğu mekâna geri yollanması 
gerektiğini, ziyaretçilerimizin bakışlarından ve yorumlarından hissetmek mümkündür.

Yakın günlerde şehrimizde Sovyet Kültür Fonu kuruldu. Bu çalışma çok güzel ve 
başarılı bir girişim oldu. Kültür Fonu’nun tüzüğünde, zamanında her hangi bir sebepten 
dolayı yurt dışında sergilenmek üzere götürülen değerli eşyaların, aslî yerine getirilme-
si ile ilgili husus belirtilmiştir. Bu husus gereği bütün müze ve türbeler, yurt dışında-
ki kendilerine ait olan eşyaları tekrar yerine getirtmektedir. Sizden, taykazan ile  
şamdanların geri getirilmesi konusunda yardım göstermenizi rica ederiz. Şehrimizin ve 
ilimizin halkı, türbemizi ziyaret eden turistler, isteğimizi yerine getirirseniz, size sonsuz 
minnettar olurlar. Anlayışınız ve yardımınız için şimdiden teşekkür ederiz. 

  Türkistanlılar ile türbe personeli adına:

ABİLKASIMOV,  Vatandaş ve İkinci Dünya Savaşı gazisi;

İSETOV, R., Sovyetler Birliği gazisi; 

YUSUPOV, F., Tamirci, SSCB devlet üstün hizmet ödülü sahibi;

 PİRMAŞAEVA, R., Ofis Personeli, tamirci, Kazak SSC Yüksek Konseyi Halk Mil-
letvekili; 

MIRZAKARİMOV, M., Tornacı, Sovyetler Birliği Komünist Partisinin XVII kong-
resinin delegesi;



RUŞÇA

130



TÜRKÇE

131

SERSENBAYEV,  Eleman, Kazak SSC devlet üstün hizmet ödülü sahibi;

ANDAROVA, L., Emekçi, Kazak SSC Yüksek Konseyi Halk Milletvekili; 

NURİDDİNOVA,  A., bölge komitesi üyesi, Kazak SSC Yüksek Konsey Halk Mil-
letvekili; 

ABDULLAYEV, İl görevlileri ve İkinci Dünya Savaşı Gazileri Komitesinin Başkanı;

İZATULLAYEV, E., Sosyalist İşçiler Ödülü sahibi;

ROZMETOV, E., Tasarımcı Mühendis, SSCB Yazarlar Birliği üyesi;

SAUIRBAYEV, E., Şair, SSCB Yazarlar Birliği üyesi;

ORALBAYEV, S.,Enternasyonalist asker, emekçi;

ŞVETSOVA, Yükseköğretim öğrencisi, Kazak Leninist Genç Komünistler Birli-
ği’nin XVI kongresinin delegesi.  

İMACANOV, H., –Emekli öğretmen, Arap ve Ateist Bilimleri Bölümü araştırmacısı

ŞARİPOVA, A., Lenin Adındaki Ortaokulun 10. sınıf öğrencisi

NURMAGANBETOV, M., İlçe Komsomol Komitesinin Birinci Sekreteri, Tüm Le-
ninist Genç Komünistler Birliği’nin XX. kongresinin delegesi.

DÜYSENBEKOV, M., gazeteci, Hoca Ahmet Yesevî Devlet Türbesi’nin Baş İlmî 
Araştırmacısı.  

(el ile yazılan kısım) DÜYSENBEKOV M.  İmzası
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Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Merkez Komitesi Genel Sekreteri,
SSCB Yüksek Yönetim Kurulu Milletvekili M. S. GORBAÇEV’e.
Saygıdeğer MİKHAİL SERGEYEVİCH!
Biz mükemmel bir devirde yaşıyoruz. Yeniden yapılanma, hızlanma, açıklık (saydamlık) ve de-

mokrasi yavaş yavaş sonuçlarını vermeye başladı. Hayatımız daha ilginç hâle geldi. Bizim bir tek Anava-
tanımız var, bir diğeri hiçbir zaman olmayacak. Sıradan işçisinden bakanına kadar Sovyetler insanları, 
yani hepimiz, Vatanımızı geliştirmek ve güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapmakla sorum-
luyuz. Sn. Mikhail Sergeyevich, binlerce insanın adına size hitaben, XIV yüzyılda Türkistan şehrinde 
inşa edilen Hoca Ahmet Yesevî türbesine ait taykazanın, Leningrad şehrindeki Ermitaj Müzesi’nden 
alınarak, yerine yollanması konusunda yardımcı olmanızı isteyerek mektup yazıyorum. Herkesin ha-
beri olduğu gibi, söz konusu taykazan bugünlerde Ermitaj Müzesi’nde sergilenmeyip, yedekte bekle-
tilmektedir. Taykazan, ait olduğu yerden Ermitaj Müzesi’ne 1936 yılında götürülmüştür. Hoca Ahmet 
Yesevî külliyesi bünyesinde Türkistan şehrinde kurulan müze, 1978 yılının Eylül ayından bu yana 
hizmet vermektedir ve açıldığı günden beri Sovyetler Birliği devletlerinden ve yurt dışından olmak 
üzere iki milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Gelen her bir turist aynı soruyu, yani, “Tay-
kazan niye yerinde değil?  Taykazan nerede?” şeklindeki soruları bizlere sarmaktadır. Müze personeli 
de usûlen ve nezaketen Ermitaj’da yedek sergilerin arasında olduğunu açıklıyorlar. Sayın Mikhail Sergeye-
vich, tarihî belgelerden de belli olduğu gibi V. İ. Lenin zamanında Orta Asya Müslümanları, Ermitaj’da 
bulunan Kur’an’ın en eski el yazması nüshasını kendilerine iade etmesini istemiş, V. İ. Lenin de Orta 
Asya Müslümanlarının isteklerini dikkatlice değerlendirerek, bizzat karar çıkartmış ve Kur’an’ın eski 
el yazması Semerkant’a gönderilmiştir. Saygıdeğer Mikhail Sergeyevich, size mektup göndermeden 
önce, iki sene boyunca SSCB Kültür Bakanlığı adresine gönderilen dilekçe metinlerini tek tek incele-
dim. Türbe personeli, Türkistan halkı ve yaşlı adamlar ile görüşmeler gerçekleştirdim. Ayrıca Ermitaj 
Devlet Müzesi’nin Müdürü B. B. PİOTROVSKİ de bu konuda olumlu düşünmektedir ve taykazanın 
gönderilmesinden yanadır. Fakat nedense hiç kimse ilk adımı atmak istemiyor. Bu konuda eski Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Kültür Başkanı/Bakanı ve şimdi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir-
liği Yüksek Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmekte olan Sayın P. N. DEMİCHEV Beyefendi-
nin ve SSCB Kültür Bakanı V. G. ZAHAROV Beyefendilerin bilgileri vardır. Ancak konunun olumlu 
karara bağlanmasının üst kurum tarafından açıklanmasını herkes bekliyor. Yaşlılarımız taykazanı öz-
lemle yâd ederek, tekrar görmeyi arzu etmektedir. Leningrad şehrindeki Ermitaj Müzesi’ne gitmek ise, 
sağlık problemlerinden dolayı herkese nasip olmuyor; hem mesafe de çok uzak. Taykazanla birlikte iki 
şamdan da Leningrad şehrine götürülmüştü. Konunun olumlu sonuçlanması, sadece şehrimizin değil 
tüm Kazakistan ve hatta Orta Asya halkının sevincine vesile olmakla birlikte, şehrimize gelen turistle-
rin ilgisini daha da artıracaktır. Hoca Ahmet Yesevî türbesi ile ilgili tüm projeleri ekte gönderiyorum. 

Bir komünist selamıyla.
K. M. ABDUHALİKOV – Türkistan Mekanik-Onarım Fabrikasının Yardımcısı, Başmühendis, 

Moskova Araştırma Enstitüsü Yüksek lisans mezunu, Devlet Teknolojik Bilimsel Araştırma Ensti-
tüsü.

Türkistan şehri, Çimkent ili, 22 Temmuz 1987. 
Benim adresim: 487010, Türkistan şehri, Çimkent ili, Engels sokağı, No 65, ABDUHALİKOV 

Karimcan Mirzakarimovich adına.
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Alma-Ata şehri, TOV, özel tipografi 298-20 000, 13.10.82

No 2-9-603

25.09.1987 

İcra Komitesi Başkanı
Sn. S. A. TERESCHENKO’ya

Çimkent şehri

Türkistan Şehri Halk Milletvekilleri Konseyi Kurulu Başkanı, Sizin SSCB Kültür 
Bakanlığı’na dilekçe yazarak Leningrad şehrindeki Ermitaj Müzesi’nde sergilenmekte 
olan taykazanın, Hoca Ahmet Yesevî türbesine geri yollanması konusuyla bizzat ilgilen-
menizi saygılarımla arz ederim.

 Taslak, ekli mektup.

 Türkistan Şehri Halk Milletvekilleri Konseyi Kurulu Başkanı:

 E. İ. CURABEKOV



RUŞÇA

136



TÜRKÇE

137

18 b
12.6/4-935
12.10.1987

SSCB Kültür Bakanı
Sn. V. G. ZAHAROV Beyefendiye

Eşsiz bir anıt Hoca Ahmet Yesevî külliyesi ve ortaçağ mimarisine (XII XIV. yy) ait 
Ulusal Müze, 1978 Eylül ayından itibaren Türkistan şehri, Çimkent bölgesinde faaliyet 
göstermektedir. Müze, açıldığından bu yana Sovyetler Birliği’ne bağlı devletlerden ve yurt 
dışından toplam 2 milyondan fazla ziyaretçiyi kabul etmiştir. Bu sebeple Türkistan şehri 
yabancı turizm güzergâhına dâhil edilmiştir.

Hoca Ahmet Yesevî türbesinin ana sergi salonu, XIV. asırdan kalma “Kazanlık” odası-
dır. Kazanlık odasının ismi, taykazan ile yakından ilişkilidir.

Kazak SSC Ulusal Bilimler Akademisi Muhabir Üyesi Prof. A. C. MAŞANOV’un 
ifadesine göre Hoca Ahmet Yesevî türbesinin kubbesinin altında, kenarlarındaki süsleri 
ile aynı yöne denk gelecek şekilde yerleştirilen taykazanın bulunduğu sarkaç vardı. Tay-
kazanın kapağı, Fuko Sarkıcı’nda olduğu gibi, türbenin sarkacının iskelesi olarak görev 
yapmakta idi.

Müzeye gelen ziyaretçiler, 1936 yılına kadar Hoca Ahmet Yesevî türbesinde bulunan 
ancak daha sonra Devlet Ermitaj Müzesi’ne devredilen, tarihî kıymeti yüksek ve türbenin 
en önemli parçası olan taykazan ile iki adet bronz şamdanın ne hâlde olduklarını merak 
etmektedirler. Taykazanın yokluğu müzenin algı bütünlüğünü olumsuz yönde etkilemek-
tedir.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi 
tarafından kabul edilen “Kazak Cumhuriyetçi Parti Örgütü’nün uluslararası ve vatansever 
işçi yetiştirme kararı” çerçevesinde, Sovyet Kültür Fonu Şartı uyarınca ve Halk Temsilci-
leri Bölge Konseyi Yürütme Kurulu kararına istinaden, Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet 
Yesevî türbesine ait taykazanın geri yollanması konusunun tekrar gözden geçirilmesini is-
ter, gereğini arz ederim. 

Konu ile ilgili Ermitaj Müzesi’nin Başkanı Sayın B. B. PİTROVSKİ’nin sözlü muta-
bakatı ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Kültür Bakanı ve şimdi Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetler Birliği Yüksek Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmekte olan 
Sayın P. N. DEMİŞEV Beyefendinin de haberi ve onayı olduğunu belirtiriz.

Söz konusu sorun ile ilgili olumlu kararın, müzeyi ziyaret etmek isteyen turistlerin sa-
yısının önemli ölçüde artışına katkıda bulunacağı ve emekçilerin estetik ve vatanseverlik 
eğitimindeki rolüne de önemli ölçüde etkisi olacağı düşünülmektedir. 

Yönetim Kurulu Başkanı  
S. TEREŞÇENKO
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Kazak SSC
ÇİMKENT İLİ

TÜRKİSTAN ŞEHRİ HALK MİLLETVEKİLLERİ KONSEYİ KURULU 
İCRA KOMİTESİ

487010. Türkistan şehri, Sovetskaya sokağı, No: 4,
Telefon: 5-22-90, 5-23-96, 5-24-56.

12.6/4-935 - 12.10.1987
SSCB Kültür Bakanı

Sn. V. G. ZAKHAROV beyefendiye

Eşsiz bir anıt olan Hoca Ahmet Yesevî Külliyesi ve ortaçağ mimarisine ait olan (XII 
XIV. yy) Ulusal Müze, 1978 yılı Eylül ayı itibarı ile Türkistan şehri, Çimkent bölgesinde 
faaliyet göstermektedir. Müze, açıldığından bu yana Sovyetler Birliği’ne bağlı devletlerden 
ve yurt dışından toplam 2 milyondan fazla ziyaretçiyi kabul etmiştir. Bu sebeple Türkistan 
şehri yabancı turizm güzergâhına dâhil edilmiştir.

Hoca Ahmet Yesevi türbesinin ana sergi salonu, XIV. asırdan kalma “Kazanlık” bölü-
müdür. Kazanlık salonunun ismi de taykazan ile yakından ilişkilidir.

Kazak SSC Ulusal Bilimler Akademisi Muhabir Üyesi Prof. A. C. MAŞANOV’un ifa-
desine göre Hoca Ahmet Yesevî türbesinin kubbesinin altında, kenarlarındaki süsleri ile 
aynı yöne denk gelecek şekilde yerleştirilen tay kazanın bulunduğu sarkaç vardı. Tay ka-
zanın kapağı, Fuko Sarkıcı’nda olduğu gibi türbenin sarkacının iskelesi olarak görev yap-
makta idi.

Müzeye gelen ziyaretçiler, 1936 yılına kadar Hoca Ahmet Yesevi türbesinde bulunan 
ancak daha sonra Devlet Ermitaj Müzesi’ne gönderilen, tarihî değeri yüksek ve türbenin en 
önemli parçası olan taykazan ile iki adet bronz şamdanın ne hâlde olduklarını merak etmekte-
dirler. Taykazanın yokluğu müzenin algı bütünlüğünü olumsuz yönde etkilemektedir.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi 
tarafından kabul edilen “Kazak Cumhuriyetçi Parti Örgütü’nün uluslararası ve vatansever 
işçi yetiştirme kararı” kapsamında Sovyet Kültür Fonu Şartı uyarınca ve Halk Temsilcileri 
Bölge Konseyi Yürütme Kurulu tarafından, Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi tür-
besine ait taykazanın geri gönderilmesi konusunun tekrar gözden geçirilmesini talep eder, 
gereğini arz ederim. 

[Türkistan Şehri Halk Milletvekilleri Konseyi Kurulu Başkanı:
E. İ. CURABEKOV]
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Türkistan Yayınları, özel tipografi No 784 – 1000, 1987 yıl.

SSCB Kültür Bakanlığı                                                                                                                                    
121835, Moskova, Arbat, 35 Çimkent ili, Halk Milletvekilleri Konseyi Kurulu Başkanı:
Telefon 241-07-09                                                                Sn. TEREŞÇENKO S.
10.11.1987 591-03/ K-3

(el ile yazılan kısımlar sırası ile – Sn. CURABEKOV’a; Sn.  
R. B. BONOVA’ya 20-11-1987; Sn. MİSHUROV’a; Sn. COROBEKOV’a) 

Devlet Ermitaj Müzesindeki
Bronz kazanın devredilmesi ile ilgili
Sayın TERESCHENKO!

Devlet Ermitaj Müzesi’ndeki 801/1399-1400 yılına ait olan bronz kazanın Hoca Ah-
met Yesevî türbesine geri yollanması ile ilgili mektubunuza binaen, Güzel Sanatlar ve Anıtla-
rı Koruma yönetiminin konu ile kararının aşağıdaki gibi olduğunu bildirir.

Ermitaj Müzesi Yönetmeliği’ne göre, türbeden getirilen taykazan ile bronz şamdanlar, 
Timur ve Timuroğulları dönemine ait eserler sergisinin asıl parçası olarak Orta Asya sergisi 
bölümünde yer almaktadır. Taykazanın götürülmesi, sergi dizisi olarak düşünülen, Ermi-
taj’daki “Orta Asya Miras Koleksiyonu”nun eksilmesine neden olacağı gibi, serginin amacı-
na ulaşmasını da engelleyecektir. 

Ayrıca “Emir Timur’un fetihleri ve onun işgali altındaki devletlere yönelik siyaseti” ko-
nulu serginin amacını yansıtan bu kazanın, Timur Şah’ın emri ile İran asıllı usta Abdulaziz 
ibni Şarafed-din Tebrizî tarafından yapıldığı bilinen bir gerçektir.

Ermitaj Devlet Müzesi, dünyanın diğer önemli müzeleri gibi farklı ulusların yarattığı 
kültürel değerlerin bir araya getirilmesi temelinde oluşmuştur. Müze, ülkemizin ulusal bir 
hazine evidir ve onun zengin koleksiyonları, enternasyonalizm ve dostluk ruhunu insanlara 
öğretmek ve tüm halkların sanatsal dehasını teşvik etmek için kullanılmaktadır.

Bu bağlamda, ErmitajMüzesi Yönetmeliği, Hoca Ahmet Yesevî türbesinden getirilen 
kazanın, ait olduğu yere transferini uygun bulmamıştır. Yönetim, Müze’nin görüşünü des-
teklemektedir.

Güzel Sanatlar ve Anıtları Koruma Yönetimi Başkan Yardımcısı:
N. V. KUTUZOVA
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SSCB Kültür Bakanlığı                               

121835, Moskova, Arbat, 35Çimkent İli, Türkistan Şehri, Engelskaya Sokak, No 65

Telefon 241-07-09                                                                      Sn. K. M. ABDUHALİKOV’a

02.10.1987 a-1271/05-3

Devlet Ermitaj Müzesi’ndeki
bronz kazanın devredilmesi ile ilgili.

Sayın KARİMCAN MİRZAKARİMOVİÇ!

Devlet Ermitaj Müzesi’ndeki 801/1399-1400 yılına ait olan bronz kazanın Hoca 
Ahmet Yesevî türbesine geri yollanması ile ilgili mektubunuza binaen, Güzel Sanatlar ve 
Anıtları Koruma yönetiminin konu ile kararının aşağıdaki gibi olduğunu bildirilmek-
tedir.

Ermitaj Müzesi Yönetmeliği’ne göre, türbeden getirilen taykazan ile bronz şamdan-
lar, Timur ve Timuroğulları dönemine ait eserler sergisinin asıl parçası olarak Orta Asya 
sergisi bölümünde yer almaktadır. Taykazanın götürülmesi, sergi dizisi olarak düşünü-
len, Ermitaj’daki “Orta Asya Miras Koleksiyonu”nun eksilmesine neden olacağı gibi, 
serginin amacına ulaşmasını da engelleyecektir. 

Ayrıca “Emir Timur’un fetihleri ve onun işgali altındaki devletlere yönelik siyaseti” 
konulu serginin amacını yansıtan bu kazanın, Timur Şah’ın emri ile İran asıllı usta Ab-
dulaziz ibni Şarafed-din Tebrizî tarafından yapıldığı bilinen bir gerçektir.

Ermitaj Devlet Müzesi, dünyanın diğer önemli müzeleri gibi farklı ulusların yarattığı 
kültürel değerlerinbir araya getirilmesi temelinde oluşmuştur. Müze, ülkemizin ulusal 
bir hazine evidir ve onun zengin koleksiyonları, enternasyonalizm ve dostluk ruhunu 
insanlara öğretmek ve tüm halkların sanatsal dehasını teşvik etmek için kullanılmakta-
dır.

Bu bağlamda, Ermitaj Müzesi Yönetmeliği, Hoca Ahmet Yesevî türbesinden getiri-
len kazanın, ait olduğu yere transferini uygun bulmamıştır. Yönetim, Müze’nin görüşü-
nü desteklemektedir.

Güzel Sanatlar ve Anıtları Koruma Yönetimi Başkan Yardımcısı:
N. V. KUTUZOVA
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Kazak SSC

ÇİMKENT İLİ

HALK MİLLETVEKİLLERİ KONSEYİ KURULU İCRA KOMİTESİNİN

KARARI 

17.12.1987, No 563
Çimkent Şehri 

Türkistan şehrinin tarihî ve kültürel eserlerinin korunması
ve miras bölgelerinin onayı üzerine;  

Halk Milletvekilleri Bölge Konseyi Yürütme Kurulu’nun, Kazakistan SSC Kanu-
nu’nun 32. maddesindeki “Tarih ve Kültür Anıtlarının Korunması ve Kullanımı Üzerine” 
ifadesinin rehberliğinde, KARARI:

1. Aşağıdaki alanları, korunan bölgelerin sınırları olarak onaylamak:

- Ortaçağ şehri Türkistan’ın koruma bölgeleri olarak Frumanova ve Abay sokakları 
içinde ve kale kalıntıları boyunca ve 50 metre ileriye doğru, toplamda 88,7 ha alan (bu 
alanın 12 ha büyüklüğü müzeye dönüştürülecek, 58,8 ha alan ise şehir planlama restoras-
yon bölgesi olarak belirlenecektir);

-  XX yüzyıl başı ve XX yüzyılın ikinci çeyreğinde 49 hektarlık alana denk gelen tren 
yolları boyunca yer alan demiryolları, Oktyabrsk, Kotovskiy, Dzerzhinskiy ve Shchorsa 
sokaklarının tamamındaki mimarî anıtların bölgesini – korumalı bölgesi olarak belirle-
mek;

- XIX yüzyıl sonu ve XX yüzyılın başına ait 30 hektarlık alana denk gelen şehrin Rus-
ların yoğun yaşadığı bölgelerini, Matrosova, Abay, Lenin, Furmanova, Sovetskaya, Ber-
likskaya, Bir Mayıs, Molodyezhnaya ve Jukovskiy sokaklarını korumalı bölgesine dâhil 
etmek;

- Mevcut binaların bölgesinden başlayarak Urtak çukuru ve kervan yolları boyunca 500 hek-
tarlık bir alan;

- 167 hektarlık bir alanın kalkınma alanı olarak belirlenmesi;

- Ortaçağ dönemine ait şehrin güney tarafındaki 140 hektarlık bir alana bitişik doğal 
peyzaj koruma alanı;  ./..
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İhtiyaç duyulduğunda koruma bölgesi olarak tanımlanan sınırlar tekrar gözden ge-
çirilebilir.

2. Kazakistan SSC İnşaat ve Yatırım Devlet Komitesi’nin, koruma kurumlarının böl-
gelerinin detaylı plânlama hazırlanmasına ilişkili, Türkistan şehrinin tarihî ve kültürel 
eserlerin korunması rejimi altında “Kazproektrestavratsiya” Enstitüsü’nün tavsiyelerine 
katılmak.

İnşaat ve Mimarlık departmanı (Sn. Kasumbek’e görev), Türkistan şehir icra komi-
tesi (Djurabekov’a görev) Ahmet Yesevî külliyesi korumalı bölgesini ayrıntılı plânlama, 
ilerleme ve gelişme (PİG) projesine devam etmek, tarihî ve mimarî destek programı 
tavsiyeleri doğrultusunda\projeler akademisi “Kazgorstoyproekt” tarafından geliştiri-
len ve belirlenen prosedüre uygun olarak Türkistan şehrinin genel plânlamasının gün-
cellenmesini yapmak.

3. Arazi Kullanımı ve Bölgesel Tarım Komitesi (Sn. Mirzagalikov), Türkistan Şe-
hir İcra Komitesi (Sn. Curabekov), İnşaat ve Mimarlık bölümleri ile (Sn. Kasumbek) 
birlikte, arazi kullanım haritası üzerinde, tarih ve kültür anıtlarının korunmasının sınır 
bölgelerini yeniden uygulamak.

Koruma alanlarında bulunan tarihî ve kültürel anıtların güvenliğini sağlamak, onları 
kayda geçirmek ve onların güvenliği ile ilgilenecek görevlilerin yükümlülüklerini tanım-
lamak.

4. Yesevî külliyesindeki tarihî binaların ve yapıların korunması, restorasyonu ve kul-
lanımı, bu bölgelerin tarihî plânlamasını yapma ve geliştirme, ayrıca kayıp elemanlarının 
restorasyonu ile ilişkili Kazakistan SSC Kültür Bakanlığı’ndan ilgili bölgede çalışmalar 
yürütmesini istemek.

Yönetim Kurulu Başkanı:    S. TERESHCHENKO

Yönetim Kurulu Sekreteri:    U. KUBEEV
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Kazak SSC
ÇİMKENT İLİ

HALK MİLLETVEKİLLERİ KONSEYİ KURULU 
YÜRÜTME KOMİTESİ

480000, Çimkent, Komünistler caddesi, No 6, büro tel: 3-46-01

29.01.1988     12-6/İ-94

SSCB KÜLTÜR BAKANI
Sn. V. G. ZAHAROV’a

Eşsiz bir anıt olan Hoca Ahmet Yesevî külliyesi ve ortaçağ mimarîsi (XII – XIV. yy) 
özelliğiyle düzenlenen Ulusal Müze, 1978 Eylül ayı itibarı ile Türkistan şehri, Çimkent 
bölgesinde faaliyet göstermektedir. Müze, açıldığından bu yana Sovyetler Birliğine bağlı 
devletlerden ve yurt dışından toplamda 2 milyondan fazla ziyaretçiyi kabul etmiştir. Bu 
çerçevede Türkistan şehri yabancı turizm güzergâhına dâhil edilmiştir.

Hoca Ahmet Yesevî türbesinin ana sergi salonu, XIV. asırdan kalma tören kazanı ile 
bağlantılı olan “Kazanlık” bölümüdür.

Müzeye gelen ziyaretçiler, 1936 yılına kadar Hoca Ahmet Yesevî türbesinde bulu-
nan ancak daha sonra Devlet Ermitaj Müzesi’ne devredilen, tarihî kıymeti yüksek ve 
türbenin en önemli parçası olan taykazanın akıbetini merak etmektedirler.

Taykazanın ait olduğu yere yollanması konusunda SSCB Kültür Bakanlığı ile Kazak 
SSC Kültür Bakanlığı’nın adresine gönderdiğimiz dilekçe ve yazışmalar hiçbir şekilde 
sonuca ulaşmamış durumdadır. Ne kadar istesek de bizlerin ricası dikkate alınmamıştır. 
Dolayısı ile taykazanın aynı kopyasını hazırlama konusunda işbirliği yapmanızı bekler, 
gereğini saygılarımla arz ederim.

Yönetim Kurulu Başkanı   S. TEREŞÇENKO
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No 2-9-369                                                                                                                                    
3.06.1988

Sovyet Kültür Fonu Kurulu Başkanı 
Sn. D. S. LİKHAŞEV’e

Devlet Ermitaj Müzesinde bulunan
taykazanın geri yollanması ile ilgili 

Ortaçağ mimarisi ve Hoca Ahmet Yesevî (XII-XIV. yy) türbesi esasında düzenlenen 
Ulusal Müze, 1978 Eylül ayı itibarı ile Türkistan şehri, Çimkent bölgesinde faaliyet gös-
termektedir. Müze, açıldığından bu yana Sovyetler Birliğine bağlı devletlerden ve yurt 
dışından toplam 2 milyondan fazla ziyaretçiyi kabul etmiştir. Bu sebeple Türkistan şehri 
yabancı turizm güzergâhına dâhil edilmiştir.

Hoca Ahmet Yesevi türbesinin ana sergi salonu, XIV. asırdan kalma “Kazanlık” oda-
sıdır. Kazanlık odasının ismi taykazan ile yakından ilişkilidir.

Kazak SSC Ulusal Bilimler Akademisi muhabir üyesi Prof. A. C. MAŞANOV’un 
ifadesine göre Hoca Ahmet Yesevi türbesinin kubbesinin altında, kenarlarındaki süsleri 
ile aynı yöne denk gelecek şekilde yerleştirilen taykazanın bulunduğu sarkaç vardı. Tay 
kazanın kapağı, Fuko Sarkıcı’nda olduğu gibi türbenin sarkacının iskelesi olarak görev 
yapmakta idi.

Müzeye gelen ziyaretçiler, 1936 yılına kadar Hoca Ahmet Yesevî türbesinde bulu-
nan ancak daha sonra Devlet Ermitaj Müzesi’ne devredilen, tarihî kıymeti yüksek ve 
türbenin en önemli parçası olan taykazan ile iki adet bronz şamdanın ne hâlde olduk-
larını merak etmektedirler. Tay kazanın yokluğu müzenin algı bütünlüğünü olumsuz 
yönde etkilemektedir.
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Yukarıdaki bilgilere dayanarak, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi 
tarafından kabul edilen “Kazak Cumhuriyetçi Parti örgütünün uluslararası ve vatanse-
ver işçi yetiştirme kararı” çerçevesinde, Sovyet Kültür Fonu Şartı uyarınca ve Halk Tem-
silcileri Bölge Konseyi yürütme kurulu tarafından, Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet 
Yesevî türbesine ait taykazanın geri yollanması konusunun tekrar gözden geçirilmesini 
ister, gereğini arz ederim. 

Türkistan halkı taykazanın türbenin manevî değeri üstün bir parçası olduğunu bil-
diklerinden dolayı, eninde sonunda Ermitaj’dan alınarak ait olduğu şehre gönderilme-
sinin doğru olacağını düşünmektedirler. Bununla birlikte Fransa Louvre Müzesi’nde 
sergilenmekte olan bronz şamdanların parçalarının da, Hoca Ahmet Yesevî türbesine 
iade edilmesini geciktirmeden gerçekleştirmek gerektiğine inanıyoruz.

Konu ile ilgili Ermitaj Müzesi’nin Başkanı Sayın B. B. PİOTROVSKİ’nin sözlü mu-
tabakatı ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Kültür Bakanı ve şimdide Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Yüksek Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmekte 
olan Sayın P. N. DEMİŞEV Beyefendinin de haberi ve onayı olduğunu belirtiriz.

Söz konusu sorun ile ilgili olumlu kararın, müzeyi ziyaret etmek isteyen turistlerin 
sayısının önemli ölçüde artışına katkıda bulunacağı ve emekçilerin estetik ve vatanse-
verlik eğitimindeki rolüne de önemli ölçüde etkisi olacağı düşünülmektedir. 

Yönetim Kurulu Başkanı    E. CURABEKOV
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Kaynak kodu 120, 13.06.1988 tarihli karar.

Ermitaj Devlet Müzesi Müdürü
Sn. B. B. PİOTROVSKİ’ye

Türbe personeli, taykazanın “Kazanlık” salonuna geri yollanması konusunda izni-
nizi  ister. Taykazan olmadığı için, söz konusu salon, ilk dönemlerdeki özgünlüğünü 
kaybetmiş oldu.

30 Eylül 1988 tarihinde, Müze’nin açılışının 10. yıl dönümü kutlanacaktır. Türbemi-
zin  personeli, bu güzel kutlamayı destekleyeceğinizi ve taykazanın öneminin korunma-
sı için ait olduğu yere göndereceğinizi ummakta, gereğini saygı ile arz etmektedir.

Türbe [Müze] Müdiresi:   U. CUMANOVA 

Parti Örgütünün Sekreteri:  R. CUZBAYEVA

İş Gücü Kurulu Başkanı:   B. OSPANOV

Sendika Komitesi Başkanı:   K. ARISTANBEKOV

Komsomol Komitesi Sekreteri:   M. ŞALAPOV

ÇÖZÜM KARARI: Bu olağanüstü taykazanı Ermitaj Müzesi’ne nakleden ilgili ma-
kamların kararını bekliyoruz. Ben müzenin çalışmalarına başarılar diliyorum. Arkadaş-
lığımızın devam edeceğini ümit eder, saygılar sunarım.

B. B. PİOTROVSKİ

15.06.1988.
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Kazak SSC
ÇİMKENT İLİ

TÜRKİSTAN ŞEHRİ HALK MİLLETVEKİLLERİ KONSEYİ KURULU 
YÜRÜTME KOMİTESİ KARARI

No 474 10.10.1988 

Moskova şehrine gönderilmek üzere
şehir işçilerinin gezi heyetinin düzenlenmesi ile ilgili

 30 Eylül 1988 tarihli Halk Temsilcileri Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kent   
 Konseyi’nin altıncı oturumu uyarınca, Halk Temsilcileri Kent Konseyi

KARARI:

I. SSCB Yüksek Konseyi’ne durum açıklaması yapmak üzere, Moskova şehrine 5 
günlük iş gezisi için, kent işçilerinden bir heyet oluşturulmasına karar verilmiştir. Heyet 
aşağıdaki kompozisyona sahiptir:

1. İSETOV Rasul,  Sovyetler Birliği Gazisi, Merkezi Çarşı Direktörü.

2.ANDAROVA Lyudmila Andreevna, Kazak SSC Yüksek Konseyi Halk  Milletve-
kili, Tesis Yapımı ve Bileşenleri Fabrikası Vinç Operatörü.

3. PİRMAŞEVA Roza, Besin antibiyotikleri hazırlayan fabrika personeli, Kazak SSC 
Yüksek Konseyi Halk Milletvekili.

4. DJURABEKOV Erkin İskenderoviç, Yürütme Komitesi Başkanı.

II. İş seyahatinin tüm masrafları Yürütme Komitesi tarafından karşılanacaktır.

 Yönetim Kurulu Başkanı – E. DJURABEKOV

 Yönetim Kurulu Sekreteri – D. DJAMBULOVA

Gönderildi: Merkezi Pazar, Bitkisel Beslemeli Antibiyotikler Fabrikası.

Türkistan tipografisi, 1988, özel sipariş No 24 - 1000



RUŞÇA

158



TÜRKÇE

159

27b 

2-9-653
10.10.1988

SOVYET KÜLTÜR FONU
BAŞBAKANLIK HEYETİ ÜYESİ

Sn. R. M. GORBAÇEVA’ya
Sayın RAİSA MAKSİMOVNA!

XVII – XIV. yy esasında düzenlenen, ortaçağ mimarisi Hoca Ahmet Yesevî Ulusal 
Müzesi, 1978 Eylül ayı itibarı ile Türkistan şehri, Çimkent bölgesinde faaliyet gösterme-
ye başlamıştır. Müze, açıldığından beri Sovyetler Birliğine bağlı devletlerden ve yurt dı-
şından 2 milyondan fazla ziyaretçi gelmiştir. Bu sebeple Türkistan şehri yabancı turizm 
güzergâhına dâhil edilmiştir.

Hoca Ahmet Yesevî türbesinin ana sergi salonu, XIV. asırdan kalma (Emir 
Timur’un hediye ettiği) tören kazanı ile bağlantılı olan “Kazanlık” odasıdır.

Müzeye gelen ziyaretçiler, 1936 yılına kadar Hoca Ahmet Yesevî türbesinde bulu-
nan ancak daha sonra Devlet Ermitaj Müzesi’ne gönderilen, tarihî kıymeti yüksek ve 
türbenin en önemli parçası olan taykazan ile iki adet bronz şamdanın ne durumda ol-
duğunu merak etmektedirler. Taykazanın yokluğu müzenin algı bütünlüğünü olumsuz 
yönde etkilemektedir.

Halk Temsilcileri Konseyi, Şehir ve Bölge Meclislerinin Yürütme Komiteleri, Kaza-
kistan SSC Kültür Bakanlığı, Cumhuriyetçi Anıtları Koruma Toplumu, ayrıca XXUP 
Parti Kongresi delegelerinin başvurusu, XIX. Parti Konferansı bilim adamları, yazarlar 
ve diğer vatandaşlarımızın,  SSCB Kültür Bakanlığı ve Ermitaj Müzesi yöneticilerine, 
taykazanın geri yollanması ile ilgili daimî yazışmaları hiç bir şekilde sonuç vermemiştir. 

Dolayısı ile konu ile ilgili olumlu sonuca ulaşılmasında sizin yardımınıza ihtiyacımız 
var. Konu ile ilgili Ermitaj Müzesi’nin Başkanı Sayın B. B. PİOTROVSKİ’nin sözlü mu-
tabakatı ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Kültür Başkanı ve şimdide Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Yüksek Kurulu Başkanı olarak görevine devam et-
mekte olan Sayın P. N. DEMİŞEV Beyefendinin de haberi ve onayı olduğunu belirtiriz.
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Türkistan halkı taykazanın türbenin manevî değeri üstün bir parçası olduğunu bil-
diklerinden dolayı, eninde sonunda Ermitaj’dan alınarak ait olduğu şehre gönderilme-
sinin doğru olduğunu düşünmektedirler. Bununla birlikte Fransa Louvre Müzesi’nde 
sergilenmekte olan bronz şamdanlıkların parçalarının da, Hoca Ahmet Yesevî Türbesi-
ne iade edilmesini geciktirmeden gerçekleştirmek gerektiğine inanıyoruz.

Söz konusu sorun ile ilgili olumlu kararın, müzeyi ziyaret etmek isteyen  turistlerin 
sayısının önemli ölçüde artışına katkıda bulunacağı ve emekçilerin estetik ve vatanse-
verlik eğitimindeki rolüne de önemli ölçüde etkisi olacağı düşünülmektedir. 

Tüm Türkistan halkı adına:   

1. İSETOV Rasul - Sovyetler Birliği Gazisi, merkezi çarşı direktörü.

2.ANDAROVA Lyudmila Andreevna – Kazak SSC Yüksek Konseyi Halk   
milletvekili, tesis yapımı ve bileşenleri fabrikası vinç operatörü.

3. PİRMASHEVA Roza – besin antibiyotikleri hazırlayan fabrika personeli, Kazak  
SSC Yüksek Konseyi Halk milletvekili.

4. DJURABEKOV Erkin İskenderoviç – Yürütme Komitesi başkanı.
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Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Merkez Komitesi Genel Sekreteri,
SSCB Yüksek Yönetim Kurulu Milletvekili M. S. GORBACHEV’e.

Saygıdeğer MİKHAİL SERGEEVİCH!

Kazak SSC yaratıcı ve kamu kuruluşları, Türkistan Şehir Konseyi Milletvekilleri 
Kurulu’nun 30.09.1988 tarihinde gerçekleştirilen altıncı oturumunda alınan kararı des-
teklemektedir. Bu karar gereği 3. Uluslararası İran Sanat, Kültür ve Arkeoloji Günleri’ne 
özel olarak düzenlenen organizasyon için, Ermitaj’da sergilenmek üzere, 1935 yılında 
götürülen, fakat Hoca Ahmet Yesevî türbesine ait olduğu bilinen taykazan ile bronz 
şamdanların yerine yollanması konusunun tekrar gözden geçirilmesi kabul edilmiştir. 

Eşsiz anıt Hoca Ahmet Yesevî türbesi ve ortaçağ mimarîsi (XII XIV. yy) esasında 
düzenlenen Ulusal Müze, 1978 Eylül ayından beri Türkistan şehri, Çimkent bölgesinde 
faaliyet göstermektedir. Müze, açıldığından bu yana Sovyetler Birliğine bağlı devletler-
den ve yurt dışından toplam 2 milyondan fazla ziyaretçiyi kabul etmiştir.

Hoca Ahmet Yesevî türbesinin ana sergi salonu, XIV. asırdan kalma taykazan ile 
yakından ilişkisi olan “Kazanlık” salonudur. Hoca Ahmet Yesevî türbesinin kubbesinin 
altında, kenarlarındaki süsleri ile aynı yöne denk gelecek şekilde yerleştirilen tay kaza-
nın bulunduğu sarkaç vardı. Taykazanın kapağı, Fuko Sarkacı’na ve Leningrad şehrin-
deki Yüce Isaack Katedrali’nin altında olduğu gibi, türbenin sarkacının iskelesi olarak 
görev yapmakta idi. Taykazanın yokluğu müzenin algı bütünlüğünü olumsuz yönde 
etkilemektedir. Taykazanın özgün konumuna geri gönderilmesi durumunda, Kazanlık 
salonunun bütünsel, bilgilendirici, tarihî ve estetik değerine yeniden  kavuşacağına ina-
nıyorum.

Ayrıca eğer taykazan ait olduğu yere getirilirse, “Kazak Cumhuriyetçi Parti örgütü-
nün uluslararası ve vatansever işçi yetiştirme kararı” gereği, emekçilerin estetik ve vatan-
severlik eğitimindeki rolüne de önemli ölçüde etkisi olacaktır.
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Şehrimizin emekçi sendika üyelerinin, türbe ziyaretçilerinin ve cumhuriyetimizin 
halkının isteklerini dikkate alarak, hem 1990 yılında plânlanan şehrin 1500 yıl dönü-
münün beklentisini de göz önünde bulundurarak biz, SSCB Yüksek Konsey Kuru-
lu’nun, kardeş halklar kültürünün geliştirilmesi olgusu çerçevesinde, gerçek demokrasi 
ve koruma ruhu içinde bu konuda âdil karar vereceğine güveniyor, gereğini saygıları-
mızla arz ediyoruz. 

Kazak SSC Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, 

SSCB Yüksek Konsey Kurulu Milletvekili                          imza O. O. Suleymenov

Kazakistan Ressamlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı,  imza E. T. Mergenov

Kazakistan Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı,    imza T. Eraliyev

Kazakistan Tasarımcılar ve Dizayn Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı,        imza T. E. Suleymenev

Kazak SSC Kültür Fonu Başkanı,                                     imza S. A. Mambeev

Kazak SSC Tarih ve Kültür Anıtlar Koruma 

Cumhuriyetçi Derneği Merkez Konseyi Başkanı,               imza A. Kekilbayev

Kazak Bestekârlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı,            imza E. Rahmadiev

Kazakistan Film Yapımcıları Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı,                                                               imza K. Muhamedcanov

Kazak SSC Tiyatro İşçileri Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı,       imza A. Mambetov

Kazakistan Gazeteciler Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı,                                                                imza K.K.Düyseev

Kaynak kodu No 376                                                                      Alma-Ata şehri, 480100

25.10.88  Sovetskaya Caddesi.,39 Kazakistan Tasarımcılar Birliği
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TELGRAF

Moskova, Kongre Sarayı

652 nolu Türkistan Yerel Seçim Bölgesi 
Milletvekili Sayın Düysenbay PAYZİYEV ve 

150 nolu Saru-Agaş ulusal-bölgesel ilçe Milletvekili Erik  
Hristoforovich GUKESOV Beyefendilere

1988 yılının Ekim ayında düzenlenen Türkistan Şehri Halk Milletvekilleri Konseyi 
Kurulu’nun altıncı oturumunda, 1935 yılında Leningrad şehrindeki Ermitaj Müzesi’ne 
götürülen fakat Hoca Ahmet Yesevî türbesine ait olan taykazanın yerine yollanması ko-
nusunda, milletvekilleri SSCB Yüksek Konseyi Başbakanlık Heyeti’ne dilekçe ile baş-
vuru yapmışlardı. M. S. GORBAÇEVA adına gönderilen dilekçe Kazak SSC’sine üye 
olan ondan fazla yaratıcı birlik kurumlarınca onaylanmıştır. Mektup, O[lcas] SULEY-
MANOV, E. RAHMADİYEV vb. halk milletvekilleri tarafından imzalanmıştır.

Seçmenlerimizin adına, SSCB Yüksek Sovyeti Başkanlığı ve SSCB Kültür Bakanı 
ZAHAROV’a durumu açıklayarak, parlamento araştırması yapılmasını ve bizim şikâyet 
ve önerilerimizin sonucu hakkında bilgi vermenizi rica ederiz.

Türkistan halkı yeniden yapılandırma döneminde, yani sağduyu zaferinin kutlana-
cağı ve yakın gelecekte taykazan ile bronz şamdanların ait olduğu yere gönderileceğine 
inanıyorlar.

  Türkistan Şehri Halk Milletvekilleri Konseyi Kurulu Başkanı: 

    E. CURABEKOV.
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SOVYET KÜLTÜR FONU

BAŞBAKANLIK HEYETİ ÜYESİ

Sn. R. M. GORBAÇEVA’ya

Sayın RAİSA MAKSİMOVNA!

XVII – XIV. yüzyıla ait, ortaçağ mimarîsi eseri Hoca Ahmet Yesevî Ulusal Müzesi, 
1978 Eylül ayı itibarı ile Türkistan şehri, Çimkent bölgesinde faaliyet göstermeye başla-
mıştır. Müze, açıldığından beri Sovyetler Birliğine bağlı devletlerden ve yurt dışından 2 
milyondan fazla ziyaretçi gelmiştir. Bu bağlamda Türkistan şehri yabancı turizm güzer-
gâhına dâhil edilmiştir.

Hoca Ahmet Yesevî türbesinin ana sergi salonu, XIV. asırdan kalma (Emir Timur’un 
hediye ettiği) tören kazanı ile bağlantılı olan “Kazanlık” salonudur.

Müzeye gelen ziyaretçiler, 1936 yılına kadar Hoca Ahmet Yesevî türbesinde bulu-
nan, ancak daha sonra Ermitaj Devlet Müzesi’ne devredilen, tarihî değeri yüksek ve tür-
benin en önemli parçası olan taykazan ile iki adet bronz şamdanın ne durumda olduğu-
nu merak etmektedir. Taykazanın yokluğu müzenin algı bütünlüğünü olumsuz yönde 
etkilemektedir.

Halk temsilcileri konseyi, şehir ve bölge meclislerinin yürütme komiteleri, Kazakis-
tan SSC Kültür Bakanlığı, Cumhuriyetçi Anıtları Koruma Toplumu, ayrıca XXUP Parti 
Kongresi delegelerinin başvurusu, XIX. parti konferansı bilim adamları, yazarlar ve di-
ğer vatandaşlarımızın -  SSCB Kültür Bakanlığı ve Ermitaj Müzesi Yönetmeliği’ne göre, 
taykazanın geri yollanması ile ilgili daimi yazışmaları hiç bir şekilde sonuç vermemiştir.2

2  Muhtemelen, huzurda okunmak üzere hazırlanan bilgilendirme notudur.
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[TELGRAF METNİ-1]

TÜRKİSTAN, Çimkent Müze Kompleksi 4/11502 76 21/8 2015=

LENİNGRAD şehri, Ermitaj Müzesi Müdürü PİOTROVSKİ Beyefendiye

Hoca Ahmet Yesevî türbesine ait olan taykazanın geri gönderilmesi hususunda, 
devlet, il, şehir ve belediye gazetelerinde yayınlanmış ve devlet televizyon kanallarından 
da duyurulmuştur. Devletimizin, ilimizin ve şehrimizin vatandaşlarının bu konuda ilgi-
si artmış durumdadır. Kazakistan’da Ukrayna Kültür Günleri kutlanması ve Türkistan 
şehrinin [kuruluş]yıldönümünün 3 Eylül’de kutlanması düşünüldüğünden, taykazanın 
gönderilmesinin hızlandırılmasını ve en geç 18-20 Ağustos tarihleri aralığında getiril-
mesini arz eder, bu dileklerimizi telgrafla merkeze göndermenizi isterim. Derin saygıla-
rımla. SSCB Halk Milletvekili  A. PAYZİYEV.

2127 4/6

[TELGRAF METNİ-2]

TÜRKİSTAN, Çimkent Müze Kompleksi 4/8302 44 15/8 1930=

LENİNGRAD şehrindeki Ermitaj Müzesi Müdürü PİOTROVSKİ beyefendiye

Hoca Ahmet Yesevî türbesine ait olan tay kazanın geri gönderilmesi hususunda 
devlet, il, şehir ve belediye gazetelerinde yayınlanmış ve devlet televizyon kanallarından 
da duyurulmuştur. Devletimizin, ilimizin ve şehrimizin vatandaşlarının bu konuda ilgi-
si artmış durumdadır. Kazakistan’da Ukrayna Kültür Günleri kutlanması ve Türkistan 
şehrinin [kuruluş]yıldönümünün 3 Eylül’de kutlanması düşünüldüğünden, taykazanın 
hızlı bir şekilde gönderilmesi konusunda yardımcı olmanızı ve en geç 18-20 Ağustos 
tarihleri aralığında getirilmesini arz eder, isteklerimizi telgrafla merkeze göndermenizi 
isterim. Türkistan Şehri Halk Milletvekilleri Konseyi Başkanı E. CURABEKOV 0811
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SSCB KÜLTÜR BAKANLIĞI 

EMRİDİR

04.07.89          
No:283 Sayılı karar

MOSKOVA

Ermitaj Müzesi’nde bulunan taykazanın
Türkistan Devlet Müzesi’ne iadesi ile ilgili beyanname.

Ermitaj Müzesi Müdürü B.B. PETROVSKİ’ye Türkistan Devlet Müzesi Ahmet Ye-
sevî mimarî eserine,  bahsi geçen taykazanın gönderilmesini, ayrıca CA 15930 No’lu 
demirbaş kaydının arşivlerden silinmesini rica ederim.

Türkistan Devlet Müzesi Ahmet Yesevî mimarî eserinin Müdürüne, bahsi geçen 
taykazanın kabul edilmesini, ayrıca muhasebe kayıtlarına geçirilerek güvenliğinin sağ-
lanmasını arz ederim. 

SSCB KÜLTÜR BAKANI – V.G. ZAHAROV
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ANLAŞMA     ONAY
Türkistan Yönetim Kurulu Başkanı        Kazak SSC Devlet Kültür Komitesi 
             Başkan Yardımcısı
 E. CURABEKOV           V.İ. KUTOVA  
1989                  1989     

Kazak SSC Devlet Kültür Komitesi ile Türkistan Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın, 
taykazanın Leningrad Devlet Müzesi Ermitaj’dan Türkistan şehrine geri getirilmesi 
konusunda ortaklaşa gerçekleştireceği

 İŞ PLANI
NO Etkinlik Tarih Sorumlu Kişi
1 İş paketinin organizasyonu için 

yapılaması gerekenler (liste ektedir)
29.08.89 Curabekov E.

2 Taykazanın transfer hazırlıklarını 
başlatmak üzere 2-3 kişiden oluşan 
ekibin yola çıkması.

3.09.89 Curabekov E.
Abdukadırov M.
İsabekov B. 

3 Taşıma aracının iki şoför ile 
Leningrad şehrinden yola çıkması. 

5-6.09.89 Curabekov E.
Alimov A.
Şirikbaev B.

4 Taykazanın güvenliğini sağlamak 
amacı ile iki polis memurunun özel 
silahlandırma ile yola çıkması.

9-10.09.89 Mamişev T.
İsabekov B.

5 Taykazanı kayda geçirmek için 2-3 
görevlinin yola çıkması.

10-11.09.89 Djurabekov E.

6 Tay kazanın, Hoca Ahmet Yesevî 
türbesindeki “Kazanlık” salonuna 
yerleştirme hazırlıklarının 
başlatılması.

7-17.09.89 Asilbaeva G.
Nazarov N.
Tukeev U.

7 Basın ajansları ile iletişime geçilmesi. 1-17.09.89 Devlet Kültür 
Komitesi

8 Taykazanın kabul töreninin 
planlanması ve organizasyon 
işlemlerinin yapılması.

1-17.09.89 Devlet Kültür 
Komitesi
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Devlet Ermitaj Müzesi Müdürü
Sayın B. B. PİOTROVSKİ’ye

Yardım Etmeniz İçin.
Sayın BORİS BORİSOVİÇ!

Bildiğiniz üzere, SSCB Kültür Bakanlığının No 283, 04.07.1989 Sayılı “Ermitaj Mü-
zesinde sergilenen taykazanın Türkistan Devlet Müzesi’ne geri gönderilmesi” ile ilgili 
kararı gereğince, Leningrad şehrine Salı günü itibarı (18.07) ile Türkistan şehrinden 
gelen ve içinde 5 görevlinin bulunduğu delegeler, sözü geçen taykazanın götürülmesi ve 
Sizin görevlendirmeniz ve taykazanın Ertmitaj’dan alınarak, ait olduğu yere geri götü-
rülmesi konusuna ilişkin bütün masrafların tarafımızca kabul edilmesi konusu ile ilgili 
bütün soruları detaylı konuşmak için sizinle görüşmeyi beklemektedir.

Taykazanın, Leningrad Devlet Müzesi Ermitaj’dan alınarak Türkistan şehrine inti-
kal ettirilmesi ve türbe kompleksinin organizasyonu ile ilgili görevlendirilen girişimci 
çalışma grubunun

LİSTESİ:   

1.ABDUKADIROV, M. S.- TMT İcra Komitesi Başkanı.

2. NAZAROV N. O. – Hoca Ahmet Yesevî Türbesi Müdürü

3. TYAN O. A. – Gençler Meclisi Merkezi adına

4. ALİMOV A. A. – Pamuk Rafinerisi Fabrikasının Başkanı

5. MAMİŞEV T. C. – İçişleri Bölüm Başkanı

6. İSABEKOV B. – Devlet Havaalanı Başkanı.

7. BUKEBAYEV S. T. – Tasarım Merkezleri adına.

8. ASİLBAYEVA G. – Türkistan İcra Komitesi Başkan Vekili.

9. SHİRİKBAYEV B. – Türkistan İcra Komitesi Başkan Vekili.

10. ABDURAZAKOV A. – Kurumsal partiler adına

11. BEGMANOV K. – Kültür Örgütleri Daire Başkanı
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SSCB KÜLTÜR BAKANLIĞI 
LENİN ARMASI ERMİTAJ DEVLET 
MÜZESİ 
191065, Leningrad, Dvortsovaya Naberejnaya, 34.
Tel. 219-86-01
24.07.89  NO: 2243

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. E. CURABEKOV’a.        

Kazak SSC, Türkistan Şehri, 

  
                              __________________________

Türkistan Devlet Müzesi Ahmet
Yesevî mimarî eserinin Müdürü                                                                                   

N. NAZAROV’a.
Devlet Ermitaj Müzesi Yönetimi, söz konusu taykazanın transfer hazırlıklarına içinde 

bulunduğumuz yılın 28 Ağustos tarihinde başlatacaktır. 

Türkistan Şehri Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ahmet Yesevî Devlet Müzesi Müdür-
lüğü’ne transfer ile ilgili haber bir hafta öncesinden bildirilecektir.

Müdür Baş Yardımcısı –                                   imza                                 V. A. SUSLOV 
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LENİNGRAD 322029/44 37 24/8 II 17=
ALMA-ATA 302 GOGOL’ Sokağı 35, Kültür Komitesi Yöneticisi
Sayın AHMEROV’A

Taykazanın paketlenmesi ve kamyonlara yüklenmesi ile görevli ekibi ancak 11 Eylül 
tarihinde toplayabiliriz. Dolayısı ile taykazanı geri götürme işlemlerini gerçekleştirmek 
üzere sizin taraftan ilgili görevlilerin Eylül ayının başında gelmelerini önemle rica eder, 
gereğini saygı ile arz ederim.

Ermitaj Müzesi Müdürü, PİOTROVSKİ B. B. 

12.28
01 251002/4 DOS
01 251904/29 UPT
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Sn. V. İ. KUTOVA’ya
Bir an önce Türkistan’a gönderilmek üzere

25.08.89 

Özel tasarım 60, 1000.baskı, 9.02.88

LENİNGRAD 322029/44 37 24/8 11 17 

ALMA-ATA, GOGOL SK., 35 , KÜLTÜR KOMİTE BAŞKANI SN.  AHMETO-
VA’YA

TAYKAZANIN TAŞIMA İŞLEMLERİ İÇİN EKİP OLUŞTURULSUN, TAYKA-
ZANI TAŞIMA ARACINI EYLÜL AYINDA TEMİN EDEBİLECEĞİMİZ İÇİN, TA-
ŞIMA ARACI SEÇİM ORGANİZASYON İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK 
ÜZERE TEMSİLCİLERİNİZ EYLÜL AYININ BAŞINDA GÖNDERİLSİN

ERMİTAJ MÜZESİ MÜDÜRÜ – B. B. PİOTROVSKİ

12.28                         

01 251002/4 DOS

01 251804/29UPT
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Türkistan Şehri Yönetim Kurulu Başkanlığının

TALİMATI

Türkistan Şehri                                               No 280-R                                01.09.1989 tarihli karar.

1. Türkistan şehri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. S. ABDUKADIROV’u, 
taykazanı Leningrad şehrindeki Ermitaj Müzesi’nden getirilmesi konusunda müzakere 
gerçekleştirmek için 2. Eylül 1989 tarihi itibarı ile Leningrad şehrine iş seyahatine gön-
derilmesi hususunda.

Yönetim Kurulu Başkanı    E. CURABEKOV
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000

22

          
15 2040

01 184522/02RUS

01 184902/25UPT

ZCZC 294 C184 522 2

(580 460514/01 0288 1810 15.09)

SİM ŞEHRİ ÇELYABİNSK İLİ 43101 21 15/9 1745-

ACİL. KAZAK SSC ÇİMKENT İLİ TÜRKİSTAN ŞEHRİ YÖNETİM KURULU 
BAŞKANLIĞI

MOSKOVA SAATİ İLE 16:30 DA UFA ŞEHRİNDEN SORUNSUZ GEÇTİK

EYLÜL 1989 – SANDIBAEV- 
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KAZAK SSC DEVLET ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİTESİ
480091, Alma-Ata şehri, Komunistiçeskiy cd, 93/95
Telgraf: Alma-Ata, 91,  Kazak SSC Devlet Çalışma Komitesi 
Tel.; 62-11-68, 62-12-91.
Alma-Ata Devlet Bankası Hesabı 

25.09.89 No: 1-1-21/1026 sayılı karar

TÜRKİSTAN ŞEHRİ HALK MİLLETVEKİLLERİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

SN.E. CURABEKOV’A
Erkin İSKANDAROVİÇ!

Taykazanın Türkistan’a geri getirilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Nihayet o, ait 
olduğu yer olan Hoca Ahmet Yesevi türbesine yerleştirilmiş. Bütün çabalarımız sonun-
da meyvesini verdi.  

En güzel dileklerim ile 

Devlet Komitesi Başkanı                                 imza                      S.U. DJANDOSOV 

KAZAK SSC Devlet Planlama Yayınları, No:11 “K”, 25.10.88 özel sayısı 10000. 
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