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KİTAP İNCELEMESİ 

                                                     Çağla GÜL* 

1-)KİTAP İLE İLGİLİ BİLGİLER 

a-)Kitabın adı: Güneşin Ayaklarındaki Ülke: TACİKİSTAN 

b-)Yazarı: Fahri TÜRK 

c-)Yayınevi: Astana Yayınları 

d-)Yılı: 2017 

2-)KAYNAK İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME 

a-)Yazar Hakkında Bilgi 

Çalışmanın yazarı Fahri Türk 1969’da Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Orta öğretimini Gürün 

Lisesi’nde tamamladıktan sonra Federal Almanya’ya giderek Berlin Hür Üniversitesi’nde siyaset 

bilimi alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi almıştır. ‘’Alman Silah Sanayiinin 1871 ve 1914 

Yılları Arasındaki Türkiye Ticareti-Krupp Fabrikası, Mavzer Silah Fabrikası, Alman Silah ve 

Barut Fabrikaları – Türk-Alman İlişkilerine Katkı’’ adlı teziyle siyaset bilimi alanında doktor 

unvanı almıştır. Fahri Türk 14 Mayıs 2007’den bu yana Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

3-)KİTAP İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME  

İncelemesini yapılan kitap toplam 19 ana bölümden oluşmaktadır. Yazar her bölümde 

Tacikistan’da bulunduğu süre zarfında yaşadığı anılarını, Tacikistan’ın tarihsel geçmişini,  

ülkenin değer ve kültürü hakkında yaptığı araştırmaları kaleme almıştır. 

Yazarın 07.08.2014, Perşembe başlığı altında topladığı birinci bölümde Tacikistan, 

şehirler, bilim, edebiyat, müzik, kültür ve sanattan bahsetmiştir. Kadınların ülkedeki konumu 

hakkında gördükleri ve aldığı bilgileri bu bölümde yayınlamıştır. 

İkinci bölümün başında gün içerisinde kimlerle görüşeceğini ve nerelere gideceğini 

planlamış, düşüncelerini aktarmıştır. Yazar gittiği camide, Türkiye’deki camilerin aksine 

Tacikistan’daki camilerin hutbelerinin olmadığını görmüş ve Tacikistan’da devletin çıkardığı bir 

yasaya göre on sekiz yaşından küçüklerin camilere gitmelerinin yasaklandığını  okuyuculara 

aktarmıştır. 
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Üçüncü bölümde çeşitli müzeleri ziyaret ettiğinden bahseden Türk, daha sonra beş 

ülkenin (Rusya, Çin, ABD, İran, Türkiye) ve Avrupa Birliği’nin Tacikistan üzerindeki etkileri ve 

bu beş ülkeyle ilişkilerini kaleme almıştır. Bahsettiklerimin dışında ülkedeki çevre sorunlarına da 

değinerek Tacik halkının çevreyi koruma konusunda gereken duyarlılığı göstermemelerinin çevre 

sorunlarının çözümünü daha da zorlaştırdığının altını çizmiştir. 

Yazar ‘’10.08.2014, Pazar’’ başlığını verdiği dördüncü bölümün başında, Gurminj 

Müzesi’ne yaptığı geziye değinmiş, burada görüp öğrendiklerini yazmıştır. Müze gezisinden 

sonra Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’den, ‘’Sokak Adları’’, ‘’Milli Kütüphane’’, ‘’Tacikistan 

Bilimler Akademisi’’, ‘’Tacikistan Devlet Üniversitesi’’, ‘’Tacikistan İslam Üniversitesi’’, ‘’Şark 

Araştırma Merkezi’’, ‘’Tacikistan Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden bahsetmiş, bu başlıklar 

altında okuyucuya ülke hakkında ilginç bilgiler sunmuştur, 

Beşinci bölümde haftaya Duşanbe Şark Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer 

Alimov ile yaptığı görüşmeyle başlayan yazar, daha sonra Taciklerin Tarihi’nden bahseder. 

Tacikistan’ın uzun geçmişini anlatmaya Samani İmparatorluğu’ndan başlayan Türk, İsmail 

Samani ’ye de değinir. Samani İmparatorluğu’ndan Günümüze adlı başlığıyla günümüze doğru 

yaşanan olayları anlatır. Öncelikle İç Savaş’tan, Siyasal Sistem’den, Tacikistan 

Parlamentosu’ndan, Siyasal Partiler ’den, Siyasal Hayat ve Kadınlardan, son olarak İnsan 

Haklarından bahseder. Yazar sonraki bölümlerde siyasal İslam, Türklere ait işletmeler ve 

kurumlar, Tacikistan’ın etnik yapısı, Tacikistan’ın kutsalları ve kahramanları, Tacikistan’ın 

ekonomik yapısı, eğitim sistemi, Dağlık Bedahşan bölgesi, Kurgantepe Kulap ve son olarak 

Hovaling ve Türkistan bağımsızlık mücadelesi ve Enver Paşa’ya değinerek çalışmasını 

tamamlamıştır. 

4-)ANALİZİ YAPILAN KİTAP HAKKINDA GENEL KANAAT 

Ülkemizde Tacikistan ile ilgili bu denli ayrıntılı bir kitap bulmak neredeyse imkânsız. 

Prof. Dr. Fahri Türk ‘’Güneşin Ayaklarındaki Ülke TACİKİSTAN’’ adlı kitabıyla bu boşluğu 

doldurmayı başarmış, ülkemize önemli akademik bir çalışma kazandırmıştır. Yazar ülkede 

Tacikistan’da sadece araştırma ve inceleme yapmakla kalmamış, ülkenin çeşitli yerlerini fotoğraf 

karesine alarak okuyucuyla buluşturmuştur. Bu kitabın ciddi bir alan çalışmasına dayanması 

araştırmaya büyük bir zenginlik ve orijinallik katmıştır.  

 


