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RUSYA'DA DOĞU KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI 
16. ve 17.  yüzyıllardan bu yana Rus 
akademisyenler, Rusya ve Asya arasın-
daki etkileşime odaklanmış Doğu bilim-
lerini inceleyen güçlü bir ekol oluştur-
muşlardır. Rus bilim adamları, Rusya'nın 
tarihsel kaderinin Asya bölgesi ile yakın 
bir bağ kurulmasıyla ilişkili olduğunu 
düşünmüşlerdir. Sonuç olarak, Rusya, 
doğu halklarının kültürü, dili ve felsefe 
alanlarında çok sayıda ünlü akademisye-
ne ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca, 1921 
yılında ilk kez  ortaya çıkan Avrasyacılık 
kavramı, Rusya'nın Batı'ya yönelmek 
yerine uluslararası ilişkilerini Doğu üze-
rinde daha önce hiç olmadığı kadar  yo-
ğunlaştırması gerekliliğini ortaya koy-
muştur. 
Rusya’da bölgedeki doğu kültür mirası-
nın korunması için özellikle üç önemli 
enstitünün ön plana çıktığı görülmekte-
dir. Bu enstitülerden biri, Rusya Bilimler 
Akademisi'nin Doğu El Yazmaları Ensti-
tüsü, diğerleri ise Doğu Devlet Müzesi 
ve Ermitaj Müzesi'ndeki Doğu Bölü-
mü’dür. Bu üç kurum, kültürel çalışma-
larda önemli bir yere sahiptir. 
Rusya Bilimler Akademisi'nin Doğu El 
Yazmaları Enstitüsü’nün (DEYE) ana 
hedefleri, çeşitlendirilmiş antik çağ ve 
orta çağ doğu araştırmalarını, doğu dille-
rinde yazılan benzersiz el yazmalarını ve 
basılan ilk kitapları inceleyerek doğu 
tarihini, filolojisini, dinini, felsefesini ve 
yasalarını incelemek olarak ifade edil-
mektedir. Enstitü, 1818 yılında Rus Bi-
limler Akademisi (RBA) bünyesinde 
kurulan Rusya'nın en eski doğu araştırma 
kurumu olan St. Petersburg'daki Asya 
Müzesi temelinde kurulmuştur. 1714 
yılında Büyük Petro tarafından kurulan 
Müze, Kunstkamera kütüphanesinin el 
yazmaları, blok baskıları ve litografileri 
dahil olmak üzere çeşitli doğu dillerinde 
yazılan büyük bir el yazması koleksiyo-
nuna, Doğu'nun tarihi ve kültürü ile ilgili 
kitaplara ve Doğu'nun farklı çağlarına ve 
bölgelerine ait nadir eserlere sahiptir. 
1917 yılından bu yana Müze koleksiyon-
ları, doğu ülkelerine ait el yazmalarının 
ve basılı ilk kitapların dünyadaki en 
büyük özel koleksiyonlarından biridir. El 

yazmaları ve basılı ilk kitap koleksiyonu, 
65 dilde 100,000'den fazla eser içermek-
tedir. DEYE, doğu bilimlerinin çeşitli 
dallarında 800,000 cildi aşan değerli bazı 
belgeleri ve özel kitapları içeren kütüp-
haneyi içinde barındıran Doğu Bilimleri 
Arşivlerine sahiptir. 
Doğu anıtlarına ev sahipliği yapan bir 
diğer büyük müze, Rusya'nın tek uzman-
laşmış müzesi olan Moskova'daki Doğu 
Devlet Müzesi'dir. Bu müzenin koleksi-
yonları, Uzakdoğu, Orta Doğu, Güney-
doğu, Güney ve Orta Asya, Kuzey Kaf-
kasya ve Transkafkasya, Sibirya ve Uzak 
Kuzey, Kuzey ve Tropikal Afrika dahil 
olmak üzere 100'den fazla Asya ve Afri-
ka kültürünü temsil eden eser içermekte-
dir. Müze, yaklaşık üçte ikisi arkeolojik 
anıt olan 150,000 adet sanat eserine sa-
hiptir. Sergilenen eserlerin büyük çoğun-
luğu Neolitik Çağ'dan 21. yüzyıla kadar 
uzanan eserlerdir. 1918 yılında kurulan 
Müze, sürekli kapatılma riskiyle karşı 
karşıya kalmış ve adını birkaç kez değiş-
tirmiştir (Ars Asiatica, Doğu Kültürleri 
Müzesi, Doğu Sanatı Müzesi). Günü-
müzde bu Müze doğu bilimi araştırmacı-
ları ve uzmanları için tanışma toplantıla-
rı, uzmanlık sınıfları ve çalıştaylar, se-
minerler ve konferanslar dahil olmak 
üzere her yıl geniş bir faaliyet programı 
düzenlemektedir. Bu anlamda, Müze 
ülkenin önemli bir kültür, eğitim ve araş-
tırma kurumlarından biri haline gelmiş-
tir. 
Rusya'da doğu kültür mirasının korun-
masında büyük bir öneme sahip olan bir 
diğer enstitü, Ermitaj Müzesi'ndeki Doğu 
Bölümü’dür. Dört bölümden (Antik Do-
ğu Bölümü, Ortadoğu ve Bizans Bölü-
mü, Uzakdoğu Bölümü, Orta Asya, Kaf-
kaslar ve Kırım Bölümü) oluşan Doğu 
Bölümü'nün kurulmasına Ermitaj Müzesi 
Konseyi tarafından 1920'de karar veril-
miştir. Günümüzde Doğu Bölümü’nde 
150,000'den fazla eser sergilenmektedir. 
Kronolojik kapsam açısından, Doğu 
Bölüm'nün koleksiyonu Ermitaj Müze-
si'nin diğer bölümlerinin koleksiyonla-
rıyla karşılaştırılamayacak kadar geniştir. 
Aslında, 1754 yılında kurulduğundan bu 

yana Ermitaj Müzesi, özel kraliyet ailesi 
koleksiyonlarını (Büyük Petro ile ilgili 
en önemli anıtlar ve Büyük Katerina 
koleksiyonları), satın alınan anıtları ve 
arkeolojik keşifler yoluyla elde edilen 
eserleri bir araya getirerek Doğu sanatı-
nın zengin bir koleksiyonuna sahip ol-
muştur. 
Ermitaj'daki Doğu Bölümü çok sayıda 
sergi ve fuara ev sahipliği yapmıştır: 
Antik Mısır (1987'den bu yana); Mezo-
potamya (2002'den bu yana); Hindistan 
(2004'ten bu yana); Kafkaslar ve Altın 
Orda (2006-2009 yılları arasında); Ja-
ponya (2009'dan bu yana); Antik Çağ'da 
ve Orta Çağ'da Orta Asya (2010'dan bu 
yana); Orta Asya (2013'ten bu yana). 
Yakın tarihte yapılan keşif gezilerinin, 
Sibirya ve Altay, Kırım, Özbekistan, 
Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da 
kazı yapan altı Ermitaj keşif gezisi çer-
çevesinde gerçekleştirilen arkeolojik 
araştırmalara dayandığını belirtmek ge-
rekmektedir. 
Sonuç olarak, Doğu kültürlerinin Rus-
ya'nın sosyal, ekonomik ve kültürel geli-
şimini etkilediği söylenebilir. İmparator-
luk döneminde Rus makamları ve Rus 
akademisyenler, doğu kültür mirasını 
korumak için gelecekte Rus doğu bilimi 
okulunun özünü teşkil edecek kurumları 
oluşturmak için bir temel kurmuşlardır. 
Bunun yanı sıra, Sovyet döneminde yet-
kililer, Sovyetler’in doğu ülkelerine yö-
nelik dış politikasını güçlendirme ihtiya-
cı duymuş ve bu ihtiyaç, doğu kültürü-
nün ve sanatının korunması, araştırılması 
ve yaygınlaştırılmasında müze ve araş-
tırma merkezlerinin rolünün daha da 
artırılmasına katkıda bulunmuştur. Gü-
nümüzde Rusya, kültürel miras anıtları-
nın korunması, kullanımı ve yaygınlaştı-
rılması ile ilgili kanuni düzenlemeleri 
güçlendirme yoluyla doğu kültür mirası-
nın korunması alanındaki devlet politika-
larını geliştirmeye önem vermektedir. 
Rusya’nın bu niyeti, 2010 yılında açıkla-
dığı ve Asya'nın büyümekte olan eko-
nomileriyle ilişkilerini artırmayı amaçla-
yan "Doğuya Dönüş" dış politikası ile de 
örtüşmektedir.  



 

 

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 
 
x Soçi'ye yaptığı resmi ziyarette Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, 
Suriye'nin durumu, teröre karşı ortak mü-
cadele ve özellikle Mart ayında Mosko-
va'da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Dü-
zey İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantı-
sında yapılan anlaşmalar çerçevesinde 
ikili işbirliği konuları üzerinde görüşmüş-
lerdir. 

x Soçi'ye yaptığı resmi ziyarette Almanya 
Başbakanı Angela Merkel ve Rusya 
Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Minsk 
anlaşmalarına yeni bir ivme kazandırıl-
ması gerektiği üzerine uzlaşmışlar ve Uk-
rayna anlaşmasıyla ilgili detayları görüş-
müşlerdir. 

x Güney Kazakistan bölgesine yaptığı 
ziyarette Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Shavkat Mirziyoyev ve Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ulaşım 
ve lojistik alanlarında işbirliği üzerinde 
durarak ekonominin çeşitli alanlarında ti-
cari ilişkilerin güçlendirilmesini ele al-
mışlardır. 

x Astana'da düzenlenen Suriye Barış Gö-
rüşmelerinin 4. turunda Rusya Cumhur-
başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi 
Alexander Lavrentiev, İran Dışişleri Ba-
kan Yardımcısı Hüseyin Ensari, Türkiye 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 
Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi 
Temsilcisi Beşer Caferi ve Silahlı Muha-
lefet Heyeti Başkanı Muhammed Allush, 
Suriye'nin çeşitli bölgelerinde “çatışmasız 
bölgelerin” kurulmasını öngören ve Rus-
ya tarafından hazırlanan Suriye krizini 
çözme planı üzerinde görüşmüşlerdir. 

x Aşkabat'ta düzenlenen Orta As-
ya+Japonya Diyaloğu 6. Dışişleri Bakan-
ları toplantısında Japonya Dışişleri Baka-
nı Fumio Kishida, Kazakistan, Kırgızis-
tan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbe-
kistan'daki meslektaşları ile birlikte, böl-
gesel güvenliğin sağlanması, ticaret, eko-
nomi, yatırım, insani ve kültürel alanlarda 
işbirliği konularını görüşmüşlerdir. Top-
lantının sonunda taraflar, bir ortak bildiri 
imzalamışlar ve Ulaşım ve Lojistik Ala-
nında Bölgesel İşbirliğine Yönelik Yol 
Haritası'nı kabul etmişlerdir. 

x Moskova'da yapılan Dışişleri Bakanları 
toplantısında Azerbaycan, Rusya ve Er-
menistan Dışişleri Bakanları Elmar 
Memmedyarov, Sergey Lavrov ve Eduard 
Nalbandyan, Dağlık Karabağ sorununun 
çözümünde müzakere sürecinin ilerleme-
sine yönelik beklentiler üzerinde görüş-
müşlerdir. Görüşmelerde, 2016 yılının 
Nisan ve Haziran aylarında Viyana'da ve 
St. Petersburg'da düzenlenen zirvelerde 
yapılan anlaşmaların uygulanması gereği 
vurgulanmıştır. 

x Aşkabat'a yaptığı ziyarette Kuveyt Dışiş-
leri Bakan Yardımcısı Ali Süleyman Al 
Saidi, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı 
üst düzey yetkilileri ile istişarelerde bu-
lunmuştur. Taraflar, işbirliğinin gelişti-
rilmesi kapsamında ticari, ekonomik ve 

kültürel-insani alanların yanı sıra tarım ve 
tekstil sanayinde ikili işbirliği ile ilgili 
konuları görüşmüşlerdir. 

x Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, ülkenin Rus yapımı S-400 uzun 
menzilli füze sistemlerinin Türkiye'ye 
teslim edilmesi konusunda Rusya ile an-
laşma sağlandığını açıklamıştır. Fiyat ve 
ortak üretim konularında taraflar arasında 
müzakereler devam etmektedir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

x Rusya Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol 
üretimini Ekim 2016'daki seviyesine kı-
yasla günlük 300,790 varil azaltarak 1 
Mayıs 2017'de üretimi azaltma yükümlü-
lüklerini aştığını duyurmuştur. Nisan 
2017'de Rusya'da günlük petrol üretimi-
nin ortalama 258,600 varil azaldığı kay-
dedilmiştir. 

x Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
lu, Şubat 2017'de Azerbaycan'ın Türki-
ye'ye 506.14 milyon metreküp doğal gaz 
ihraç ettiğini açıklamıştır. Bu rakam, Şu-
bat 2016’da 558.49 milyon metreküp ol-
muştur. Türkiye’nin ithal ettiği toplam 
doğal gaz hacminde Azerbaycan’ın payı, 
Şubat 2017'de %9.64 olarak gerçekleş-
miştir. Ayrıca, Türkiye'nin Şubat 2017'de 
toplamda 5.25 milyar metreküp doğal gaz 
ithal ettiği, bunun 3.75 milyar metrekü-
pünün boru hattı aracılığıyla ve 1.5 mil-
yar metreküpünün de LNG olarak ithal 
edildiği kaydedilmiştir. 

x British Petroleum, 2018 yılının ortalarına 
kadar Güney Gaz Koridoru'nun (GGK) 
Gürcistan'a ait bölümünü tamamlamayı 
planladıklarını açıklamıştır. Boru hattın-
daki faaliyetlerin tamamlandığı, bir 
kompresör istasyonunun %95 oranında ve 
diğer kompresör istasyonunun ise %55 
oranında tamamlandığı belirtilmiştir. Öl-
çüm istasyonunun inşası ise halen devam 
etmektedir. 

x Dünya Bankası Yönetim Kurulu, Ukray-
na'ya ihracata dönük küçük ve orta ölçek-
li işletmelerin finanse edilmesi amacıyla 
150 milyon dolar değerinde yeni bir kredi 
tahsisi kararı aldıklarını açıklamıştır. 
Kredi, Ukrayna devlet bankası Ukrexim-
bank'a tahsis edilecektir. 

x Uluslararası Para Fonu (IMF), Azerbay-
can'ın petrol dışı GSYİH'sinin 2017 ve 
2018 yıllarında sırasıyla %0.6 ve %2.2 
oranında artmasını beklediklerini açıkla-
mıştır. Ülkenin GSYİH'sinin 2017 yılında 
38.6 milyar dolara, 2018 yılında ise 42 
milyar dolara çıkacağı tahmin edilmekte-
dir. 

x Türkmenistan Sanayi Bakanı Yardımcısı 
Batır Ereshov, ülkenin Garaboğaz şehrin-
deki Hazar kıyısında yeni bir liman inşa 
etmeyi planladıklarını duyurmuştur. Bu 
modern limanın Garaboğaz'da inşası, yıl-
da 1,155,000 ton karbamit üretimi için bir 
kimyasal tesis kurulmasını hedefleyen 
büyük ölçekli bir proje çerçevesinde ön-
görülmektedir. 

x Azerbaycan Maliye Bakanlığı, ülkenin 
devlet bütçesinin 2017 yılının ilk çeyre-
ğinde 3.4 milyar manat (2.07 milyar do-
lar) olarak tahmin edilen miktarı %3.4 

oranında aştığını ve 3.59 milyar manata 
(2.14 milyar dolara) ulaştığını açıklamış-
tır. Bu arada bütçe açığı, 321.2 milyon 
manat (191.5 milyon dolar) veya ülkenin 
GSYİH'sinin %2.1'i olarak gerçekleşmiş-
tir. Ayrıca, Ocak-Mart 2017 döneminde 
Azerbaycan Devlet Petrol Fonu'nun (SO-
FAZ) devlet bütçesine 1.52 milyar manat 
(909.6 milyon dolar) transfer yaptığı kay-
dedilmiştir. 

x Rusya Merkez Bankası (RMB), faiz 
oranının yılda %0.5 oranında azalarak 
%9.25'e düşürüldüğünü açıklamıştır. 
RMB, yıllık tüketici fiyatları artış oranı-
nın Şubat 2017'de %4.6 iken Nisan 
2017'de %4.3'e düştüğünü belirtmiştir. 
Ayrıca, ılımlı sıkı para politikası uygula-
malarıyla, 2017 yılsonundan önce %4 
enflasyon hedefine ulaşılacağı ve 2018-
2019 döneminde enflasyonun bu seviyeye 
yakın tutulacağı kaydedilmiştir. 

x Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı, 
Ocak-Nisan 2017 döneminde tüketici fi-
yat endeksiyle ölçülen enflasyonun %2.7 
olduğunu açıklamıştır. Kazakistan'ın Ni-
san 2017'deki enflasyon oranı %0.5'e ula-
şırken, yıldan yıla enflasyon %7.7 olarak 
gerçekleşmiştir. Ocak-Nisan döneminde 
gıda ürünleri fiyatlarının %3.8, gıda dışı 
ürünlerin ve ücretli hizmetlerin ise %2.1 
oranında arttığı kaydedilmiştir. 

x Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, 
Kırgızistan'ın 240 milyon dolarlık borcu-
nu silme kararı almıştır. Bu borç silme iş-
leminin, Rusya’nın Kırgızistan'a yaptığı 
resmi kalkınma yardımı çerçevesinde uy-
gulandığı kaydedilmiştir. 

  

Toplum ve Kültür 
 

x Azerbaycan, Kazakistan, Rusya ve diğer 
Avrasya devletlerinin Cumhurbaşkanları, 
Oş bölgesinde meydana gelen heyelan 
nedeniyle 20'den fazla kişinin hayatını 
kaybetmesinden dolayı Kırgızistan Cum-
hurbaşkanı Almazbek Atambayev'e baş-
sağlığı dileklerini iletmişlerdir. Kırgızis-
tan Acil Durum Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamaya göre, heyelan Güney Oş böl-
gesinde Özgen yerleşim birimine bağlı bir 
köyde bazı evleri etkilemiştir. 

x Kırgızistan'daki İsviçre Büyükelçiliği, 
Büyükelçiliğin Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı (BMKP) kapsamında 
Kırgızistan'da parlamenter demokrasiyi 
güçlendirmeye yönelik "Güçlü ve Kapsa-
yıcı Parlamenter Demokrasi" adlı yeni bir 
proje başlattığını duyurmuştur. 10 yıllık 
toplam bütçesi 9.8 milyon İsviçre Frangı 
(9.75 milyon dolar) olarak belirlenen bu 
Proje, İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajan-
sı tarafından finanse edilecektir. 

x Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve 
Nüfusun Sosyal Koruma Bakanlığı, Bü-
yük Yurtsever Savaş gazilerine sosyal 
yardım sağlamak amacıyla 1.09 milyar 
tenge (3.47 milyon dolar) tahsis  edildiğini 
bildirmiştir. Bu sosyal yardımın 971.3 
milyon tengesinin (3.07 milyon doların) 
yerel bütçeler tarafından ve 125.7 milyon 
tengesinin (0.4 milyon doların) ise çeşitli 
sponsorlar tarafından karşılandığı belir-
tilmiştir. 
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