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ÖZBEKİSTAN’IN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASININ KORUNMASINA 
İLİŞKİN ÇALIŞMALAR	
1991 yılında bağımsızlığını kazanmasından 
bu yana Özbekistan, ülkesinin tarihi ve kültü-
rel mirasının korunmasını kamu politikasının 
temel ilkesi olarak kabul etmiştir. Özbekistan, 
zengin tarihi geçmişini güvence altına almak 
için kültürel ve tarihi mirasın korunmasına 
yönelik bir politika izlemektedir. Bu politika 
ülkenin Anayasasında da yer almaktadır. Bu 
kapsamda Özbekistan Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından bu 
alanda önerilen tüm uluslararası ve bölgesel 
araçları kullanmaya gayret etmektedir. 
Özbekistan'ın ülkenin somut ve somut olma-
yan kültürel mirasını korumayı amaçlayan 
kültür politikası sayesinde Semerkant, Şahri-
sabz, Buhara ve Hiva gibi birçok tarihi ve 
kültürel bölge UNESCO Dünya Mirası Liste-
si'nde yer almaktadır. Baysun ilçesindeki 
kültürel alanın yanı sıra Şaşmakam (Özbek 
klasik müzik tarzı) ve Katta Aşula (Özbek 
geleneksel müziğinde orijinal şarkı türü), 
UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan 
Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil 
edilmiştir. Özbekistan Hükümeti'nin önerileri 
üzerine aşağıdaki yıldönümleri de UNES-
CO'nun himayesinde kutlanmıştır: Mirzo 
Uluğbek'in 600. yıldönümü (1994), Emir 
Timur’un 660. yıldönümü (1996), Buhara ve 
Hiva şehirlerinin kuruluşunun 2500. 
yıldönümü (1997), ünlü muhaddis İmam 
Buhari’nin 1225. yıldönümü ve büyük âlim 
Fergani’nin 1200. yıldönümü (1998), “Al-
pomış” Destanı’nın yazılışının 1000. 
yıldönümü (1999), Celaleddin Mangu-
berdi’nın 800. yıldönümü (1999), İmam 
Maturidi’nin 1300. yıldönümü ve Mergi-
nanı’yın 910. yıldönümü (2000), “Avesta” 
kutsal Zerdüşt kitabının yazılışının 2700. 
yıldönümü (2001), Termez şehrinin 2500. 
Yıldönümü (2002), Abdülhalık Gujduvani’nin 
900.yıldönümü (2003), Hoca Übeydullah 
Ahrar-i Veli’nin 600. yıldönümü (2004), 
Mamun Akademisi’nin 1000. yıldönümü 
(2006), Karşı şehrinin 2700. Yıldönümü 
(2006), Semerkant'ın kuruluşunun 2750. ve 
Margilan şehrinin 2000. yıldönümü (2007) ve 
Taşkent’in kuruluşunun 2200. yıldönümü 
(2009). 
Diğer yandan, ülkenin tarihi mirasını koru-
mayı hedefleyen bazı kurumlar kurulmuştur. 
Örneğin, Özbekistan'ın ilk Cumhurbaşkanı 
İslam Karimov'un girişimi üzerine Ağustos 
1995'te Semerkant'ta UNESCO'nun Uluslara-
rası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü 
(IICAS) açılmıştır. IICAS'ın başlıca hedefleri, 
Orta Asya tarihi ve kültürü ile ilgili uluslara-

rası ve disiplinlerarası bilimsel işbirliğinin 
geliştirilmesi ve desteklenmesidir. IICAS, 
yirmi yıldan fazla bir süredir Orta Asya'nın 
tarihi ve kültürel mirasının korunmasına 
yönelik 30'dan fazla bilimsel etkinlik gerçek-
leştirmiştir. Şu anda, Orta Asya ülkelerinin 
yanı sıra Kore, Çin, Pakistan, Azerbaycan, 
İran ve Türkiye de Enstitü üyeleri arasında yer 
almaktadır. 
Özbekistan'da büyük tarihi ve kültürel değere 
sahip 100,000'den fazla eski el yazmalarının 
bulunduğunu belirtmek gerekir. Bu bağlamda, 
2014 yılında Taşkent Devlet Doğu Araş-
tırmaları Enstitüsü bünyesinde Ebu Rayhan 
el-Biruni Doğu El Yazmaları Merkezi kurul-
muştur. Merkez, 65,000'den fazla el yazması 
ve litografik kitapla Orta Asya'daki en büyük 
oryantal ve İslam el yazması koleksiyonuna 
sahiptir. Dünyanın en geniş koleksiyon-
larından biri olan merkezin bu koleksiyonu 
ayrıca UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de 
yer almaktadır. Koleksiyonun el yazmaları, 
Özbekçe, Arapça, Farsça, Tatarca, Urduca ve 
diğer dillerde yazılmış olup astronomi, mate-
matik, fizik, kimya, coğrafya, tıp, tarih, felse-
fe, filoloji, edebiyat ve din bilimleri gibi 
birçok konuyu kapsamaktadır. Merkezde 
görevli olan uzmanlar, antik edebiyatın paha 
biçilmez eserlerini incelemek ve korumak için 
detaylı çalışmalar yapmaktadırlar. Yakın 
geçmişte, Merkez, Gerda Henkel Vakfı (Al-
manya) ile elektronik bir kart kataloğunun 
oluşturulmasıyla ilgili ortak bir proje tamam-
lamıştır. İngilizce hazırlanan bu katalog, 
dünyanın dört bir yanındaki uzmanların belli 
bir el yazması hakkında bilgi edinmesine 
imkan sağlayacaktır. 
Özbekistan, mimari epigrafi açısından dünya 
liderlerinden biri olmasına rağmen, bu yazıtlar 
yakın zamana kadar incelenmemiş ve 
yayınlanmamıştır. Bu nedenle, ülkedeki tüm 
mimari eserlerin epigrafisinin kapsamlı bir 
analizinin ve sentezinin yapılabilmesi için 
Özbekistan Hükümeti, UNESCO ile birlikte 
“Özbekistan’ın Mimari Epigrafisi” projesini 
başlatmıştır. Proje çerçevesinde yıllar süren 
çalışmalar sonucunda, Semerkant'ın dünyaca 
ünlü mimari eserleri olan Şah-ı-Zinda komp-
leksi, Emir Timur Türbesi, Bibi Hanım Camii 
ve Hiva anıtlarının (Pehlivan Mahmud komp-
leksinin mezar yazıtları dahil olmak üzere 13 
mimari kompleks) epigrafik yazıtları araş-
tırılarak kısmen yayınlanmıştır. Örneğin, 17 
Ekim 2016'da Özbekistan'daki UNESCO 
Ofisi, Karakalpakistan, Andican, Buhara, 
Kaşkadarya, Navoi, Namangan, Surhandarya, 
Fergana, Harezm bölgelerinde ve Taşkent'te 

bulunan mimari eserler üzerine yazılmış 
epigrafik yazılara yönelik yayınlanan 12 
albümün yanı sıra Semerkant'ın tarihi mimari 
kompleksleri olan Registan ve Şah-ı-Zinda 
üzerine iki albümün sunumuna da ev sahipliği 
yapmıştır. Albümler Özbekistan Today Haber 
Ajansı tarafından Özbekçe, Rusça ve İngilizce 
olarak yayımlanmıştır. Bu kitap serisi, proje-
nin ilk aşaması olup Özbekistan'daki diğer 
keşfedilmemiş epigrafik yazıtları kapsayan 
proje çalışmaları devam edecektir. Toplam 
olarak 25 cildin yayımlanması planlanmak-
tadır. 
Özbekistan'ın tarihi ve kültürel mirasının 
korunması için yürütülen bir başka büyük 
proje, Özbekistan Today Haber Ajansı'nın 
inisiyatifiyle ve Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev'in desteğiyle gerçekleştiri-
len “Dünya Koleksiyonlarında Özbekistan'ın 
Kültürel Mirası” projesidir. Bugüne kadar bu 
resimli kitap-albümünün dört cildi hazır-
lanmıştır. Bu kitap-albümler, Özbekistan'da 
bulunan ve çeşitli müzelerin ve bireylerin 
koleksiyonlarında saklanan eşyalara ayrıl-
mıştır. Çağlar, dönemler ve uygarlıklar boyu 
geleneksel ve modern ustalar tarafından oluş-
turulan bu başyapıtlar, Özbekistan'ın maddi ve 
sanatsal kültürünün benzersiz mirasını 
yansıtmaktadır. Hiç şüphe yok ki, bu proje 
Özbekistan'ın tarihi ve kültürel mirasının 
kitleler tarafından daha fazla tanınmasına 
önemli katkı sağlayacaktır. 
Özbekistan Hükümeti'nin ülkenin tarihi ve 
kültürel mirasını koruma amacı, Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in mevcut 
girişimlerinde de belirgin şekilde kendini 
göstermektedir. Örneğin,  İslam İşbirliği Teş-
kilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 18 Ekim 
2016 tarihli toplantısında, ülkenin cumhur-
başkanı Semerkant'ta İslam düşünürlerinin 
dini ve manevi mirasını incelemeye odaklanan 
İmam Buhari Uluslararası Araştırma Merke-
zini ve Taşkent İslam Üniversitesi'nde İslam 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO) 
Bölümünü kurmayı teklif etmiştir. 
Dolayısıyla, Özbekistan'ın kültür alanında 
izlediği kamu politikasının incelenmesi, 
ülkenin tarihi ve kültürel mirasının, kültürel 
geleneklerinin ve manevi mirasının korunma 
sürecinin devam ettiğini göstermektedir. 
Ülkedeki tarih biliminin ilerlemesine katkıda 
bulunan ulusal kültür mirasının dikkatli bir 
şekilde korunması, zenginleştirilmesi ve ge-
liştirilmesi konusunda Özbekistan’ın yaşadığı 
tecrübe, bölgedeki diğer ülkeler için örnek 
teşkil edecek şekilde daha ayrıntılı olarak 
incelenmeye devam edilmelidir. 



	

• Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu, 
Anayasa değişiklikleri ile ilgili görüş-
melerin ilk turunda değişiklikler ile il-
gili tasarıyı kabul etmiştir. Anayasa 
maddeleri, Parlamento’nun ikinci tur 
görüşmelerinde tekrar oylanacaktır. 

• Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 
yaptığı resmi ziyarette Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Si-
lahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardım-
cısı Muhammed bin Zayed bin Sultan 
Al-Nahyan, ticaret, yatırım ve enerji 
alanlarında ikili işbirliğinin daha da ge-
liştirilmesini içeren görüşmeler yap-
mışlardır. Ayrıca, taraflar diplomatik 
görevler, vize muafiyeti, turizm, ulus-
lararası ulaşım ve dini faaliyetler gibi 
konularda 8 uluslararası anlaşma imza-
lamışlardır. 

• Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali 
Rahmon, 29 yaşındaki oğlu Rustam 
Emomali'yi 19 yıldır Belediye Başkanı 
olan Mahmadsaid Ubaidulloev'in ye-
rine Duşanbe Belediye Başkanı olarak 
atamıştır. 

• Kazakistan'ın BM Güvenlik Konse-
yi'nin daimi olmayan üyesi olarak ilk 
kez katıldığı Çatışmaların Önlenmesi 
ve Barışın Sürdürülmesi ile İlgili Açık 
Oturum sırasında Dışişleri Bakanı Kai-
rat Abdrakhmanov, Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev'in “Kazakis-
tan'ın Güvenli, Adil ve Müreffeh Dün-
ya için Küresel Ortaklığı Sürdürme 
Vizyonu” başlıklı söylevini sunmuştur. 

• Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye üze-
rinde uçuş güvenliğini sağlamak için 
Türkiye Savunma Bakanlığı ile bir an-
laşma imzaladığını bildirmiştir. Türki-
ye Savunma Bakanlığı heyetinin Mos-
kova'ya yaptığı resmi ziyarette Suriye 
hava sahası üzerinde uçaklar ve dron-
larla ilgili olası kazaların önlenmesi 
için iki ülkenin hava kuvvetleri 
arasında koordinasyon zemini oluştur-
ma amacıyla bir memorandum imza-
lanmıştır. 

• Kiev'e yaptığı 6. resmi ziyarette ABD 
Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Uk-
rayna Cumhurbaşkanı Petro Poro-
shenko, Ukrayna'da reformların mev-
cut durumu ve ülkenin bankacılık siste-
mini istikrara kavuşturmak için hükü-
metin gösterdiği çabalar konusunda 
Kiev ve Uluslararası Para Fonu arasın-
da işbirliğinin sağlanmasıyla ilgili ko-
nular üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Kazakistan Terörle Mücadele Merkezi, 
Aktobe şehrinde meydana gelen silahlı 
saldırı ve Almatı şehrinde polis karako-
luna düzenlenen saldırı sonrasında 16 
Ocak 2017 tarihi itibariyle ülkede terör 

tehlikesi için ilan edilen sarı (orta) 
alarmın kaldırıldığını bildirmiştir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• İran Petrol Bakanlığı, ülkeye uygula-
nan yaptırımların kaldırılmasının ardın-
dan petrol ve doğalgaz projeleri için 
teklif verme hakkına sahip 29 ulusla-
rarası şirketin listesini yayımlamıştır. 
Böylece şirketlerin, İran Petrol Anlaş-
ması olarak adlandırılan anlaşmaya da-
yanan ve 49 petrol ve doğal gaz 
alanının kalkındırılmasına hedefleyen 
kalkınma projelerine katılma fırsatı bu-
lacağı belirtilmiştir. 

• Kuzey Hazar İşletme Şirketi (NCOC), 
Kazakistan'ın Kaşagan alanından 1 
milyon ton petrol ihraç edildiğini bil-
dirmiştir. Şu anda üretim seviyesinin 
günlük 180,000 varile çıkarılmasına 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Pet-
rol ile birlikte bulunan (kükürtlü) gazın 
rezervuara yeniden enjekte edilmesinin 
ardından üretim seviyesinin, günlük 
370,000 varile ulaşması beklenmekte-
dir. 

• Rus devlet enerji şirketi Rosneft, Çin 
Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ile Kaza-
kistan üzerinden ek petrol tedarik 
edilmesini öngören anlaşmada değişik-
lik yapıldığını ve 21 Haziran 2013'te 
imzalanan anlaşmanın 31 Aralık 2023 
tarihine kadar uzatıldığını bildirmiştir. 
Yeni anlaşmaya göre, Rosneft 2017-
2023 yılları arasında 70 milyon ton pet-
rol göndermeyi taahhüt etmiştir. Sevki-
yatların toplam hacmi (daha önce tes-
lim edilen 21 milyon ton petrol dahil) 
10 yıl içinde 91 milyon ton olacaktır. 

• Kazakistan Ulusal Servet Fonu Samruk 
Kazına’nın yayımladığı 2017 yılı petrol 
piyasası görünümüne ilişkin raporda, 
2017 yılında petrol fiyatlarının 2016'ya 
kıyasla varil başına 10 dolar kadar art-
masının beklendiği belirtilmektedir. 
Fonun beklentilerine göre, ortalama 
petrol fiyatları 2017'de varil başına 50-
52 dolar olacaktır. 

• Kuzey Akım AG Şirketi'nden yapılan 
açıklamaya göre, 2016 yılında Kuzey 
Akım boru hattı yıllık kapasitesi olan 
55 milyar metrekübün %80'ini kul-
lanılmıştır. Bu bağlamda 2016'da 43.8 
milyar metreküp doğal gazın Avrupalı 
tüketicilere teslim edildiği bildirilmiş-
tir. Boru hattının faaliyete geçmesinden 
bu yana beş yıl içinde toplam 154.4 
milyar metreküp doğal gaz Avrupa Bir-
liği'ne gönderilmiştir. 

• Çin Gümrük İdaresi, 2016 yılında Rus-
ya ile Çin arasındaki ticaret hacminin 
%2.2 oranında artarak 69.5 milyar do-
lara ulaştığını bildirmiştir. 2016 yılında 
Çin'in Rusya'ya yaptığı ihracat %7.3 
oranında artarak 37.3 milyar dolar 
olurken Rusya'dan yaptığı ithalat %3.1 
oranında azalarak 32.2 milyar dolara 

düşmüştür. Aralık 2016'da ise ikili tica-
ret hacmi 7.17 milyar dolara ulaşırken 
Çin'in ihracat ve ithalatı sırasıyla 3.9 
milyar dolar ve 3.2 milyar dolar olmuş-
tur. 

• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD), Türkmenistan'daki ilk PVC 
profil üretim tesisini desteklemek için 
3.5 milyon dolarlık kredi sağlamayı 
planladığını açıklamıştır. Üretime 2017 
yılında başlanacağı ve yıllık 3,000 ton 
profil üretileceği tahmin edilmektedir. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan-
lığına Bağlı İstatistik Komitesi, ülkenin 
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile 
olan ticaret hacminin Ocak-Kasım 
2016 döneminde 11.95 milyar dolar ol-
duğunu bildirmiştir. Bu rakam, 2015 
yılının aynı dönemine kıyasla %21.1 
daha azdır. Kazakistan'ın AEB ülkele-
rine yaptığı ihracatın ilgili dönemde 
%26.8 oranında azalarak 3.48 milyar 
dolara düştüğü, ithalatın ise %18.5 
oranında azalarak 8.47 milyar dolara 
düştüğü belirtilmiştir. 

• Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriye-
ti'nin sosyo-ekonomik gelişimini hız-
landırmak için alınan ek tedbirler ile il-
gili karara imza atmıştır. Bu karara gö-
re, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ba-
kanlar Kurulu'na 2017 Cumhur-
başkanlığı İhtiyat Fonu’ndan 5 milyon 
manat (2.79 milyon dolar) tahsis edil-
miştir. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Tür-
kiye ve diğer Avrasya ülkeleri cumhur-
başkanları ve üst düzey yetkilileri, Ma-
nas Havalimanı yakınlarında yaşanan 
kargo uçağı kazası nedeniyle Kırgızis-
tan Cumhurbaşkanı Almazbek Atam-
bayev'e taziyelerini bildirmişlerdir. 
Boeing 747 tipi Türk kargo uçağı, 
Kırgızistan'da düşerek 4’ü pilot 37 kişi-
nin ölümüne neden olmuştur. Hayatını 
kaybedenlerin çoğunun Dacha-Suu kö-
yü sakinleri olduğu belirtilmektedir. 

• Türk yetkililerin aldığı bir karar çerçe-
vesinde, Türkiye’nin başkenti Anka-
ra'daki Rus Büyükelçiliğinin bulun-
duğu Karyağdı Sokağı’na, Aralık 2016' 
da katledilen Rus Büyükelçisi Andrei 
Karlov'un ismi verilmiştir. 

• Kazakistan'da hükümetin birimleri 
arasında gücün yeniden dağıtılmasıyla 
ilgili bir Çalışma Grubu oluşturulmuş-
tur. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İda-
resi Başkanı Adilbek Dzhaksybekov, 
Çalışma Grubunun başkanı olmuştur. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Aralık 2016'da Cumhur-
başkanı, Hükümet ve Parlamento 
arasında gücün yeniden dağıtılmasına 
ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir.  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Zhulduz Baizakova. 


