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Özbekistan, Diyarım*][
B

undan tam 16 yıl önce, 
26 Eylül 1994’te, Türk 
Hava Yolları’nın İstan-
bul-Taşkent uçağı ile Öz-
bekistan’a uçarken bü-

yük bir heyecan ve karmaşık duy-
gular içinde idik: Yıllardır hayali-
mizde yaşattığımız anayurt bekledi-
ğimiz gibi miydi? O tarihte beş ve 
bir yaşındaki iki kızımıza sağlıklı bir 
ortam bulabilecek miydik? 1929’da 
SSCB döneminde Hokant’tan ayrılıp 
1956’da Türkiye’ye göç eden bir Öz-
bekistanlı ailenin kızı olan eşimi, an-
ne-babasının geldiği topraklarda bir 
Türk diplomatı olarak neler bekliyor-
du? Bu ve benzeri birçok soru zih-
nimizi meşgul ediyordu. Eşim Azize, 
Türkiye’de doğup büyümüş ve Tür-
kiye’de tahsil etmiş Özbek gençlerin 
içinde, Özbekistan’ı hiç görmediği 
hâlde, kadim Hokant aksanı ile Öz-
bekçe konuşan, kendi gayreti ile Ki-
ril alfabesinde yazılmış Özbekçe ki-
tapları okuyabilen birkaç kişiden bi-
risiydi. Siyasal’ı bitirip Kamu Yöneti-
mi Yüksek Lisansı’ndan sonra Dışiş-
leri Bakanlığı’na “Özbekistan Bölge 
Uzmanı” olarak başladığında, hem 
her iki vatana da hizmet etme fırsa-
tını, hem de yıllar önce ailesinin göç 
edip geldiği, köklerinin ve akrabala-
rının bulunduğu ülkeyi tanıma fırsa-
tını yakalamış olmanın mutluluk ve 
heyecanını yaşıyordu.

Benim duygularım çok daha fark-
lı idi. Sovyetler Birliği’nin kapalı bir 
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rın sonlarında, ortaokul öğrencisiy-
ken bir kitapta gördüğüm, “Türkle-
rin anayurdu Orta Asya’dan batıya 
göçü”nü anlatan bölüm ve harita ile 
daha sonra okuduğum pek çok kitap, 
benim görmediğim o topraklara tut-
ku derecesinde bağlanmama, merak-
la karışık bir sevgi ve hasret duyma-
ma sebep olmuştu. Lise ve üniversite 
dönemimde ve sonrasında da, Türki-
ye’de Türk dünyasına ilgi duymanın 
“Turancılık” diye aşağılanmaya çalı-
şıldığı yıllar boyunca, o topraklar ha-
yallerimi süsledi. Yine ortaokul yılla-
rında bir ansiklopedi ekinde gördü-
ğüm Türkistanlı kızın sevimli ifâdesi 
ve anayurda duyduğum özlemin, bel-
ki de yıllar sonra bir Özbek kızını eş 
olarak seçmemde etkili olduğunu dü-
şünüyorum.

Bu duygularla Taşkent havaalanı-
na iniş, uçaktan terminale kamyon-
dan bozma kirli sarı transfer araçla-
rıyla geçiş, pasaport kontrolü, sonra 
geçici olarak bir-iki geceliğine kaldı-
ğımız küçük ev; itiraf edeyim ki baş-
langıçta bir hayal kırıklığı, hatta bir 
paniğe sebep oldu. Ancak bütün 
bunlar, hâlen SSCB etkisini 
üzerinden atamamış 
üç yaşındaki bu 
genç ülkenin 
bizi karşı-
lamasında-

Özbekistan bağımsızlığı-
na kavuştuktan sonra geçen 19 
yıl içerisinde çok önemli atılımlar yap-
mış, bir taraftan ülkenin mânevîyat ve 
tarihine, kültürüne yeniden sahip çıkılır-
ken diğer taraftan ekonomik ve endüstri-
yel alanlarda büyük ilerleme kaydetmiş-
tir. Ülkenin tabiî kaynaklarının rasyonel 
kullanımı yanı sıra mevcut ekonomik 
durumun daha iyileştirilmesi, toplumun 
refah seviyesinin yükseltilmesi, dış tica-
ret hacminin büyümesi, enerji, ulaşım 
ve endüstrileşme alanında sağlanan ge-
lişmeler, ileride daha büyük gelişme ve 
kalkınmanın müjdecisidir. Bu atılımla-
rın hayata geçirilmesinde iki kardeş ül-
ke, Türkiye ve Özbekistan’ın el ele, omuz 
omuza vererek gayret göstermeleri, her 
iki tarafa da dostluk ve kardeşliğin öte-
sinde ekonomik ve siyasî çıkarlar sağla-
yacaktır. 
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ÖZBEKİSTAN, D İYARIM

ki ilk şaşkınlığımızdan kaynaklanı-
yordu: Kendimizi çabuk toparladık, 
anayurda çabuk alıştık. Her an ge-
ri dönebilecekmiş gibi başlayan Taş-
kent günleri, eşimin Özbekistan’daki 
Türk Büyükelçiliği’nde 3,5 yıllık gö-
rev süresince artan bir sevgi, tatlı 
bir telaş, benim için Ankara-Taşkent 
arasında bitmeyen, hasret dolu seya-
hatlerle devam etti. O tarihlerde gö-
revim gereği, ülkemizin boru hatla-
rından sorumlu devlet kuruluşunda 
Orta Asya ve Hazar bölgesinden ge-
lecek uluslararası petrol ve doğalgaz 
boru hattı projelerini yönetmekte ol-
duğumdan, anayurdun farklı nokta-
larına çok sık seyahat etmekte idim. 
Hemen her ay, Bakü, Aşkabat veya 
Almatı’da bir ortak proje toplantısın-
da veya bir uluslararası petrol-doğal 
gaz konferansında bulunmam gereki-
yordu. Toplantı bitiminde veya kon-
feranstaki tebliğimi sununca hemen 
Taşkent’e uçuyor; ikinci vatanıma, 
eşimin ve çocuklarımın yanına koşu-
yordum. Bu ayrılık ve hasret, ailemiz 
için hem anayurdumuza hem de ata-
yurdumuza karşı bir görev, bir ibadet 
gibi sürdü. 1995’te Mekke ve Medi-
ne’deki mukaddes ziyaretimden son-
ra, Buhara ve Semerkand seyahatle-
rim de benim için neredeyse ikinci 
bir Hac ziyareti yerine geçti.

Aktif görevden uzak kaldığım Ka-
sım 1996-Temmuz 1997 döneminde, 
çocukluk ve gençlik rüyalarımı dolu 
dolu yaşadım; “Türklerin Anayurdu-
”nu karış karış gezdim. Buhara, Se-
merkand, Şehrisabz, Cengiz Han’a 
karşı on bir yıl kahramanca sava-
şan Celaleddin Mengüberdi’nin Ha-
rezm bölgesindeki şehirleri Ürgenç 
ve Hiva; Fergana vadisindeki mü-
cevherler Namangan, Andican, Ho-
kand; güneyde İmam Tirmizî haz-
retlerinin şehri Tirmiz, daha güney-
de Hz. Ali’ye atfedilen Mezar-ı Şerif 
ve Mevlânâ hazretlerinin “Rûmî” ol-
madan önce çıkıp geldiği Belh şehri, 
daha doğuda İsviçre’yi kıskandıracak 
güzellikteki Issık Göl, Çolpanata, 
Bişkek, Aladağlar’ın ötesinde yemye-
şil Almatı, Cambul, Çimkent, Yesevî 
hazretlerinin mekânı Türkistan şeh-
ri, daha batıda Aşkabat, Bayramali, 
Selçukluların başkenti, Sultan Sen-
cer’in Merv’i (Mary); zaman maki-
nası ile tarihe yolculuk gibiydi…

Sonra tekrar aktif göreve dönü-
şümle, petrol-doğalgaz projeleri ve 
toplantıları ile devam eden Orta As-
ya günleri; 1998’de eşimin Taşkent 
Büyükelçiliğimizdeki görevinden 
Türkiye’ye dönüşü ve nihayetinde bi-

zim projelerimizin bir kısmının ger-
çekleşme (Bakü-Ceyhan Ham Petrol 
Boru Hattı) bir kısmının da durak-
lama (Türkmenistan-Türkiye Doğal-
gaz Boru Hattı) sürecine girmesiyle 
son buldu.

Son on yılda anayurt ile ilişkimiz, 
bir-iki toplantı ve turistik seyahat dı-
şında, buradaki dostlarımızla, tele-
vizyon yayınlarıyla, içimizi duygu ile 
dolduran müzik ziyafetleriyle, kitap-
larla ve yazılı basınla devam ediyor. 
Orta Asya’ya ve ikinci vatan Özbe-
kistan’a özlemimizi de bazen böyle 
birkaç satır yazı vâsıtasıyla dostları-
mızla paylaşıyoruz.

Bu yazı ile, Özbekistan hakkın-
da pek çok okuyucunun bildiği veya 
kısmen haberdar olduğu bilgileri der-
li toplu biçimde sunmaya, sizleri Or-
ta Asya’nın kalbindeki bu güzel ülke-
ye götürürken kendi anılarımı da ta-
zelemeye çalışacağım.

Özbekistan’ın Tarihî ve
Kültürel Dokusu

Özbekistan, müşterek kültür ve 
medeniyetimizin izlerini taşıyan, Or-
ta Asya’nın kalbindeki kardeş ülke-
lerden birisi ve birçok yönden en baş-
ta gelenidir. Tarih boyunca “Türkis-
tan” olarak adlandırılan Kazakistan, 
Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikis-
tan ve Kuzey Afganistan’ın tam or-
tasında, “Orta Asya’nın merkezi” 
denilebilecek bir konumda yer al-
maktadır. Özbekistan, sâdece coğra-
fî konumu ile değil, nüfusu, ekono-
misi, tarihî, ilim ve kültür geçmişi ile 

de bölgenin en önemli ülkesidir. Ad-
ları ilim, medeniyet, tasavvuf ve ro-
mantizmle birlikte anılan, UNESCO 
Dünya Mirası listesinde yer alan Se-
merkand, Buhara ve Hiva ile, Taş-
kent, Hokand, Fergana gibi efsanevî 
şehirler, Özbekistan’ın önemli mer-
kezleridir. Bu şehirlerdeki sayısız 
medrese, cami, türbe ve diğer tarihî 
eserler, asırlar öncesinin romantik- 
mistik havasını yaşatmakta; İbni Si-
na, Birunî, El Harezmî, Uluğbek, Ali 
Kuşçu** gibi büyük alimlerin gururu-
nu taşımaktadır. İslâmiyet’e büyük 
hizmetleri geçmiş olan büyük hadis 
bilgini İmam Buharî, İmam Maturi-
dî, İmam Tirmizî, Hoca Bahaüddin 
Nakşibend yanında, Türk edebiya-
tında çok önemli bir yeri olan Çağa-
tay Türkçesi’nin büyük şairlerinden 
Ali Şîr Nevâî de ışıklarını bu toprak-
lardan dünyaya yollamışlardır.1

İslâm dünyasında “muhaddisle-
rin sultanı” diye ün kazanan İmam 
Buharî hazretlerinin mirasının tacı 
olan “el Cami es-Sahih” adlı kitabı, 
İslâm dininde çok önemli bir kaynak 
kitaptır. Yine Ebu İsa Muhammed 
ibn İsa Tirmizî’nin mânevî mirası, bu 
cümleden olmak üzere “Sünen-i Tir-
mizî” eseri de İslâm dünyasında bü-
yük bir değere sahiptir. Buharî’nin 
öldüğü yıl doğan İmam Maturidî de 
İslâm âleminde “Müslümanların iti-
kadını düzeltici” olarak adlandırıl-
ma şerefine nail olmuş büyük bir İs-
lâm düşünürüdür. Fergana vadisin-
den çıkan İslâm hukukunun bir diğer 
temsilcisi olan Burhaneddin Mergi-
lanî’nin ölmez mirası, özellikle elli 
yedi kitaptan oluşan “Hidaye” yâni 

n Hiva
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“Doğru yol” adlı eseri-
nin sekiz asırdır Müs-
lüman ülkelerde hukuk 
alanında kaynak kitap 
olarak kabul edilmesi, 
boşuna değildir.2

Özbekistan, tabi-
î güzelliklerin getire-
ceği turistik imkânlar 
bir yana, işte bu tarihî 
ve kültürel mirasının 
zenginliği sebebiyle ta-
rih turizmi yönünden 
de büyük bir potansi-
yele sahiptir. Türk-İs-
lâm medeniyetinin en 
önemli eserleri, her bi-
ri birer tarih hazine-
si olan Buhara ve Se-
merkand şehirlerinde 
toplanmıştır. Yukarıda 
sayılan diğer şehirlerin 
hepsi de, tarihî eser-
ler yönünden oldukça 
zengindir. Süratle ge-
lişmekte olan Özbe-
kistan, hem uluslara-
rası platformda daha 
iyi tanınmak, hem de 
turizmden sağlayacağı 
kazançla ekonomisine 
katkıda bulunmak için, 
özellikle tarih turizmi-
ne önem vermelidir.3

Özbekistan’ın tarih turizmi yö-
nünden en önemli şehri Semer-
kand’dır. Timuroğulları döneminde 
altın çağını yaşayan Semerkand, 15. 
yüzyılda akademik zirvesine ulaşan 
ve ilim adamlarının birinden diğerine 
koştuğu “Bilim Üçgeni” diyebileceği-
miz, İstanbul-Semerkand-Bağdat üç-
geninin, Orta Asya köşesini teşkil et-
mektedir. Semerkand’ın muhteşem 
Registan meydanının üç tarafını çev-
releyen üç medrese -15. yüzyılda inşa 
edilen Uluğbek, 1660 yılında tamam-
lanan Tilla Kari ve aynı yüzyılda ya-
pılan Şir Dar medreselerinin ihtişamı 
ile büyük ilim ve devlet adamı Uluğ-
bek’in (Uluğbey) 1428-1429 yılların-
da inşa ettiği rasathane- Batı dünya-
sı Ortaçağ’ın karanlığında iken Türk-
İslâm medeniyetinin o günkü seviye-
sini çarpıcı bir şekilde gösteren ör-
neklerdir.

Uluğbek Rasathanesi, 46,4 m ça-
pında, daire şeklinde dört kat olarak 
inşa edilmiş olup, zemin üzerinde 
toplam 30,4 m yükseklikteki üç kat 
bugün mevcut değildir. Yer altında 
kalan ve bugüne kadar yıkılmadan 
gelen bölüm içerisinde 40,21 m ya-
rıçapında bir sekstant bulunmakta-

dır. Dev bir daire çemberi altında 60 
derecelik daire yayı şeklindeki seks-
tant yardımı ile Güneş’in, Ay’ın ve 
gezegenlerin hareketleri ve merid-
yen üzerinden geçerken koordinat-
ları takip edilmekte idi. Dönemin en 
büyük astronomlarından olan Uluğ-
bek, 500 yıl önce, dünyanın güneş et-
rafındaki bir turunu günümüz tekno-
lojisiyle hesaplanan değere çok yakın 
bir şekilde, 365 gün 10 dakika 6 sani-
ye olarak hesaplamıştı. O dönemde, 
8 ondalık kesire kadar hassasiyetle 
sinüs/kosinüs hesapları yapılmakta 
idi. Uluğbek’in rasathanesinden bu-
güne kalan astronomi aletleri de o 
günkü ilmî seviyeyi göstermektedir.

Semerkand’daki önemli eserler-
den birisi de, Peygamberimizin am-
cazadesi Hz. Kusem’in (Kusem bin 
Abbas), büyük matematik ve astro-
nomi bilgini Bursalı Kadızâde Ru-
mî’nin***, ayrıca Emir Timur’un eş-
leri, halaları ve yakınlarının türbele-
rinin bulunduğu Şah-ı Zinde Kabris-
tanı’dır. Eski Semerkand (Afrasiyab) 
Harabeleri, şehir merkezinde yer 
alan Ruhabad Türbesi, Ebu Mansur 
el-Maturidî türbesi, Bibi Hatun Ca-
mii ve türbesi, 12. yüzyıldan kalma 

Nevaî-Hazara Camii 
ile, 18. yüzyıl eserlerin-
den Hz.Hızır Camii ve 
Hoca Ahrar Camii, Se-
merkand’ı muhteşem 
bir açık hava müze-
si hâline getiren hazi-
nelerdir. Büyük İslâm 
âlimi İmam Buharî’nin 
türbesi ve camiinin bu-
lunduğu dergâh da Se-
merkand’a 20 km. me-
safede yer almaktadır. 
Büyük devlet adamı 
ve strateji dehası Emir 
Timur’un oğulları ve 
torunu ile birlikte bü-
yük ilim ve devlet ada-
mı Uluğbek’in meza-
rının bulunduğu Gur-
Emir Türbesi ayrı bir 
mimarî güzelliktedir. 
Emir Timur’un, Ho-
cası Mir Seyid Bere-
ke’nin mezarının ayak 
ucunda defnedilmiş ol-
ması, Türk-İslâm gele-
neğinde ilime verilen 
değerin, ilim adamına 
gösterilen hürmetin en 
çarpıcı ifâdesidir.

Çarlık Rusyası’nın 
işgali öncesinde üç 
önemli Hanlık’tan bi-

risi olan Buhara Hanlığı’nın merke-
zi olan Buhara da, Semerkand gibi 
Orta Asya mimarisinin simgesi olan 
canlı, parlak mavi kubbelerin ro-
mantizmini taşımaktadır. Tarihî şe-
hir, surları ve 12 kent kapısından bu-
güne kalanlar ve iç kale girişini teş-
kil eden Ark ile, 10. yüzyıldan kal-
ma İsmail Samani Türbesi, 12. yüz-
yıl Karahanlı eserlerinden Meğak-ı 
Attari Camii, Kalon (Kalyan) Camii, 
Külliye ve Minaresi, Namazgâh gibi 
önemli eserlere sahiptir. Buhara, 16. 
yüzyıl eserlerinden Mescid-i Kalem, 
Mir Arab Medresesi; Leb-i Havuz 
etrafında inşa edilmiş olan 17. yüz-
yıl eserlerinden Abdülaziz Han Med-
resesi, Nadir Divan Bek Medresesi, 
Kükeldaş Medresesi ve 17. yüzyıl-
dan kalma muhteşem çarşıları ile bu-
ram buram tarih kokan bir Orta Asya 
şehridir. 18. yüzyıl eserlerinden Bo-
la Havuz Mescidi, 19. asır başların-
dan kalma, dört minareli Çar Minar 
Camii gibi eserler ve Buhara Emi-
ri Alim Han’ın yazlık sarayı da gö-
rülmeye değer eserlerdir. İslâm tari-
hinde Orta Asya’daki en önemli dinî 
merkez olan ve İmam Buharî gibi bü-
yük âlimler çıkaran Buhara’nın mis-

n Uluğbek Rasathanesi
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tik havasını yansıtan bir önemli eser 
de, Hoca Bahaüddin Nakşibend’in 
türbesini de barındıran Nakşibendi 
Dergâhı’dır.4

Özbekistan’daki Harezm bölge-
sinde, 10-13. yüzyıllarda Harzem-
şahların hüküm sürdüğü bölgede yer 
alan Hiva, Ürgenç, Köhne Ürgenç şe-
hirleri de büyük bir medeniyetin be-
şiği olmuşlardır. Bu bölgede 11. yüz-
yılda Harzemşahların Mamuniler ha-
nedanınca kurulup himaye edilen 
Harezm Mamun Akademisi, Bağ-
dat’taki “Beytül Hikme” ile birlikte, 
ilim ve fen alanında emsalsiz keşifle-
rin yapıldığı, ilim adamlarının el üs-
tünde tutulduğu bir ilim merkezi ol-
muştur. “Harezm Mamun Akademi-
si’nde Doğu ve Batı’dan gelen farklı 
millet ve din mensupları olan âlimler 
faaliyette bulunduysalar da, onun te-
melini Ebu Nasır bin Irak, Ebu Rey-
han Birunî, İbni Sina, Mahmud Ho-
cendi, Ahmet bin Muhammed Ha-
rezmî ve Ahmet bin Hamid Naysa-
burî gibi, bu bölgede doğup büyüyen 
yetkin âlimlerin oluşturması, hepimi-
zin gurur kaynağıdır.”5 

Mamun Akademisi çok kısa 
bir süre faaliyet göstermesine rağ-
men, burada astroloji, matematik, 
tıp, kimya, coğrafya, madencilik gi-
bi fen bilimlerinin yanı sıra tarih, fel-
sefe, edebiyat, dil, hukuk gibi sosyal 
bilimlerde de çalışmalar yapılmıştır. 
1997’de Özbekistan Cumhurbaşka-
nı İslâm Kerimov’un kararnamesiyle 
Harezm Mamun Akademisi’nin zen-
gin ilmî ve mânevî mirası, Hiva şeh-
rinde yeniden ihya edilmiştir.

18-19. yüzyıllardaki üç kadim 
Hanlık’tan Hiva Hanlığı’nın başken-
ti olan, Birunî ve İbni Sina’nın doğ-
duğu şehir Hiva’daki; İslâm Hoca 
Minaresi, Kelte Minar, Muhammed 
Emir Han Medresesi, Kutlub Murad 
İmam Medresesi, İsfendiyar Sarayı, 
Kunya-Ark Kalesi, Taş Avlu Sarayı, 
Pehlivan Mahmud Türbesi, Taşka-
le Kervansarayı gibi tarih 
hazineler önemli eserler-
dendir. Yine, UNES-
CO Kültür Mirası 
listesinde yer alan 
Allah Kulu Han 
Medresesi ve Ker-
vansarayı ile Cuma 

Camii ve Ak Camii de mutlaka görül-
mesi gereken yerlerdendir.

Üç milyonu geçen nüfusu ile Or-
ta Asya’nın ve ülkenin en büyük şeh-
ri ve başkenti olan Taşkent; modern 
üniversite ve eğitim-öğretim kuru-
luşlarının yanı sıra dokuz tiyatro, 
üç film stüdyosu, bir sirk, çok sayı-
da halk kütüphanesi ve kültür mer-
kezleri ile ilim ve kültür başkenti 
konumundadır. Son derece düzenli 
bir metro sistemine sahip olan Taş-
kent’in yaklaşık 50 km uzunluğunda-
ki metrosunda mevcut 29 istasyonun 
her birisi; resim, heykel ve kabart-
malarla süslenmiş duvarlarıyla, ihti-
şamlı avizeleriyle bir sanat eseri gö-
rünümündedir. Bu modern şehirde 
yer alan ve eski dönemlerin havası-
nı yansıtan, 16. yüzyıldan kalma Kü-
keldaş Medresesi, Barak Han Medre-
sesi, Cuma Camii gibi tarihî eserlerin 
yanı sıra, İslâm dünyasında önemli 
yeri olan Hazreti Osman dönemin-
deki el yazması ilk Kur’an-ı Kerim’in 
nüshalarından birisi de Taşkent’te 
muhafaza edilmektedir.

Tarihî şehirlerden Şehrisabz’da 
da 14 - 15. yüzyıllardan kalma Aksa-
ray, Şemseddin Kulyal Müzesi, Kok-
Gumbaz (Gök Kümbetli) Cami, Me-
lik Ejder Külliyesi, Dar-üt Tilavet ve 
Dar-üs Saadet Külliyeleri gibi eserler 
mevcuttur. Eski Hokand Hanlığı’nın 
başkenti olan Hokand şehrinde ise, 
Hanlar Sarayı, Narbutabia Medrese-
si, Madarihan Müzesi, Dahma-i Şa-
han gibi eserler yer almaktadır.6 Bü-
tün bu tarihî zenginliği ile Özbekis-
tan, tarih turizmi potansiyelini ma-
alesef yeterince değerlendirememek-
tedir. Bununla birlikte, bağımsızlık 
sonrası geçen 19 yılda bu konuda da 
önemli mesafe katedilmiş olup; tanı-
tım yetersizliği, tesis yetersizliği ve 
hizmet sektöründe gelişmeye yönelik 

tedbirler alınmaktadır. Bugün Öz-
bekistan’da, turizm altyapısı süratle 
oluşturulmakta, lüks oteller, kalite-
li ulaşım ve servis imkânları artırıl-
maktadır. Bu amaçla 2010’un Ekim 
ayının ilk haftasında Taşkent’te 
BDT, Asya, Avrupa ve diğer dünya 
ve bölge ülkelerinin turizm şirketle-
rin katılımı ile düzenlenmesi planlan 
“İpek Yolu Üzerinde Turizm” konu-
lu 16. Uluslararası Turizm Fuarı’nın 
bir fırsat olarak değerlendirilmesi ya-
rarlı olacaktır.

Bağımsızlığının 
19. Yılında Özbekistan’ın 
Ekonomik Göstergeleri

Turizmde durum böyle olmak-
la birlikte, Özbekistan’da tabiî kay-
nakların rasyonel kullanımı, ekono-
mik gelişme, dış ticaret ve endüst-
rileşme yönünden daha ciddî ilerle-
meler kaydedilmektedir. Uzakdoğu 
ile Avrupa’yı birbirine bağlayan ta-
rihî “İpek Yolu” üzerinde, 447.400 
kilometrekare yüzölçümüne ve 28,5 
milyon nüfusa sahip Özbekistan, 
Aral İçdenizi’ne dökülen Amuderya 
(Ceyhun) ve Sırderya (Seyhun) ne-
hirleri arasında yer alan verimli top-
rakların zengin tarım potansiyeli ya-
nında, önemli miktarda maden, do-
ğalgaz, petrol, kömür gibi doğal kay-
naklara sahiptir. Buna bağlı olarak 
pamuk ve diğer tarım ürünlerinin iş-
lenmesine yönelik tarımsal endüstri, 
kimya, tekstil ve makine sanayi geliş-
miştir. Orta Asya’nın tek uçak fabri-
kasına ve tek traktör fabrikasına sa-
hip bulunan ülkede, otomotiv sanayi 
de gelişmektedir.

Bu sene 1 Eylül’de bağımsızlığı-
nın 19. yıl dönümünü kutlayan Öz-
bekistan Cumhuriyeti’nde, bağım-
sızlıkla birlikte gelen ulusal bilinç ve 
devletin yeniden yapılandırılması; 
Özbek halkının asırlık değer ve ge-

leneklerinin yeniden do-
ğuşunun yanı sıra ülke-

ye kendi gelişme yolu-
nu seçme imkânını 
vermiştir. Özbekis-
tan’ın 19 yıllık ba-
ğımsızlık yolunda-

ki gelişme sü-

n Barak Han Medresesi
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reci analiz edilirse, günümüzde istik-
rarlı bir ekonomik gelişmenin yüksek 
hızının korunduğu görülür. 2000 yı-
lında Özbekistan’ın dış ticaret hac-
mi 6 milyar dolar iken günümüzde 
bu gösterge 21 milyar doların üze-
rine çıkmıştır. Bu gelişmenin temel 
sebebi ülkede yüksek teknolojiyi ge-
rektiren sektörlerin hızlı bir biçimde 
büyümesinde yatmaktadır. 2010 yılı-
nın ilk yarısında, bir önceki yılın ay-
nı dönemine göre GSMH %8, sanayi 
ürünleri imalatı %8, tüketim malları 
imalatı %11.8, tarım ürünleri %6.9, 
inşaat işleri %11.5, perakende satış 
%10.3 ve diğer hizmetler %10.3 ora-
nında artış göstermiştir. Devlet büt-
çesi yerine getirilmesinde GSMH’ye 
göre %0.2 oranında fazlalık meyda-
na gelmiştir ve enflasyon düzeyi, ön-
görülen rakamların üzerine çıkma-
mıştır.7

Dış ticaretini daha ziyade Rusya, 
Çin, Kazakistan, Kore, Türkiye ve 
Afganistan ile gerçekleştirmekte olan 
Özbekistan’dan 2010 yılında 139 ül-
keye mal ve hizmet ihraç edilmiştir. 
Ülkenin son yıllardaki en büyük ti-
carî partnerleri aşağıdaki tabloda gö-
rülmektedir. Türkiye ile ticaret hac-
minin, 2010 yılı ilk yarısında geçen 
yılın aynı dönemine göre %70’den 
fazla artış göstermesi son derece se-
vindiricidir.

Doğal kaynaklar yönünden son 
derece zengin olan Özbekistan’da en 
önemli maden kaynağı altın yatak-
larıdır. Dünyadaki en yüksek kalite-
li altın rezervlerine sahip olan Özbe-
kistan, altın üretiminde BDT ülkele-
ri içinde Rusya’dan sonra ikinci sıra-
da gelmektedir. Mevcut kıymetli ma-

den rezervleri konusunda ise, dün-
ya altın rezervinde 4’üncü, bakırda 
10’uncu ve uranyumda 7’inci sırada 
yer almaktadır. Günümüzde altın re-
zervinin sâdece %20’si kullanılmak-
tadır. Saf altın çıkarmada Güney Af-
rika’dan sonra ikinci sıradadır. Öz-
bekistan’da yılda yaklaşık 80 ton al-
tın çıkarılıp üretilmektedir. Orta As-
ya’daki tek uranyum üreticisi olan 
Nevaî Maden-Metalürji Tesisleri’nin 
2012 yılına kadar modernize edil-
mesi ve ayrıca yeni 7 uranyum oca-
ğının faaliyete açılması planlanmak-
tadır. Dünya uranyum üretiminde 5. 
sırada yer alan Özbekistan’da, önem-
li bir kısmı Kızılkum Çölü’nde bulu-
nan yaklaşık 40 uranyum ocağı bu-
lunurken, ülkede yılda üretilen orta-
lama 2.300 ton uranyumun tamamı 
yurt dışına ihraç edilmektedir. Öz-
bekistan’ın tahmin edilen uranyum 
rezervleri 242,7 bin ton, ispatlan-
mış uranyum rezervleri ise 185,8 bin 
ton düzeyindedir. Özbekistan’ın, bir 
diğer önemli doğal kaynağı da bakır-
dır. Toplam bakır rezervleri 1.3 mil-
yon ton olarak hesaplanmakta olup, 
ülkenin önemli ihraç kalemleri ara-
sında yer almaktadır. Gümüş yatak-
ları ise henüz tam olarak işletmeye 
açılmamıştır. 

Ülkenin zengin doğalgaz ve pet-
rol rezervleri mevcuttur. İspatlan-
mış doğal gaz rezervinin 1.68 tril-
yon m3, ispatlanmış petrol rezervi-
nin de 100 milyon ton civarında ol-
duğu bilinmektedir. Bağımsızlığın ilk 
yıllarında ülkenin petrol üretimi tü-
ketimi tam karşılamadığından, Rus-
ya’dan bir miktar petrol ithali yapıl-
makta iken, Devlet Başkanı İslâm 

Kerimov’un ileri görüşlülüğüyle ver-
diği; “En kısa zamanda tüketimi kar-
şılayacak üretim seviyesine çıkılma-
sı ve petrol tüketiminde tam bağım-
sız olunması” yönündeki talimat ye-
rine getirilmiş, son on yıldır ülke bü-
yük ölçüde kendi kaynaklarını kul-
lanır hâle gelmiştir. 2009 sonu iti-
bariyle, Özbekistan’ın ham petrol 
üretimi 4,5 milyon ton, tüketimi ise 
4,9 milyon ton’dur. Doğalgazda du-
rum daha iyidir; 1999’da 50,3 milyar 
m3’lük doğalgaz üretiminin 47,8 mil-
yar m3’ünü tüketen Özbekistan’ın 
2009 üretimi 64,4 milyar m3’e yük-
selirken tüketim 48,7 milyar m3 ola-
rak gerçekleşmiştir.8 Üretimin fazlası 
da ihraç edilmektedir.

Özbekistan’ın önemli avantajla-
rından biri de, enerji konusunda ta-
mamen dışarıdan bağımsız olması-
dır. Mevcut enerji kaynaklarının, ül-
kenin en az 100 yıllık ihtiyacı kar-
şılayabilecek durumda olduğu ifâde 
edilmektedir. Elektrik enerjisi üreti-
mi de, ülke ihtiyacının tamamını kar-
şılayacak düzeyde ve fiyatı da geliş-
miş ülkelere nazaran oldukça ucuz-
dur (4cent/kWh).

Ulaşımda da atılım içerisinde olan 
ve 2013 yılına kadar demiryolu ulaşı-
mına bir milyar 734 milyon dolar ya-
tırım planlayan Özbekistan’ın alaca-
ğı yeni hızlı trenlerin de 2011’in ba-
har aylarında faaliyete geçmesi bek-
lenmektedir. Özbekistan demiryol-
ları bu çerçevede İspanya’dan satın 
aldığı iki trenin 2011’in ilk ayların-
da Özbekistan’a gelmesi ve ilk etap-
ta başkent Taşkent ile ülkenin ikin-
ci büyük kenti Semerkand arasında 
sefer yapması planlanmaktadır. Taş-
kent-Semerkand arasında şu anda 
hızı saatte 110 kilometre olan “Re-
gistan” treni ile 3.5 saat süren yolcu-
luk, faaliyete geçecek 250 km/h sü-
rat yapabilen hızlı trenlerle 1.5 saate 
kadar inecek; hızlı tren projesi ülke-
nin batısındaki Urgenç’e (Hiva) ka-
dar uzanacaktır.

Diğer taraftan, son iki yıl içerisin-
de Özbekistan’ın Buhara ve Semer-
kand şehirlerine 100-150 km mesa-
fedeki Nevaî vilayetinde oluşturulan 
“Serbest Ekonomik Sanayi Bölge-
si (SESB)” konusunda Türkiye’nin 
tecrübeleri dikkatle incelenmiş ve 
faydalanılmıştır. Nevaî SESB’de ya-
bancı yatırımcılar için geniş imtiyaz 
ve imkânlar sağlanmaktadır. Özbe-
kistan, ülkedeki tekstil ve kimya en-
düstrisine ilâve olarak, Taşkent’teki 
uçak ve traktör fabrikası gibi çok 
önemli iki tesis ile, Semerkand ve 

Ülke Ülkeler arasındaki ticaret hacmi 
(milyon dolar)

Özbekistan’ın toplam 
ticaretindeki payı, %

Dönem 2010 I. yarısı 2009 I. yarısı 2010 I. yarısı 2009 I. yarısı
Rusya 2667,3 2239,7 27,1 19,6

Çin 818,7 1168 8,3 11,1

Kazakistan 748 696,5 7,6 6,9

Kore Cumhuriyeti 568,6 549,8 5,8 4,7

Türkiye 440,6 254,7 4,5 2,4

Afganistan 409,6 332,6 4,2 3,2

İran 336 290,4 3,4 2,8

Ukrayna 242,2 839,6 2,5 7,5

Almanya 229,6 247 2,3 2,3

ABD 104,8 117,9 1,0 1,2
n Kaynak: Özbekistan Büyükelçiliği

Özbekistan’ın Dış Ticareti
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Andican da otomobil ve ticarî araç 
üretimiyle süratle gelişen bir otomo-
tiv endüstrisine de sahiptir. 1990’lı 
yılların ortasında Andican’da Kore 
Daewoo lisansı ile üretime başlayan 
binek otomobil fabrikası, Daewo-
o’nun GM tarafından satın alınma-
sını müteakip, “Asaka otomobil fab-
rikası” adı altında, eski modeller ya-
nı sıra Chevrolet’in bazı yeni model-
lerini de imal etmektedir. Günümüz-
de fabrikada “Nexia”, “Matiz”, “Da-
mas”, “Lacetti”, “Tacoma”, “Epi-
ca” ve “Captiva” gibi modellerden 
yıllık toplam 200 bin adetten fazla 
üretilmektedir. Öte yandan, Semer-
kand Otomobil Fabrikası (Sam Au-
to)’da geliştirilerek üretilen “SamA-
uto LE-60” şehir içi toplu taşıma 
otobüsünün seri üretimine Temmuz 
2010’dan itibaren başlanmıştır. Yine 
Semerkand’da Alman MAN firması 
ile ortak olarak kurulan ve üretime 
başlayan “JV MAN Auto-Uzbekis-
tan” kamyon fabrikasının kapasitesi-
nin yılda bin adetten iki bin adede çı-
karılması planlanmaktadır.9

Özbekistan yıllık 3.5 milyon ton 
üretimiyle, dünya pamuk üretiminde 
lider ülkelerden biridir. Günümüz-
de ülkede iplik, kumaş ve hazır gi-
yim üretimi yapan yüksek teknoloji 
fabrikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Özbekistan’da üretilen her ürün, Av-
rupa ülkelerinde imal edilenlere göre 
çok düşük maliyete sahip olduğun-
dan iyi bir rekabet şansı yaratmakta-
dır. Diğer yandan Türkiye, dünya ka-
litesinde tekstil ürünleri ve Orta As-
ya ve Rusya’da büyük talep gören ha-
zır giyim ve kumaşlar üreten tekno-
loji ve tesislere sahiptir. Bu iki kay-
nağın, iki ülkenin karşılıklı menfaat-
leri doğrultusunda birleştirilerek bir 
sinerji oluşturulması ve tekstil sek-
töründe işbirliği yapılması önem ar-
zetmektedir. İki kardeş ülke arasın-
da, tarım, inşaat malzemeleri ve be-
yaz eşya, kimya, makine imalatı ve 
diğer sektörlerde işbirliği imkânları 
da mevcuttur. Hâlen, Özbekistan’da 
120’den fazlası yüzde yüz Türk ser-
mayeli olmak üzeri toplam 600’den 
fazla Özbek-Türk sermayeli işletme 
faaliyet göstermektedir.

Özbekistan bağımsızlığına kavuş-
tuktan sonra geçen 19 yıl içerisinde 
çok önemli atılımlar yapmış, bir ta-
raftan ülkenin mânevîyat ve tarihi-
ne, kültürüne yeniden sahip çıkılır-
ken diğer taraftan ekonomik ve en-
düstriyel alanlarda büyük ilerleme 
kaydetmiştir. Ülkenin tabiî kaynak-
larının rasyonel kullanımı yanı sıra 

mevcut ekonomik durumun daha iyi-
leştirilmesi, toplumun refah seviyesi-
nin yükseltilmesi, dış ticaret hacmi-
nin büyümesi, enerji, ulaşım ve en-
düstrileşme alanında sağlanan geliş-
meler, ileride daha büyük gelişme ve 
kalkınmanın müjdecisidir. Bu atılım-
ların hayata geçirilmesinde iki kar-
deş ülke, Türkiye ve Özbekistan’ın el 
ele, omuz omuza vererek gayret gös-
termeleri, her iki tarafa da dostluk ve 
kardeşliğin ötesinde ekonomik ve si-
yasî çıkarlar sağlayacaktır. Burada, 
her iki ülkenin devlet mekanizma-
larından bilim adamlarına, akade-
misyenlerine, araştırmacılarına ve iş 
adamlarına büyük görevler düşmek-
tedir. Anadolu’dan Orta Asya’ya gi-
decek yeni Kadızâde Rumî’lerin, Öz-
bekistan’dan buralara gelecek yeni 
Ali Kuşçu’ların ortaya çıkması ve iki 
ülkenin kardeşliğinin daha da geliş-
tirilmesi temennisiyle, ikinci vatanı-
mın 19. bağımsızlık bayramını kut-
luyorum.

Dipnotlar

* SSCB döneminde, 1940’lı yıllarda Öz-
bekistan’ın en meşhur sanatçılarından, 
Özbekistan’ın Müzeyyen Senar’ı olan 
A. Mirzayeva’nın 78’lik plağa okuduğu 
bir şarkı. 

** Ali Kuşçu: Asıl adı Ali Bin Muhammed 
(d.1403, Semerkant; ö.16 Aralık 1474, 
İstanbul), Büyük Türk gökbilimci, ma-
tematikçi ve dilbilimci. Gökbilimci ve 
kelam âlimi olan Ali Kuşçu, 15. yüzyıl-

da Semerkant’ta doğdu. Küçük yaştan 
itibaren matematik ve astronomiye il-
gi duyan Ali Kuşçu, Bursalı Kadızâde 
Rumî, Gıyâseddin Cemşîd ve Muînud-
dîn Kâşî’den matematik ve astronomi 
dersi aldı. Uluğbek’in yanında Rast-
hane’de görev yaptı, Uluğbek’in ölü-
münden 1449’da Hacca giderken Fatih 
Sultan Mehmed’in dâvetiyle İstanbul’a 
geldi, Ayasofya medresesine müderris 
oldu. Ali Kuşçu, 16 Aralık 1474 tari-
hinde İstanbul’da öldü.
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