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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Ağustos 2017 konulu sayısı-
nı sizlerin ilgisine sunuyoruz.

Arzu ettiğimiz ve yarınlara dair ümitlerimizin aslî faktörü olan Türk Birliği ül-
küsüne sloganist bir tavır ile ulaşılmasının mümkün olmadığına îman ediyoruz. 
İster bağımsızlığın tesis edildiği Türk devletlerimiz olsun ister özerk yapıya sa-
hip federe yönetimlerimiz olsun isterse de işgâl altında bulunan yurtlarımız ol-
sun, bu bölgelerde hangi gelişmelerin olduğunu takip etmeden bir Turan ülkesi 
düşünmek olağan dışıdır. Gerek dünyâ siyasetinin Türk coğrafyalarına yansı-
masından doğan gerek bölgelerin kendi içerisindeki dinamiklerinden kaynaklı 
gerekse de karşılıklı ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan olayları yadsımak müm-
kün değildir.

Mevcut konjonktür içerisinde Türk Dünyasında cereyan eden olayların bölge-
sel, ulusal ve uluslararası alanda yayın yapan gazete, dergi ve ajanslar gibi haber 
kaynakları ile Türk Dünyası sahasının bir kısmı yahut geneli üzerinde çalışma-
lar yürüten kurumların raporlarının tek tek incelenmesi, tasnif edilmesi, krono-
lojik bir sıra ile derlenmesi sonucunda oluşan Güncemizde başta bağımsız Türk 
devletleri olmak üzere Türkmeneli’nden Kırım’a, Balkanlar’dan Doğu Türkis-
tan’a kadar kadim Türk yurtlarındaki gelişmeleri tâkip edebilirsiniz. Yine, Türk 
devletlerinin ve topluluklarının temsilcilerinin çeşitli vasıtalarla vermiş olduğu 
demeçleri takip edebilirisiniz. Uluslararası kuruluş temsilcileri ile yabancı dev-
let adamları tarafından Türk dünyasına yönelik doğrudan ya da dolaylı etkiye 
sahip konuşmalarına; kurumlar ile devletlerin gerçekleştirdiği etkinliklere bir 
özet hâlinde ulaşabilirsiniz. Kısacası “Türk dünyasında neler oluyor?” soruna 
cevap olacak niteliğe sahip, bir aylık süre zarfındaki olaylara erişebilirsiniz.

Bu vesileyle, “Ağustos 2017 Türk Dünyası Güncesi”nin ihtiyârî bir istekten çok 
ötede bir zarurî bir gereklilik olarak gördüğümüz Türk Birliği yoluna heyecan, 
fayda, bilgi ve birikim getirmesi niyaz ederiz.

Tanrı Türk’ü korusun!
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DOĞU TÜRKİSTANLILARA DOĞUM YASAĞI KA-
RARI
Çin Hükümeti, Doğu Türkistanlıların Çinlilerden 
daha fazla çocuk yapmalarına yasak koydu. Önceki 
uygulamada Çin’in anayasasına dayanılarak özerk 
bölgelerdeki azınlıkların korunması amacıyla yerel 
azınlıklara Çinlilerden bir adet daha fazla doğum izni 
veriliyordu. Bu izin 28 Temmuz’da resmi olarak kal-
dırıldı. Doğu Türkistan’da her etnik grup aynı doğum 
iznine tabi tutulacak. Şehirli ailelere 2, kırsal kesim-
de yaşayan ailelere 3 çocuk izni verildi. Han Çinli-
leri, Çin’in %90’ını, Doğu Türkistan’ın ise %40’ını 
oluşturuyor. Bu durumun sürekli baskı altında olan 
Doğu Türkistanlıların nüfus bakımından da kuşa-
tılmak amacıyla düzenlendiği belirtiliyor. Bölgede 
Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatarlardan oluşan 
Doğu Türkistanlıların nüfusu resmi rakamlarla 13 
milyon olarak belirtiliyor.

ATİNA’DAKİ OSMANLI CAMİSİNDE İBADET YA-
SAK

Atina’daki en eski Osmanlı eserlerinden biri olan 
Fethiye Camii restore edilmesinin ardından ziyarete 
açıldı. Ancak camide ibadet etmek yasaklandı. Yuna-
nistan’ın başkenti Atina’da bulunan tarihi Osmanlı 
Camisi yenileme sonrası turistik ziyarete açılırken 
camide ibadet etmenin yasak olduğu açıklandı. Atina 
Tarihi Eserler Müdürü Eleni Banu, Fethiye Camii’n-
de Kasım ayından itibaren Eski Atina Medeniyeti 
krallarına ait sanat eserlerinin sergileneceğini söyle-
di. Serginin 2018 yılında da açık kalacağını söyleyen 
Banu, caminin bundan sonra değişik sergilere ev sa-
hipliği yapacağını belirtti. Atina Fethiye Camii, 1456 
yılında fethedilen Atina’yı Fatih Sultan Mehmet’in 
ziyareti anısına inşa edildiği biliniyor. Atina’nın 
1835’li yıllarda Yunanistan’ın eline geçmesi sonra-
sı Fethiye cami, okul, kışla, hapishane, un ambarı ve 
fırın olarak kullanılmış. Camii 1963 yılında içi bo-
şaltıldıktan sonra arkeolojik eserler deposu olarak 
kullanılmış.

KKTC’DE FETÖ OPERASYONU
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Fetul-
lahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma 
kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Lefkoşa Polis 
Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün 
KKTC yapılanmasına yönelik operasyonda Z.A. gö-
zaltına alındı. Zanlının, FETÖ’ye ait kitap ve bazı 
materyalleri çöplükte imha etmeye çalışırken yaka-
landığı öğrenildi.

SÖZDE SAVCI ÇİYGÖZ İÇİN İSTEDİĞİ HAPİS CE-
ZASI SÜRESİNİ AÇIKLADI
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın başkenti Ak-
mescit’te sözde Kırım Yüksek Mahkemesi’nde işgal-
cilerin Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı 
Ahtem Çiygöz’e karşı açtığı düzmece davanın ince-
lenmesinin son aşaması başladı. Sözlü karar duruş-
masında birinci olarak konuşan sözde Yüksek Mah-
kemesi “Savcısı” Anastasiya Supryaga, Kırım Tatar 
Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz’e 
8 yıl hapis cezası verilmesini istedi. Konuyla ilgili 
bilgileri paylaşan Kırım Tatar aktivisti Ayşe Ümero-
va, “Savcı Supyaga, Ahtem Çiygöz için 8 yıl hapis 
cezası istedi!” diye kaydetti. Nikolay Polozov, “Ah-
tem Çiygöz’e 4 ila 10 senelik hapis cezası verilebilir. 
Dava sürecinin nasıl geçtiğini göz önünde bulundu-
rursak, aslında onun suçunu ispat eden kanıtlar yok, 
umarım Kremlin aşırı davranmaz ve 10 seneye ya-
kın hapis cezası vermez. Büyük ihtimal 5-6 yıl gibi 
ortalama bir süre olur. Çiygöz’ün iki seneden fazla 
hapiste tutulduğu da göz önüne alınacak” şeklinde 
konuşmuştu. 

AZERBAYCAN’DA ÜÇ MİLLİYETÇİ GENCE HAPİS 
CEZASI VERİLDİ
Azerbaycan’da dün sebebi bilinmeyen bir şekilde 
tutuklanan üç “Milliyetçi Gençler Teşkilatı” (MGT) 
yöneticisine bugün hapis cezası verildi. Azerbay-
can’da dün sebebi bilinmeyen bir şekilde tutuklanan 
üç “Milliyetçi Gençler Teşkilatı” (MGT) yöneticisi-
ne bugün hapis cezası verildi. Azerbaycan’ın Gence 
şehrindeki milliyetçi gençlerle bir kafede bir araya 
gelen Müşfik Veliyev, Elçin Meherremli ve İskender 
Osmanlı kafeden çıktıkları esnada polisin zor kullan-
ması sonucu gözaltına alındılar. İddia edilenlere göre 
mahkemeye çıkartılan MGT üyelerine avukat dahi 
verilmedi. Sebebi hala bilinmeyen nedenlerden dola-
yı Müşfik Veliyev ve İskender Osmanlı’ya 25, Elçin 
Meherremli’ye 30 gün hapis cezası verildi. Mecid 
Türksoy adlı bir diğer MGT üyesi tutuklandı ve mah-
kemesi devam ediyor.
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ÖZBEKİSTAN: TELEVİZYONDA İLK KEZ KERİMOV 
SİYASETİ ELEŞTİRİLDİ
“Tahlilnoma” programı katılımcıları, Kerimov’un 
yürüttüğü politikayı eleştiri yağmuruna tuttu. Özbe-
kistan’da yayınlanan televizyon programında ülkenin 
merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un siyase-
ti sert şekilde eleştirildi. Programda, Kerimov’un 
“her zaman komşu ülkelerle üstünlüğünü kanıtlamak 
üçün lider statüsü için yarıştığı, bunun da bugünkü 
Cumhurbaşkanı şevket Mirziyoyev’in çözmeye ça-
lıştığı sorunlara yol açtığı ifade edildi. Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in doğum 
gününde yayın hayatına başlayan “Uzbekiston 24” 
kanalında yayınlanan “Tahlilnoma” programının ilk 
bölümünde İslam Kerimov’un yürüttüğü politika sert 
eleştiriye tabi tutuldu. Programda, Kerimov’un ha-
taları yüzünden ülkenin karşılaştığı sorunları bugün 
yeni Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in çözdüğünden 
söz edildi. Program devamında İslam Kerimov’un 
adı hiç dile getirilmezken, siyaseti eleştiri yağmuru-
na tutuldu.

TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI ASKERİ 
POZLARLA YİNE GÜNDEMDE

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimu-
hammedov bu sefer katıldığı askeri tatbikatta koman-
do pozlarıyla gündeme geldi. Türkmenistan devlet 
başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov bu sefer ka-
tıldığı askeri tatbikatta komando pozlarıyla gündeme 
geldi. Berdimuhammedov daha önce de müzisyen 
kimliği ile sosyal medyaya damga vurmuştu. Sosyal 
medyada geniş yankı bulan video sonrasında Berdi-
muhammedov “rambo”, “terminatör” gibi benzetme-
ler ile alaya alındı. Askeri bir tatbikata öncülük yapan 
Berdimuhammedov’un silahlarla yaptığı atış talimle-
ri ve verdiği pozlar sosyal medyada oldukça yankı 
buldu. Türkmenistan devlet ajanslarında ise “devlet 
başkanı ona sunulan silahlarla yaptığı başarılı atış-
lar ile olası tehlikelere karşı ne kadar hazır olduğunu 
gösterdi” şeklinde ifadeler yer aldı. Tatbikat sırasında 
hiyerarşik ilişkilerin zayıf tutulmasını eleştiren Ber-
dimuhammedov, İçişleri Bakanlığına da eleştirilerde 
bulundu. Bu eleştirilerin sebebinin eylül ayında ge-
çekleştirilecek olan 5. Asya Salon ve Dövüş Sanatı 
Oyunları olduğu belirtiliyor.

KKTC’DE “TOPLUMSAL DİRENİŞ BAYRAMI” 
KUTLANDI

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 41’inci, Türk 
Mukavemet Teşkilatı’nın 59’uncu ve Kıbrıs’ın fethi-
nin 446’nci yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Boğaz-
köy’de düzenlenen koşu TMT Mücahitler Derneği’n-
de son buldu. Daha sonra Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda 
tören düzenlendi. Törene, Güvenlik Kuvvetleri Ko-
mutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Başbakan Yar-
dımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bazı millet-
vekilleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı 
Tuğgeneral Cemal Volkan, Güvenlik Kuvvetleri Kur-
may Başkanı Albay Kadir Uslu, Sivil Savunma Teş-
kilat Başkanı Erdoğan Çelebi, Polis Genel Müdürü 
Süleyman Manavoğlu, muharip derneklerin temsilci-
leri ve vatandaşlar da katıldı. GKK Komutanı Tüm-
general Yılmaz Yıldırım’ın tören birliklerini selam-
lamasının ardından başlayan törende ilk olarak, GKK 
ve TMT Mücahitler Derneği adına anıta çelenkler 
sunuldu.

BULGARİSTAN’DA İMAMLAR 5 AYDIR MAAŞ 
ALAMIYOR
Bulgaristan’da erken seçimlerden önce geçici bir hü-
kümet kurulmuştu. O geçici hükümet, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile 1998’de imzalanan protokolü kalıcı 
olarak feshetti. Bu nedenle, ülkedeki yaklaşık 600 
imam 5 aydır maaşlarını alamıyor. Bulgaristan Baş 
müftülüğü, sorunun bir an önce çözülmesi için Bo-
risov hükümetini göreve çağırıyor. Bulgaristan Baş 
müftülüğü, daha önce Türkiye Diyanet İşleri’nden 
sağlanan paranın tamamen yasal yollarla geldiğini ve 
yıllık 1 milyon avroyu bulduğunu duyurdu. Mustafa 
Aliş Haci yaptığı açıklamada, “On seneden beri Tür-
kiye’den yardım olarak imamlarımıza maaş geliyor-
du Diyanet’ten ama Bulgaristan Türkiye Diyaneti ile 
anlaşmayı Bulgaristan Devleti tek taraflı onu feshetti. 
Feshettikten sonra maaşlar kesildi ve dört aydan beri 
imamlarımız maaş alamamaktadır.” ifadelerini kul-
lanmıştı.
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AKINCI, KIBRIS KONFERANSI’NIN SONUÇSUZ 
KALMASINI DEĞERLENDİRDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhur-
başkanı Mustafa Akıncı, “Rum tarafı, İsviçre’nin 
Crans Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferan-
sı’ndaki görüşmelere, ‘sıfır asker, sıfır garanti’ slo-
ganıyla geldi ve aynı sloganla da oradan ayrıldı.” 
dedi.  Bugün için iki kesimli, iki toplumlu federatif 
bir çözüme giden yolun son kilometresini yürüye-
mediklerine dikkati çeken Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı 
mucizeleri oluşturabilir. Geçmişinde de bunun gü-
zel örnekleri var. Şimdi o zamandır. Bu gençlerimiz 
tepelerde 53 yıl evvel can verdiler.” diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, çözüm olsun ya da olma-
sın, birinci ödevin, iç müesseselerin en iyi şekilde 
korunması, kollanması ve çalıştırılması olduğunu 
belirterek, “Her şarta ancak bu şekilde hazır olaca-
ğız. Çözüm olmadığı koşullarda da bir çözüm olduğu 
takdirde de adı ne isterse olsun, orada sağlıklı şekilde 
var olabilmek için birinci şart budur. Gösterilebilecek 
en büyük fedakârlığı yapıp genç yaşta kendi ailele-
ri, sevdikleri ve en genel anlamda toplumları huzur 
içinde yaşayabilsin diye, özgür insanlar olarak yaşa-
yabilsinler diye, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi 
saygıyla anıyorum. Bütün gazilerimizi minnetle anı-
yorum.” şeklinde konuştu.

İŞGALCİLER İHTİYAR KIRIM TATARINI SUÇLU 
BULDU
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da Rus kolluk 
kuvvetleri tarafından gözaltına alınan yaşlı Kırım Ta-
tarı Server Karametov düzeni bozan gösteri düzen-
lemekle suçlu bulundu. Yasa dışı olarak yargılanan 
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem 
Çiygöz’e destek vermek için Rusya tarafından işgal 
edilen Kırım’ın sözde Yüksek Mahkemesi önün-
de tek kişilik protesto düzenlediği için Rus kolluk 
kuvvetlerince gözaltına alınan Kırım Tatar hareketi 
emektarı Server Karametov Rusya İdari Suçlar Ka-
nununun 20.2 maddesine göre (düzeni bozacak mi-
ting, gösteri vb. organize etme) suçlu bulundu. 

HER ÜÇ KIRGIZ GENÇ KIZDAN BİRİ EVLİLİK İÇİN 
KAÇIRILIYOR
Türkiye’de de “kız kaçırma” olarak bilinen durum 
Kırgızistan’da oldukça yaygın ve çoğunlukla kızların 
razı olmadığı durumlarda gerçekleştiriliyor. Kırgızca 
“ala kaçuu” (al-kaç) olarak ifade edilen bu kaçırma 
yöntemi, Duke Üniversitesi tarafından Ermenistan, 
Kazakistan, Güney Afrika gibi ülkelerinde dâhil ol-
duğu çalışmada ele alındı. Raporda kızların zorla ka-
çırılması sonrası ailelerine geri dönmelerini engelle-
mek için tecavüz edildiği belirtiliyor. Kaçırılan kızlar 
ne olursa olsun toplum tarafından bir başka evlilik 
için uygun görülmüyor. Ayrıca her on evlilikten biri 
18 yaşının altında gerçekleştiriliyor. Kırgızistan dev-
leti bu durumu önlemek için 2013’te kız kaçırmayı 
ve 2016’da 18 yaş altı evliliği yasakladı. Ancak vaka-
larda gözle görülür bir azalma yaşanmadı.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV: 
YARGIYI ESKİ SİSTEMİN ÇÖPLÜĞÜNDEN 
TEMİZLEYECEĞİZ

Özbekistan’ın yeni ve reformcu devlet başkanı 
Şevket Mirziyoyev bu kez Özbekistan’daki yargı 
sisteminin yolsuzluklarına parmak bastı. Mirziyoyev 
savcıların ülkedeki en büyük hırsızlar olduğunu 
belirtti. Yaptığı video konferansta savcılar ve yargı 
sistemi hakkında ağır eleştirilerde bulundu. Şevket 
Mirziyoyev’in savcıları “en büyük hırsızlar” ve “eski 
sistemin çöpleri” olarak nitelendirdiği konuşmasının 
devamı şöyle aktarıldı: “Eğer dünya görüşünüzü 
değiştirmezseniz, yarın her şey için çok geç olacak 
Ben hala davranışlarınızı beğenmiyorum. Yalnız 
kalacaksınız. Şimdiden birçoğunuzu kovdum. Açık 
konuşalım savcılardan hoşlanmıyorum. Nedeni so-
rarsanız cevabınızı veririm. Birçok şehir ve bölgenin 
hâkimliğini yaptım. Savcıların davranışlarını birinci 
elden gözlemledim.  Ben bir insanın savcı olduktan 
sonraki halini iyi bilirim. Yürüyüşleri bile değişir. 
Kabalaşırlar. Halktan uzaklaşırlar.” dedi.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA CAMİLER PROPAGANDA 
MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
Doğu Türkistan’da Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 
baskıları ve dini özgürlüğü hedef alan uygulamaları 
gün geçtikçe yeni boyutlar kazanıyor. Doğu Türkis-
tan’da camiler artık Çin bayraklarıyla, komünizm 
sloganlarıyla bir propaganda merkezine dönüştürül-
müş durumda. 2016 yılının Ağustos ayında Tibet’ten 
Doğu Türkistan’a atanan sömürge valisi Chen Quan-
guo’nun gözetim ve baskıyı en üst seviyeye çıkardığı 
biliniyor. Özellikle ramazan ayındaki oruç tutmayı 
yasaklayıcı uygulamalar, dini öğelerin kişisel tele-
fonlara kadar kullanımının denetimi ve Kuran topla-
tılması gibi insan haklarını hiçe sayan uygulamaları, 
Çin Komünist Partisi’nin bu gözde görevlisine yete-
rince ün sağlamıştı. Bir süredir bölgedeki camilerin 
kubbesine Çin bayrağı ve cephe mimarisindeki dini 
yazılar yerine ise sloganlarının bulunduğu afişler 
yerleştirildi. Camilerdeki “Allah’tan başka ilah yok-
tur, Muhammed O’nun kulu ve elçisidir” gibi yazı-
ların üzerine “Komünist Parti’yi ve ülkenizi sevin”, 
“Komünist Parti olmadan yeni bir Çin mevcut ola-
maz” gibi sloganların afişleri yerleştirildi. Pazartesi 
sabahları müezzinin sesi yerine camilerde Çin bayra-
ğının göndere çekilmesi merasimi yapılıyor ve ardın-
dan Çin milli marşı ve ÇKP’nin çeşitli propaganda 
marşları çalınıyor.

ÜSKÜP’TE TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirilen 
toplu sünnet şöleninde 400 çocuğun sünnet edildi-
ği bildirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Üsküp 
Çayır Belediyesi ve El Hilal Yardımlaşma Derneği-
nin iş birliğiyle başkentteki tarihi Kurşunlu Han’da, 
aralarında yetimlerin de bulunduğu 400 çocuk için 
sünnet töreni düzenlendi. Türkiye’nin Üsküp Bü-
yükelçisi Tülin Erkal Kara, burada yaptığı konuş-
mada, dost ve kardeş ülke Makedonya’da çok ciddi 
bir etkinliğe imza atıldığını belirterek, yetimlerin 
sevindirilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ab-
dülkadir Karlık da belediye olarak Makedonya’yı 
çok önemsediklerini ifade etti. Bursa’da yaşayan her 
iki aileden birinin Balkan kökenli olduğunu aktaran 
Karlık, “Bizim Makedonya ile Üsküp’teki kardeşleri-
mizle tarihi, kültürel bağlarımız var, akrabalık, kom-
şuluk bağlarımız var. Bu ilişkilerimizi geliştirmeye 
devam ediyoruz. Dost ve kardeş Makedonya ile daha 
güzel ilişkiler kurma adına bu projelere imza atıyo-
ruz.” diye konuştu.

TÜRKMENLERDEN HAŞDİ ŞABİ TEPKİSİ

Türkmen Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Erbil 
vekili Muhammed İlhanlı yaptığı açıklamada, 
“DAEŞ’ten kurtarılan bölgelere bakın, Haşdi Şabi 
girdiği yerden çekilmemiştir. Telafer’de de Şii etkisini 
artırmak için operasyonda yer alıyorlar.” ifadelerini 
kullandı. İlhanlı gerçekleştirilen operasyonların 
Türkiye’ye danışılarak hazırlanması gerektiğini 
söyleyerek, “Birleşmiş Milletler de operasyon 
sırasında gözlemci olarak yer almalıdır. Bu vesile 
ile yeni sorunların önüne geçilebilir.” görüşünü dile 
getirdi. Irak Türkmen Cephesi (ITC) IKBY meclisi 
Erbil milletvekili Aydın Maruf ise mezhebe dayalı 
herhangi bir gücün Telafer’e müdahale etmesinden 
yana olmadıklarını söyleyerek, İran destekli Haşdi 
Şabi milislerinin operasyona katılmasına şiddetle 
karşı çıktıklarını belirtti. Maruf, “Telafer’in kimliği 
bellidir ve Türkmen’dir. Bu yüzden Irak ordusunun 
öncülüğünde yapılacak bir operasyonla kentin kur-
tarılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Irak Baş-
bakanı Haydar el-İbadi’nin geçen yıl Türkmen aşi-
retlerinin önde gelenleriyle yaptığı toplantı sırasında 
“Haşdi Şabi’nin Telafer operasyonuna katılmayaca-
ğı” sözünü hatırlattı.

KAZAKİSTAN İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDA SA-
VUNMA İŞBİRLİĞİ
Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, Kazakistan Savunma Bakanı 
Saken Casuzakov ile Özbekistanlı mevkidaşı Kabul 
Berdiyev, başkent Taşkent’te görüştü. Görüşmede, 
Özbekistan ile Kazakistan arasındaki askeri işbirliği-
ni ele alan iki bakan, bölgedeki askeri-siyasi durumu 
gözden geçirdi. Görüşmenin ardından Berdiyev ve 
Casuzakov, iki ülke savunma bakanlıkları arasındaki 
ilişkilerin daha da geliştirilmesini öngören savunma 
işbirliği planını imzaladı.
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UKRAYNA CUMHURBAŞKANI POROŞENKO YENİ 
KIRIM TEMSİLCİSİNİ ATADI

Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Ukrayna Cumhurbaş-
kanı Daimi Temsilcisi görevine Boris Babin atandı. 
Ukrayna Cumhurbaşkanı İdaresi’nden gelen açıkla-
mada: “Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Boris Ba-
bin’i Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Ukrayna Cum-
hurbaşkanı Daimi Temsilcisi görevine atamayla ilgili 
kararı imzaladı.” denildi. Poroşenko, Babin’in özel-
likle uluslararası hukuk konusunda geniş deneyime 
ve profesyonel hukuki deneyime sahip olduğunu, ay-
rıca Adalet Bakanlığında çalıştığı süre boyunca hak 
savunuculuk, özellikle Avrupa mahkemesi ile insan 
hakları ve sığınmacıların hakları konusunda yapılan 
işbirliğinde kendini gösteren bir isim olduğunu ifa-
de etti. Ayrıca Poroşenko, “Bana göre, Kırım Özerk 
Cumhuriyeti’nin Ukrayna Cumhurbaşkanı Daimi 
Temsilciliği yapısında Kırım Tatarlarının haklarının 
korunması ile ilgili konularla özel olarak ilgilenen 
bir yetkili olmalı. Bu yüzden kararda bahsi geçen 
yetkilerin temsilcinin ilk yardımcısına verilmesinin 
onaylandığına dair gerekli değişikliklerinin yapılma-
sı talimatını verdim.” diye kaydetti. 

GÜNEY AZERBAYCANLI KADIN HAKLARI SAVU-
NUCUSU SERBEST BIRAKILDI
İran’da yaşayan Güney Azerbaycan Türklerinin 
kadın aktivistlerinden Safiye Qarabaği 2,500 dolar 
kefalet ücreti karşılığında serbest bırakıldı. Zencan 
mahkemesinin kararlarına göre Safiye Qarabaği 
“rejim karşıtı propaganda yapmak”, “kamuoyunu 
provoke etmek” ve “yalan iddiaları yaymak” 
suçlarıyla cezalandırıldı. Safiye Qarabaği İran’da 
cinsiyet eşitliği, kadına karşı şiddet ve Türk dilinin 
öğrenilmesine dair hukuki alanda yazıları ile tanınan 
feminist ve milliyetçi bir aktivist olarak biliniyordu. 
Qarabaği’nin eşi Ruzbeh Saadeti de Güney 
Azerbaycan’ın önde gelen aktivistlerinden biri. 
Birçok kez Saadeti’nin de İran’ın güvenlik güçleri 
tarafından tutuklandığı öğrenildi.

KIRGIZİSTAN’DA TARİHİ KEŞİF

Kırgızistan’da Türk Devleti Karahanlılar’a ait bir 
türbe bulundu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajan-
sı Başkanlığı (TİKA) ile Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi, ortaklaşa yürüttükleri arkeolojik kazı 
çalışmada önemli bulgulara ulaştılar. İslamiyet’i 
kabul eden ilk Türk devleti olarak da bilinen Kara-
hanlılar, bu bölgede 840-1212 tarihlerinde hâkimiyet 
kurmuşlardı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar yaptığı 
açıklamada, “Karahanlılar döneminde önemli bir 
yerleşim birimi olan Kırgızistan’ın Narın Bölge-
si’nde kazı çalışmaları sonucunda yer altında kare 
planlı bir türbeye ulaştık” dedi. Kazı çalışmalarının 
ilk etabında beş metre derinliğinde kare planlı türbe-
nin sadece şimdilik %70’inin gün yüzüne çıkarıldığı 
bildirildi. Yapılan çalışmaların Türk arkeolojik araş-
tırmaları açısından çok değerli olduğunu ifade eden 
Eravşar, “Kırgızistan’da ilk defa toprak altında böyle 
bir yapıyla karşılaştık. Bu yapının ortaya çıkarılması 
ile birlikte bu bölgede başka yapılarının bulunduğuna 
dair işaretler var. Bu türbe kurgandan türbeye geçiş 
dönemini yansıtıyor” dedi.

AZERBAYCAN VE TÜRKMENİSTAN STRATEJİK 
ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALADI
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye resmi ziyaret ger-
çekleştiren Türkmenistan Devlet Başkanı Kurban-
kulu Berdimuhammedov ile Azerbaycan Devlet 
Başkanı İlham Aliyev arasında stratejik işbirliği ve 
ortaklık çerçevesinde 13 anlaşma imzalandı. Yapılan 
anlaşmalarda; Türkmenbaşı ve Bakü limanları ara-
sında yük taşımacılığı ve demiryollarının kullanımı, 
iki ülke arasında vergi oranlarının düzenlenmesi, tu-
rizm alanında işbirliği, deniz ticareti işbirliği, İçişleri 
Bakanlıkları arasında koordinasyon anlaşması,  telif 
hakkının iki ülke arasındaki düzenlemesi, enerji sa-
hasında ve hukuk sahasında çeşitli işbirlikleri başlık-
ları yer aldı.
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MAKEDONYA’DA KÖY CAMİSİNE SALDIRI

Makedonya Ustrumca’ya bağlı Örnekük Köyü Camii 
İmamı Ayati İbrahim, “Ramazan ayından beri Make-
donlar tarafından tehditler alıyoruz. En son bana sabah 
namazı ezanını okursam silahlı saldırıya uğrayabile-
ceğim yönünde tehditlerde bulundular.” açıklamasını 
yaptı. İmam Ayati İbrahim yaptığı açıklamada, olayı 
polise bildirdiklerini, polisin olay yerine gelmediğini 
ve bunun yanında İslam Birliği ve Türk Partilerinden 
de herhangi bir destek veya yardım olmadığını belirt-
ti. “Bundan sonra nasıl mücadele edeceksiniz?” so-
rusu üzerine İmam İbrahim, “Sabır, sabır, sabır. Hiç 
kimse ezanı durduramaz zaten. Ezan ile geldik, sela 
ile gideceğiz.” ifadesini kullandı.

İRANLI SÜNNİ LİDER KIRIM TATARLARINA 
YÖNELİK BASKILARI KINADI
İran Sünni lideri Rus işgalci yönetimin dindaşları 
Kırım Tatarlarına karşı uyguladığı baskıları kına-
dı. İran Sünni lideri Mevlana Abdülhamit, Rusya 
Kırım’ı işgal ettikten sonra yarımadada yaşayan 
Müslümanların ayrımcılık ve zulme uğradığını ifade 
etti. Bir İran gazetesinde yayınlanan “Kırım Müslü-
manlarının Durumu Endişe Verici” isimli makalede 
günümüzde Rus işgali altındaki Kırım Tatarlarının 
durumu ele alınırken tarihte yaşanmış geçmiş olay-
lar da anlatıldı. Sünni lider Müslüman devletlere ve 
halklarına Kırım Müslümanlarını destekleme çağrı-
sı yaparken, “Haberler, Rusya Kırım’ı işgal ettikten 
sonra orada yaşayan Müslümanların baskılara, ay-
rımcılığa uğradığını ve aşağılandığını gösteriyor.” 
diye kaydetti. Rusya hükümetini Kırım’daki baskı-
ları durdurmaya ve Kırım Tatar halkına karşı davra-
nışını düzeltmeye çağıran Mevlana Abdülhamit, “Kı-
rım’dan gelen haberler çok endişe verici. Kırım’da 
Müslümanlar baskı altında bulunuyor, kendi kader-
lerini tayin etmeye izin verilmiyor, onlar Kırım’ı yö-
netiminde yer almıyor, onlara karşı kötü davranılıyor. 
Bu durum da tüm Müslümanları endişeye düşürü-
yor.” dedi.

ÖZBEKİSTAN’DA KERİMOV YASAKLILARI 
ÜLKEYE DÖNÜYOR
Özbekistan’ın eski lideri İslam Kerimov’un 27 yıllık 
dikta rejimini eleştirdiği için kara listeye alınan 
“Bu Günler” kitabının yazarı Nurullah Muhammed 
Raufhan, Özbekistan’ın yeni devlet yönetiminin 
talimatı ile bu listeden çıkarıldı. Son iki yıldır İstan-
bul’da yaşamakta olan ünlü Özbek yazar bu haberi 
sevinçle karşıladı ve en kısa zamanda vatanına geri 
dönmeye hazırlandığını bildirdi. Nurullah Muham-
med Raufhan Facebook sahifesinde kara listeden 
çıkartılmasını şöyle değerlendirdi: “Ben şunu söyle-
mek isterim: Ben böyle kara listede bulunmayı hak 
etmedim. Ben sadece Islam Kerimov rejiminin ek-
sikliklerini analiz eden bir kitap yazdım. Maalesef, 
Kerimov siyaseti “Bu Günler”de gösterilen eksiklik-
leri düzeltme yerine, onları yazan kişiyle uğraşmaya 
başladı.”

AFGANİSTAN’DA HAZARALARA YÖNELİK KAT-
LİAM: 50 ÖLÜ
Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Sar-i Pol şehrinin 
Mirzawalang kasabasında yaklaşık 50 Hazara, Tali-
ban ve DAEŞ militanları tarafından katledildi. Geç-
tiğimiz günlerde yaşanan katliam sonrasında yapılan 
operasyonlar ve pazarlıklar sonucu Taliban ve DA-
EŞ’in elindeki 235 rehine kurtarıldı. Mirzawalang’a 
yapılan saldırıda Taliban ve DAEŞ’in ortak hareket 
ettiği belirtiliyor. Katledilenler arasında çocuk ve 
kadınların da olduğu öğrenildi. Ayrıca bölge valisi 
Zabihullah Amani’ye göre bölgede hala 100’e yakın 
rehine bulunuyor.

KIRGIZLARIN ÜNLÜ DESTANI TÜRKİYE TÜRKÇE-
Sİ’NE KAZANDIRILDI
Türkiye Türkçesi’nde basılan Kırgızların ünlü Manas 
Destanı İstanbul’da tanıtıldı. Zeytinburnu Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde, düzenlenen tanıtım törenine İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
yanı sıra Kırgızistan Başbakanı Soroonbay Ceenbe-
kov, Kırgızistan Devlet Sanatçıları, Kırgızistan’dan 
ve Türkiye’deki Kırgızistanlı akademik personel ile 
birlikte çok sayıda Türk ve Kırgız vatandaş katıldı. 
Kırgızistan Başbakanı ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a takdim edilmesi için Manas Des-
tanı’nın Türkçe dev nüshasını da Topbaş’a teslim etti. 
Emaneti teslim alan Topbaş, konuk başbakana,  kita-
bı bu akşam İstanbul’a gelecek olan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a elden vereceğini söyledi. Programda ayrı-
ca Kırgızistan devlet sanatçıları ve Kırgız sanatçılar 
müzik ve dans gösterisi sundu.
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PRİŞTİNE’DEKİ İKİ CAMİYE SALDIRI

Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan ve Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
tarafından restore edilen Fatih Sultan Mehmet ile 
Yaşar Paşa camilerinin tabelalarına İslamofobik sal-
dırı düzenlendi. Kosova İslam Birliği (Diyanet İşle-
ri Başkanlığı) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 
Priştine’deki Fatih Sultan Mehmet ve Yaşar Paşa ca-
milerinin TİKA tarafından restore edildiğini gösteren 
tabelalara, kimliği belirsiz kişilerce grafiti çizilerek 
zarar verildiği ifade edildi. Saldırının çirkin ve kabul 
edilemez bir eylem olduğu kaydedilen açıklamada, 
“Yasalar tarafından korunan bu iki anıtsal camiyi 
restore eden TİKA’ya yapılan saygısızlık ve saldırı, 
alçak bir hareket olmakla birlikte, desteğini hiçbir 
zaman esirgemeyen dost Türk halkına nefret ve hoş-
görüsüzlüğü teşvik etmesinden dolayı zararlı bir ey-
lemdir.” ifadelerine yer verildi. 

DOĞU TÜRKİSTAN’IN ÖNDE GELEN DİNİ 
ÂLİMİNE 10 YIL HAPİS CEZASI
Doğu Türkistan’da, Çin komünist rejiminin onayla-
dığı İslam Derneği üyesi Hebibulla Tohti 10 yıl ha-
pis cezasına çarptırıldı. Kaşgar doğumlu Hebibulla 
Tohti, Urumçi’deki İslam Üniversitesi’nde lisans 
eğitimini tamamlamıştı. Ardından ÇKP onaylı İslam 
Derneği tarafından doktora eğitimi için El-Ezher Üni-
versitesi’ne gönderildi. Geçen yıl Çin’in Mısır’daki 
Uygur-Kazak öğrencilere geri dönmeleri yönündeki 
kararı sonucunda gönüllü olarak Urumçi’ye dönen 
Hebibulla Tohti, dönüşünden bir yıl sonra hapis ce-
zasına çarptırıldı. Hebibulla Tohti, “Mısır’daki Uy-
gur öğrencilere Çin devletinden izin almaksızın dini 
eğitim vermek, 2015 yılında Suudi Arabistan’daki 
önemli bir dini konferansa yine izinsiz katılmak ve 
Uygur kültürünün önemini vurgulayan açıklamalar-
da bulunmak.” olarak belirlenen üç ayrı suçlamadan 
dolayı hapsedildi. Ayrıca Uygurca, Çince, İngilizce 
ve Arapça bilen Tohti, Çin’in Doğu Türkistan’daki 
uygulamalarını öven yazılar yazmaması sebebiyle de 
suçlandı.

ÖZBEKİSTAN’DA MÜSLÜMANLAR “KARA” 
LİSTEDEN ÇIKARTILIYOR
Özbekistan devlet başkanı Şevket Mirziyayev 
yönetimi bu “kara” listeleri iptal etme kararı 
aldı. İslam Kerimov’un 27 yıllık dikta yönetim 
döneminde bazı Müslümanlar radikal gruplara üye 
olmakla suçlanarak “kara” listelere alınıyordu. Bu 
Müslümanlar ve onların akrabaları toplumdan izole 
ediliyor, yaşadıkları mahallelerden ve işinden ko-
vuluyordu. Kerimov’un ölümünden sonra iş başına 
gelen Şevket Mirziyayev yönetimi bu “kara” listeleri 
iptal etme kararı aldı. Bunun için mahalleler yöne-
timi, güvenlik birimleri ve sivil aktivistlerin katılı-
mıyla özel gruplar oluşturularak, daha önce “kara” 
listeye alınan Müslümanlar ve onların akrabalarıyla 
toplantılar düzenleniyor. Bu toplantılarda insanlara 
çeşitli gruplara üye olmanın sakıncaları anlatılarak, 
İslam’ın genel yolunu tercih etmeleri telkin ediliyor. 
Bunu kabul eden Müslümanlar ve akrabaları “kara” 
listelerden çıkartılıyor. Bunlar bu prosedürün ardın-
dan sade vatandaş olarak hayatlarına devam edecek-
ler.

MACARISTAN’DA “ATALAR GÜNÜ” ETKİNLİĞİ 
DÜZENLENDI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının 
(TİKA) desteğiyle Macar Turan Vakfı tarafından 
düzenlenen ‘Atalar Günü’ etkinliğinde, Avrupa 
Hun İmparatorluğu Hükümdarı Atilla anıldı. Atilla 
anısına 20 metre çapında çadır kurulan etkinlikte, 
Türk tarihine ilişkin resimler sergilendi. Konaklamak 
isteyen katılımcılar için çok sayıda geleneksel oba 
çadırı kuruldu. Farklı ülkelerden katılımcıların 
bir araya geldiği etkinlikte, göçebe kavimlerin 
gelenekleri, eğlenceleri, yaşam şartları ve göçebe 
savaş oyunları canlandırıldı, atlı gösteriler, konserler 
ve okçuluk yarışmaları düzenlendi.
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ITC LİDERİ ERŞAT SALİHİ’YE GÖRE REFERAN-
DUM BARZANİ’NİN PAZARLIK TAKTİĞİ
Irak Türkmen Cephesi lideri Salihi: “Barzani re-
ferandumu pazarlık masası olarak kullanıyor ve 
Bağdat yönetimi ile ABD’den istediğini aldığı an 
referandumdan vazgeçecek.” Erşat Salihi geçtiği-
miz günlerde Barzani yönetimi ve Irak Kürdistan 
Yurtseverler Birliği (IKYB) temsilcilerinden oluşan 
bir Bağdat’a gittiğini vurguladı. Salihi: “Bu heye-
tin Bağdat yönetimiyle ciddi bir pazarlık yapacağı-
nı düşünüyoruz. Barzani, Kürt bölgesindeki devlet 
memurlarının maaşlarının düzenli şekilde ödenmesi, 
şimdiye kadar gecikmiş maaşların toptan verilmesi 
ve petrol satışı konusunda önüne hiçbir engel çıkarıl-
maması karşılığında referandumdan vazgeçebileceği 
mesajını Bağdat’a verebilir. Aynı şekilde ABD’den 
de topraklarının güvenliği için çok daha uzun vadede 
güvence talep edebilir.” ifadelerinde bulundu.

KIRGIZİSTAN’DA MUHALİF LİDERE 8 YIL HAPİS 
CEZASI

Kırgızistan’ın ana muhalefet Sosyalist Ata-Meken 
Partisi liderlerinden Ömürbek Tekebayev sekiz yıl 
hapis cezasına çarptırıldı. Bişkek kentinin Pervomay-
sk Bölge Mahkemesi, Ömürbek Tekebayev hakkında 
mülkiyete el koyma ve sekiz yıl hapis cezası kararı 
verdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atam-
bayev’in eski müttefiki şu an ise muhalifi Ata Meken 
Partisi lideri Ömürbek Tekebayev, şubat ayı sonunda 
“yolsuzluk” ve “dolandırıcılık” suçlamasıyla iki ay 
süreyle gözaltına alınmıştı. Ekebayev, 2010’da geçi-
ci hükümette başbakan yardımcılığı yaptığı dönem-
de Rus iş adamı Leonid Mayevskiy’i dolandırmakla 
suçlanıyordu. Mayevskiy, 7 yıl aradan sonra, Kırgı-
zistan’ın telekomünikasyon pazarına girebilmek için 
bir milyon dolar verdiği Tekebayev’in vaadini yerine 
getirmediği ve parasını geri vermediğini iddia ederek 
GKNB’nin (Milli Güvenlik Devlet Komitesi-Kırgız 
istihbaratı) Yolsuzluk Bölümü’ne suç duyurusunda 
bulunmuştu. 

İRAN’DA BASKILAR SONUCU “TÜRK 
FRAKSİYONU”NUN İSMİ DEĞİŞTİRİLİYOR
İran’da yoğun baskılar sonucunda “Türk Fraksiyo-
nu”nun isminin değiştirileceği açıklandı. Tam is-
minin “Türk Bölgeleri Fraksiyonu” olduğu bilinen 
oluşumun isminin tepki çektiğini belirten Tebriz’in 
reformist, Ruhani yanlısı milletvekili Şehabettin Bi-
miqdar, “Türk sözünün yarattığı hassasiyetler var” 
ifadesinde bulundu. Şehabettin Bimiqdar fraksiyo-
nun isminin “Kuzey ve Batı Bölgeler Fraksiyonu” 
olarak değiştirileceğini belirtti. Şehabettin Bimiqdar 
kendi sitesinde yaptığı açıklamada “Türk sözünün 
bazı sorunlar yarattığını dikkate alarak oluşum adını 
Kuzeybatı Bölgeler Fraksiyonu olarak değiştirmeye 
karar verdik. 

İŞGALCİLER KIRIM’DA AZINLIKLARIN 
KORUNDUĞUNU İDDİA ETTİ
Rus heyetin başkanı İgor Barinov, Rusya tarafından 
işgal edilen Kırım’ın sözde yönetiminin “yarımada-
daki ulusal azınlıkların haklarını koruduğunu” ileri 
sürdü. Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının 
Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin toplantısına katı-
lan Rusya heyetinin başkanı, Rusya Etnik Kimlikler-
den Sorumlu Federal Ajansı yöneticisi İgor Barinov, 
Cenevre’de yapılan toplantıda Rusya yönetimi ve 
işgal edilen Kırım’ın sözde yönetiminin “yarımada-
daki ulusal azınlıkların haklarını koruduğunu” iddia 
etti. Barinov, Rusya’nın eskiden beri, kendisine ka-
tılan tüm etnik toplulukları koruyan bir çokuluslu 
devlet olarak kurulduğunu savundu. Kırım’daki iş-
galci yönetimin ulusal azınlıkların “ana dillerini öğ-
renmesi için koşulların oluşturulmasına büyük dikkat 
ayırdığını” ve “ulusal medyaları desteklediğini” ifa-
de eden İgor Barinov, “Kırım Tatarca diline, Rusça 
ve Ukraince ile eşit olarak resmi dil statüsü verildi, 
Kırım Tatarca yayın yapan Millet televizyon kanalı 
faaliyete başladı, ulusal Tatar bayramları devlet bay-
ramı kabul edildi, kültürel miras tesisleri yenileniyor, 
hastane, okul, anaokulu, konutlar inşa ediliyor” diye 
devam etti.



AĞUSTOS 2017 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

12
www.turkdunyasibir l ik .org

ORTA ASYA’NIN EN BÜYÜK KÜPÜRLÜ 
BANKNOTU ÖZBEKISTAN’DA

Özbekistan Merkez Bankası, 50 000 (elli bin) som 
değerinde yeni banknotlar basarak piyasaya sürme 
kararı aldı. Ağustos ayı itibariyle tedavüle girmesi 
beklenen yeni kağıt para ile Özbekistan, Orta Asya 
ülkeleri arasında en büyük küpürlü banknota sahip 
ülke olacak. Banknotun ön yüzünde Taşkent şehir 
merkezinde bulunan Mustakillik (Bağımsızlık) Mey-
danı ve Hümanizm abidesi üzerinde yükselen leylek-
ler tasvir ediliyor. Banknotun arka yüzünde ise  An-
jumanlar Saroyi (Forumlar Sarayı) binası var. Ayrıca, 
şeridi renk değiştiren banknotun üzerindeki 50 000 
som yazısı da banknota farklı açılardan bakıldığında 
bronzdan yeşile değişiyor. Özbekistan’daki bugüne 
kadar kullanılan en büyük kağıt para ise, bu yıl 10 
Mart’ta tedavüle giren 10 binlik banknot idi.

TÜRKİYE KAPISI YENİDEN AÇILINCA TATARİS-
TAN’DA PASAPORT TALEBİ ÜÇE KATLANDI
Uçak krizi sonrası yasaklanan Türkiye tur paketleri 
satışının yeniden serbest bırakılmasının ardından 
Rusya Federasyonu’ndan Türkiye’ye turist akını sü-
rüyor. Tataristan’da da dikkat çekici bir tablo ortaya 
çıktı: Türkiye Rusya turistleri için açılınca Tataris-
tan’da yurtdışı pasaportlara olan talep üç kat arttı ve 
son iki yılın rekorunu kırdı. Tataristan İçişleri Bakan-
lığı’nın Migrasyon Meseleleri Departmanı Başkanı 
Artem Kuznetsov’un verdiği bilgilere göre, geçen 
sene 19 bin tane yurtdışı pasaportu için talep gelmişti. 
Bu yıl ise şu ana kadar 68 bin tane yurtdışı pasaportu 
verildi. Bunun nedenini Tataristan vatandaşlarının iki 
seneden beri yurtdışı tatilleri için ihtiyaç duymama-
sına bağlayan Kuznetsov, bu süre içinde Türkiye ve 
Mısır’ın Rusya Federasyonu turistleri için kapalı ol-
duğuna ve Türkiye’nin kapılarını açmasından sonra 
birçok vatandaşın tatil için Türkiye’yi tercih ettiğini 
de sözlerine ekledi.

KAZAK-KIRGIZ SINIRINDA YAŞANAN GERGİN-
LİK SONUCUNDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazakistan ve Kırgızistan sınırında Jasorken askeri 
üssünün bulunduğu yerde nöbet tutan iki Kazak asker 
tarafından ateş açılması sonucunda bir kişi hayatını 
kaybetti. Kimlikleri tespit edilemeyen 20 kişi sınır 
duvarını kırarak Kırgızistan’dan Kazakistan’a yasa-
dışı bir şekilde at sürüsü geçirmeye çalıştığında yüz 
üstü yakalandı. Nöbet tutan askerler, sınırı ihlal eden-
lere yönelik ateş açması sonucunda bir kişi yaralandı. 
Hastaneye kaldırılmasının ardından da hayatını kay-
betti. Diğer şahısların olay yerinden kaçtığı belirtil-
di. Kazakistan İçişleri Bakanlığı Askeri Soruşturma 
Komitesi tarafından olay üzerine soruşturma ve dava 
başlatıldı. Davanın görevi kötüye kullanma ve şiddet 
gösterme gerekçesiyle başlatıldığı açıklandı.

MAKEDONYA’DA DEVLET KURUMLARINA TÜRK 
MÜDÜRLER GETİRİLDİ
Makedonya Bakanlar Kurulu, devlet kurumları yö-
neticilerini geçtiğimiz günlerde düzenlediği toplan-
tılarla atamaya devam etti. Atamalarda Türkler de 
çeşitli kurumların müdürlüklerine getirildi. Menfi 
İlyaz, Kültür Bakanlığına bağlı Toplumların Kül-
türlerini Tanıtma ve Geliştirme İdaresine Vekâleten 
Müdür,  İlhan Rahman ise Toplulukların Haklarını 
Gerçekleştirme Ajansına Vekâleten Müdür olarak 
atandı. Dr. Elvin Hasan Devlet Sınav Merkezine 
Vekâleten Müdür Yardımcısı, Maksud Ali ise Maliye 
Bakanlığına bağlı Devlet Döviz Müfettişliğinde 
Vekâleten Müdür görevine getirildi.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA DEPREM
Çin’in güneybatısında meydana gelen 7 
büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 13 
kişi öldü, 175 kişi yaralandı. Öte yandan Ciucaygou’ya 
yaklaşık 3 bin kilometrede uzaklıkta bulunan Doğu 
Türkistan’da da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. 
Çin’de deprem fay hatları ülkenin güneybatısındaki 
Sıçuan bölgesinden kuzeybatısındaki Türkistan’a 
uzanan alanlarda ilerliyor. Bu alanlarda sıklıkla 
deprem meydana geliyor.
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ISIK-GÖL’DE AYTMATOV’UN ESERLERİ ÜZERİNE 
MUHTEŞEM 10 HEYKEL

Kırgızistan’ın turizm merkezi olarak bilinen Isık-
Göl’ün kültürel merkezi Ruh Ordo”da dünyaca ünlü 
Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov’un eserleri üzerine 
yeni muhteşem heykeller yapıldı. Kültürel merkezde, 
Cenhiz Aytmatov’un eserlerine dayanarak 10 hey-
kel açıldı. Kırgızistan’ın en iyi 10 heykeltraşcı ya-
zarın eserlerindeki karakterleri yeniden canlandırmış 
oldu. Bilginiz için: Cengiz Aytmatov’un adını taşıyan 
“Ruh Ordo” kültürel merkezi, Çolpon-Ata’daki Isık-
Göl gölünün kuzey kıyısında yer alan komplekstir. 
Çolpon-Ata şehrinin ana cazibe merkezini ve tüm 
sahil şeridini temsil eder. Ruh Ordo, Isık-Göl’ün en 
çok ziyaret edilen merkezidir.

TÜRKMENİSTAN İLE ERMENİSTAN YENİ İŞBİRLİ-
Ğİ ANLAŞMALARINI İMZALADI 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimu-
hamedov, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkis-
yan’ın davetlisi olarak resmî temaslarda bulunuyor. 
Ziyaret kapsamında ağırlıklı olarak ikili işbirliği ko-
nuları görüşüldü ve bir dizi yeni anlaşmalara imza 
atıldı. Liderler ortak bildiriye imza atarken, hükümet 
üyeleri düzeyinde turizm alanında işbirliği anlaş-
masına, 2018-2020 yılları arasında kültür ve sanat 
alanında işbirliği programına, 2018-2019 yılları için 
Türkmenistan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlıkları 
arasında işbirliği eylem planına, mali istihbarat de-
ğişimi konusunda mutabakat muhtırasına ve spor 
alanında işbirliği muhtırasına imza attılar. Görüşme-
lerde, uluslararası ve bölgesel örgütler bazındaki mü-
nasebetler ele alındı. Taraflar uluslararası terörizm, 
yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı, ulus ötesi suçlar ile 
mücadelede işbirliğinin kararlı bir şekilde devam etti-
rileceği konusunda hem fikir kaldılar. İki ülke Devlet 
Başkanları, bu sene Mart ayında Erivan’da düzenle-
nen 8. Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komis-
yonunun toplantısını değerlendirdi. Bu toplantıda, 
enerji, ulaştırma, tekstil, maliye ve bankacılık, tarım, 
sağlık alanında işbirliği potansiyeli ele alınmıştı.

TÜRKMENİSTAN’DA KIŞLIK BUĞDAY EKİMİ BAŞ-
LADI                              
Türkmenistan’da 2018 yılı hasadı için toplu kışlık 
buğday ekimi başladı. 23 Ağustos tarihinde ülke ge-
nelinde bütün vilayetlerde buğday ekimine start ve-
rildi. Bu sene 760 hektar alana buğday ekilecek ve 
2018 yılında 1 milyon 600 bin ton buğday hasadının 
toplanması hedefleniyor. Bu hedef kapsamında Ahal 
vilayeti 450 bin, Mari vilayeti 380 bin, Lebap vilayeti 
350 bin, Daşoğuz vilayeti 300 bin ve Balkan vilayeti 
120 bin ton buğday üretecek. Bu sene Haziran ayında 
geçen sene ekilen buğdayın hasat dönemi sona er-
mesiyle araziler yeni ekim dönemine hazırlandı. Her 
sene ülkede buğdayın 13 çeşidi ekiliyor. Ayrıca, buğ-
day ekimini yapan çiftçilere devlet tarafından tarım 
makine desteği sağlanıyor. 

ZAFER BAYRAMI AŞKABAT’TA KUTLANDI

Zafer Bayramı Başkent Aşkabat’ta resepsiyon ile 
kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aşkabat Büyükelçisi 
Mustafa Kapucu ve Askeri Ataşe Albay Uğur Bal Za-
fer Bayramı vesilesiyle resepsiyon verdi. Atavatan 
Türkmenistan Uluslararası dergisinin de davetli ol-
duğu resepsiyon Büyükelçilik Konutunda gerçekleş-
tirildi. Aralarında Türkmenistan Savunma Bakan yar-
dımcısı Dovran Durdiyev, yabancı görev şefleri, 
işadamları, askeri ataşelerin de bulunduğu çok sayıda 
katılımın olduğu resepsiyon,  İstiklal Marşı ve Türk-
menistan Milli Marşının okunması ile başladı. Re-
sepsiyon Türkiye Cumhuriyeti Aşkabat Büyükelçisi 
Mustafa Kapucu’nun açılış konuşması ile devam etti. 
Sn. Kapucu, katılımcıları Zafer Bayramı ile kutladı 
ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Zafer Bayramı kutlama mesajını okudu. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayra-
mı dolayısıyla yayımladığı mesajında, aziz Türk mil-
leti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Türk 
vatandaşlarıyla Büyük Zafer’in 95. yıl dönümünü 
idrak ettiklerini belirtti. 
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GÜRCİSTAN BAŞBAKANI TÜRKMENİSTAN’I Zİ-
YARET ETTİ
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Türkmenis-
tan’da resmi temaslarda bulunuyor. Türkmenistan’a 
ilk ziyaretini gerçekleştiren Başbakan Kvirikaşvili, 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimu-
hamedov tarafından kabul edildi. Bu ziyaret aynı za-
manda iki ülke arasındaki diplomatik münasebetlerin 
25.yılına denk gelmesiyle ayrı bir anlam kazandı. Üst 
düzeydeki görüşmelerde, ekonomik işbirliği, bölge-
sel ulaşım projeleri ve diğer sektörlerdeki işbirliği 
konuları ele alındı. İki ülke arasındaki diplomatik 
ilişkilerin kurulmasının 25.yılında Türkmenistan’da 
bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Gürcü 
Başbakanı, Türkmenistan’ın Kapalı Salon ve savaş 
Sanatı 5.Asya Oyunları’na üst düzeyde hazırlandığını 
ve bu oyunların açılış törenine katılmaktan memnu-
niyet duyacağını belirtti. İki ülke arasındaki ekono-
mik işbirliğinin geliştirilmesi için bütün potansiyelin 
olduğunu ifade eden Kvirikaşvili, ulaştırma alanında 
projeler ile işbirliğinin seviyesinin yükseleceğini ifa-
de etti. Türkmen Lider, iki ülke münasebetlerin ivme 
kazanmasında Gürcistan Başbakanının ziyaretinin 
önemli olduğunu ifade etti. 

NAZARBAYEV: ELDE EDİLEN ANLAŞMALARIN 
GERÇEKLESTİRİLMESİ KAZAKİSTAN-AZERBAY-
CAN İŞBİRLİĞİNİN GELİŞMESİNE DESTEK VERE-
CEK
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Kazakistan 
ile Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin ku-
rulmasının 25. yıldönümü ile ilgili Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’e tebrik mektubu gönderdi. Kazakis-
tan Cumhurbaşkanı yüzyılın çeyrek dilimi süresin-
ce ülkelerimiz arasında dostluk ve karşılıklı yararlı 
işbirliğinin hızla geliştiğini ve her yıl yoğun artışını 
sürdürdüğünü söyledi. “Nisan ayı boyunca ülkenize 
gerçekleştirilen resmi seferim zamanı yapılan görüş-
meler Kazakistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler-
de yeni sınırların açılmasını, çeşitli alanlarda işbirli-
ğinin yeni öncelik alanları kapsamında etti. Şüphesiz 
ki, elde edilen anlaşmaların gerçekleştirilmesi devlet-
lerimiz arasında stratejik işbirliğinin gelişmesine kat-
kı verecek “diye Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev kaydetti. Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e sıkı sağlık, mutluluk 
ve yüksek devleti çalışmalarında başarılar, kardeş 
Azerbaycan halkına ise barış ve refah diledi.

SEMERKANT’TA DÜZENLENEN ULUSLARARASI 
KONFERANSTA AZERBAYCAN ÂLİMLERİ DE KA-
TILDI
Eski Semerkant şehrinde “Dünya uygarlığı tarihinde 
Orta Asya Rönesans” adlı uluslararası bilimsel kon-
ferans düzenlendi. Tedbirde dünyanın 28 ülkesinden 
ve yetkili uluslararası kuruluşlardan 100’den fazla 
delege katıldı. Ülkemizi bu konferansta Azerbaycan 
Milli Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı, 
akademik İsa Həbibbəyli, sosyal bilimler bölmesinin 
akademik-kâtibi, akademik Teymur Kerimli ve Enes 
Şarkiyat Enstitüsü Müdür Yardımcısı Şahin Mustafa-
yev temsil ettiler. Konferansta Orta Asya bilginleri-
nin beşer tarihindeki rolü vurgulandı, dünya biliminin 
ve kültürünün gelişmesindeki töhmetlerden sohbet 
açıldı. Katılımcılar IX-XII yüzyıllarda Timur’un 
hükümdarlık ettiği Rönesans döneminde ve Teymu-
rilerin döneminde Orta Asya’da bilimin ve kültürün 
gelişimi ile ilgili geniş fikir alışverişinde bulundu. 
Programda Azerbaycan’dan gelen akademisyenler de 
konuşma yaptılar. 

GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI AZERBAYCAN’A 
TEŞEKKÜR ETTİ
Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Marqvelaşvili ülke 
topraklarında meydana gelen orman yangınlarının 
söndürülmesinde gösterdikleri yardıma göre Azer-
baycan ve Türkiye’ye teşekkür etti. Devlet başkanı 
geçirdiği brifingde doğal felaketin giderilmesi için 
tüm kamu kaynaklarının seferber edildiğini söyledi. 
Gürcistan İçişleri Bakanlığının sitesinde yerleştirilen 
bildiride de Gürcistan hükümetinin Azerbaycan’a te-
şekkürü belirtiliyor. “Gürcistan hükümeti gösterilen 
yardıma göre Azerbaycan tarafına, özellikle de Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür ediyor”, diye bil-
diride vurgulanıyor.

TACİKİSTAN’DA MİLLİ GİYİM ZORUNLU OLDU
Tacikistan’da herkes mecburen milli giyim giyin-
meli olacak. Bu konuda Tacikistan Cumhurbaşkanı 
Emomeli Rehmon gelenek ve ayinlerin geliştirilme-
si hakkında kanuna değişikliği onayladı. Kanunda 
belirtiliyor ki, gerçek ve tüzel kişiler milli kültürün 
simgelerine uymalıdırlar, devlet dilini bilmeli, milli 
giyim giyinmelidirler. Yasanın ihlali halinde cezalar 
öngörülüyor. Daha önce Tacikistan Cumhurbaşkanı 
ülke vatandaşlarını sakal bırakmak ve başörtüsü tak-
maktan imtina etmeye çağırarak öğrencilere bu ko-
nuda yasaklar koymuştu.
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ARAKAN’DA 3 GÜNDE 2 İLA 3 BİN ARASI MÜS-
LÜMAN KATLEDİLDİ

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita 
Schug, Myanmar’ın Arakan eyaletinde son 3 günde 
ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin 
arası Müslüman’ın katledildiğini, 100 binden fazla 
Müslüman’ın da yerinden edildiğini söyledi. Sözcü 
Schug, “Arakan’da son günlerde Müslümanlara karşı 
ordu mensuplarının yaptığı katliamlar 2012 ve geçen 
yıl ekim ayında yaşananlardan kat kat daha fazla. 
Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı. Arakan’da yaşa-
nılan bir soykırım ile karşı karşıyayız.“ dedi. Sadece 
Arakan’ın Rathedaung kentine bağlı Saugpara kö-
yünde 900-1000 arasındaki Müslüman’ın öldürüldü-
ğü bilgisini aktaran Schug, bu katliamdan sadece bir 
erkek çocuğun hayatta kaldığını belirtti. İsviçre’de 
tıp doktoru olarak çalışan Schug, Arakan’da sahada 
bulunan tüm eylemci ve yerel kaynaklardan edindiği 
bilgiye göre, son üç günde Arıkan’ın çeşitli köyle-
rinde en az 2-3 bin Müslümanın katledildiğini söy-
ledi. Schug, katliamların arkasında Myanmar ordu 
mensuplarının olduğunun altını çizdi. Arakan’da 100 
binden fazla sivilin bugün itibariyle yerinden edil-
diğini anlatan Schug, 2 bin Arakanlı Müslüman’ın 
Myanmar-Bangladeş sınırında mahsur kaldığını, sı-
nırın Bangladeş tarafının hükümet tarafından kapa-
tıldığını belirtti. 

ÇİN’Lİ YETKİLİLER DOĞU TÜRKİSTAN’DA 
UYGURLARLA BERABER AYNI BÖLGEDE 
YAŞAYAN MÜSLÜMAN KIRGIZLARA DA BASKI 
YAPIYOR
Çin’li yetkililerin, Sinjiang (Sincan Özerk Bölgesi) 
adını verdikleri Doğu Türkistan’da, Uygurlarla 
beraber aynı bölgede yaşayan Müslüman Kırgızlara 
da baskı yaptığı bildirildi. Bölgeden gelen en son 
haberler arasında 34 yaşındaki Turdakun Abylet 
isimli bir kişinin Kırgızistan vatandaşlığına geçtiği 
gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi. 

AZERBAYCAN MİLLETVEKİLİ: RUSYA DA BİLME-
LİDİR Kİ, ERMENİSTAN’A GÜVENİLMEZ
Azerbaycan’ın uluslararası ilişkilerde otoritesi, gücü, 
ekonomik imkânları her geçen gün arttığından Erme-
nistan bu ortamda kendi işgalci siyasetini sürdürmek-
te zorlanıyor. Bunu Milli Meclis Milletvekili Hikmet 
Babaoğlu söyledi. H.Babaoğlu, hazırda Rusya ile 
Azerbaycan’ın ilişkileri stratejik işbirliği düzeyinde-
dir: “Bölgenin mevcut koşulları Rusya-Azerbaycan 
ilişkilerinin daha da gelişmesini gerektirir. Böyle bir 
durumda Ermenistan çok rahatsız olur. Çünkü anla-
dığı, uzun vadede kendi yayılmacı politikasını yürüt-
mek mümkün olmayacaktır. O yüzden de Rusya’ya 
karşı iki başlı oyun oynamaya çalışıyor, ilk fırsatta de 
kendi tarihi müttefikine ihanet etmek. Ermenistan’ın 
son hareketlerinde bu, açıkça görülmektedir. Çünkü 
Ermenistan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü 
üyesidir, buna paralel olarak da NATO ile işbirliği 
yapmaya çalışır, aynı zamanda, Avrupa Birliği’nin 
“Doğu Ortaklığı” programında aktif katılmalarının 
çaba gösteriyor “. H.Babaoğlu vurguluyor, Ermenis-
tan bir taraftan Azerbaycan’ı hedeflerken KTMT-ye 
atıf yapıyorsa, başka bir yandan da NATO’nun ge-
çirdiği öğretilerde yer alıyor: “Görüldüğü gibi Erme-
nistan bir elde iki karpuz tutmaya gayret ediyor. Ama 
bu, mümkün olmayacak. Rusya da bilmelidir ki, Er-
menistan’a güvenilmez, Ermenistan’ı stratejik ortak 
gözünde görülmez. Çünkü eğer Rusya’nın uluslara-
rası ilişkilerde pozisyonu biraz da zayıflarsa, Erme-
nistan hemen ona ihanet edecek “.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ KURBAN BAYRAMI’NIN 
TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ
Çin yönetimini dünyanın gözü önünde Doğu Türkis-
tanlı Müslümanlara zulüm ve işkence etmeye devam 
ediyor. Yönetimin almış olduğu karar doğrultusunda 
Doğu Türkistanlı Müslümanlar Kurban Bayramı’nı 
27 Ağustos tarihinde kutlamaya zorlanıyor. Çin 
hukuksuz ve insan dışı muamelelerine bir yenisi 
ekledi, Müslümanlara işkence etmek için Kurban 
Bayramı tarihini değiştirdi. İslam âleminin 1 Ey-
lül tarihinde yerine getireceği kurban ibadeti Doğu 
Türkistanlı Müslümanlara 27 Ağustos olarak ilan 
edildi. Müslümanların bayramlaşma ve ibadetlerinde 
aksaklıklara yol açmak için çaba gösteren Çin 
yıllardır Doğu Türkistanlılara işkence ediyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA BİNİN ÜZERİNDE CAMİ 
HOPARLÖRÜ KALDIRILDI
Bölgede yayın yapan yerel bir basın kuruluşunda ya-
yımlanan raporda, merkezi hükümetten Haidong’a 
gelen çevre koruma müfettişleri, gürültü kirliliğine 
ilişkin alınan çok sayıda şikâyet üzerine bölgeye 
gelerek söz konusu hoparlörleri kaldırdı. Global Ti-
mes’ta yer alan habere göre, camilerin yakınında ya-
şayan sakinler, özellikle sabah ezanının “kendilerini 
erkenden uyandırdığından” ve bazı durumlarda bazı 
hastaların kalp rahatsızlığını şiddetlendirdiğinden 
şikâyetçi. Çin’de Müslümanlık inancına dair resmi 
bir kısıtlama olmasa da, özellikle Kuzeybatı Çin’de 
bulunan çok sayıda cami hoparlöründen okunan 
ezanlar şikâyet üzerine “gürültü kirliliği” kapsamına 
dâhil ediliyor.

BU DA ÇİN YALANI… UYGUR MÜSLÜMANLARI 
ÇOK MUTLU

Çin’de bulunan ve nüfusunun yüzde 90’dan fazlası 
Müslüman olan Sincan Uygur Özerk Bölgesi sık sık 
Müslümanlara yapılan baskılar ile gündeme geliyor. 
Gelen haberlere göre bölgede namaz kılmak büyük 
bir fişlenme sebebi. Bölgede Ramazan ayında 18 ya-
şında küçüklere oruç tutmak yasaklanmıştı. Uygur 
Bölgesi hali hazırda 10 Milyon Müslüman nüfusa 
sahip ve 24 bin cami bulunuyor. Çin Hükümeti, 
geçtiğimiz günlerde adeta dalga geçercesine bir haber 
yayınlayarak, bölge Müslümanlarının dünyadaki 
en mutlu Müslümanlar olduğunu iddia etti. Çin’in 
iddiasına göre bölge ile ilgili dünya basınında çıkan 
haberler gerçeği yansıtmıyor. Çin’in yabancılardan 
sorumlu yetkilisi William Lee’den gelen açıklamaya 
göre Çin’in Uygur Bölgesi son derece müreffeh, özgür 
ve modern dönem yaşıyor. Onlara göre Çin’de baskı 
altında tutulan tek grup aşırıcılık yanlısı gruplar. Böl-
ge Müslümanları ise Çin’in bu açıklamasını son de-
rece komik buldu. Daily Mail’in haberine göre, sakal 
uzatma ve çarşaf giyme yasağının üzerinden bile çok 
bir zaman geçmedi. Müslümanlar her geçen gün yeni 
bir baskı altında bırakılırken, Çin’in bu açıklaması 
sadece kışkırtma amaçlı.

IRAK’TAN IKBY’NİN REFERANDUM KARARINA 
TEPKİ
Irak’ın doğusundaki Diyala İl Meclisi, Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) statüsü tartışmalı 
bölgelerde bağımsızlık referandumu düzenleme pla-
nına karşı çıktı. Diyala İl Meclisi Başkan Yardımcısı 
Muhammed el-Hamdani yaptığı açıklamada, il mec-
lisinin, Diyala’daki tartışmalı bölgelerin herhangi bir 
yerinde referandum yapılmasını reddettiğini söyledi. 
Hamdani, “Hanekin ilçesi, çoğunluğu Arap nüfusa 
sahip birçok bölgeyi kapsıyor. Bu nedenle bu böl-
gelerde referandum yapılması büyük bir krize neden 
olacaktır. Bu bölgelerin IKBY’ye katılması hiçbir şe-
kilde mümkün değildir.” dedi. 

KIRGIZİSTAN 26 YAŞINDA

Kırgızistan, 31 Ağustos 1991 yılında Sovyetler Bir-
liği’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti. Kır-
gızistan nüfusu 5 milyondan biraz fazla. En büyük 
şehri ve Başkenti Bişkek’te, ülke nüfusunun yüzde 
20’si yaşıyor. Kırgızistan ekonomisi ise, genelde 
hayvancılık ve tarım ağırlıklı. Kişi başı gelir, yıllık 
2,200 dolar civarında. Yani, bize göre oldukça eko-
nomik bir hedef. Kırgızistan demek, Cengiz Aytma-
tov demek. Kırgızistan demek Manas destanı demek. 
Kırgızistan tarihi ise, binlerce yıl öncesine dayanıyor. 
At üstüne yaşamış bu güler yüzlü toplum, 1881 yılın-
da Rusya İmparatorluğu egemenliği altına girdikten 
sonra, 1991 yılında bağımsızlığına kavuşmuş. Ülke-
de, Kırgızca ve Rusça konuşuluyor. Türkçe kelime-
leri de içeren kelimeler kullanıyorlar ama çok net bir 
şekilde anlaşılamıyor. Kırgızistan dini ise yüzde 76 
İslam olarak biliniyor. Kırgızistan’da yaşam, genelde 
doğa ile içe içe aslında. Ülkenin topraklarının büyük 
bir çoğunluğu dağlarla kaplı olunca, özellikle keçe 
çadırları içerisinde yaşan Kırgızistan kadınları evin 
hanımı ve düzeni sağlayıcı olarak biliniyor. Kırgızis-
tan erkekleri ise, genellikle çekik gözlü, güler yüzlü 
insanlar. Kırgız erkekleri, özellikle hayvanları gün 
içerisinde yaylalarda yetiştiren evin reisi olarak bi-
liniyor.
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FESTİVALDE NİĞDE, YOZGAT VE DOĞU TÜRKİS-
TAN KUCAKLAŞTI
Etimesgut Belediyesi’nin düzenlediği 14. Uluslarara-
sı Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nin 9. 
gününde Yozgat, Niğde ve Doğu Türkistan, yemek-
leri, oyunları, yöresel dansları, şiirleri ve türküleriyle 
boy gösterdi. Doğu Türkistanlılar, yaşadıkları sorun-
ları festivalle bir kez daha dünyaya haykırdılar. Türk 
Beyleri Kent Meydanı’nı dolduran 100 bin kişi kar-
deşlerinin sesine kulak verdi. Mücahit Kaşgarlı,  ‘Biz 
Kimleriz’ şiiriyle Doğu Türkistan’ın yaşadığı sorun-
lara ışık tuttu. Yerel sanatçı Abdullah Köse ezgileriy-
le alkış aldı. Doğu Türkistan Derneği Başkanı Hay-
rullah Efendigil, Başkan Demirel’e yöresel kıyafet 
çapan ve dobba giydirdi, Doğu Türkistan’da yetişen 
özel kavundan hediye etti.

KADİROV: BUNDAN SONRA DAHA BÜYÜK 
ADIMLAR ATILACAK
Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadirov, 
Türkiye’deki 12 yıllık büyükelçilik sürecinin ardın-
dan görevini, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Rusya 
ve BDT Ülkeleriyle İş Birliği Genel Müdürü Alişer 
Azamhocayev’a teslim ediyor. Türkiye’den ayrıl-
madan önce son röportajını Putin’e veren Kadirov, 
Türkiye ve Özbekistan ilişkilerini pek çok boyutuy-
la değerlendirdi. Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin 
bozulmayacağına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Kasım 2016’da gerçekleştirdiği ziyare-
tin ilişkilerin sağlamlığını pekiştirdiğine işaret eden 
Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadirov 
“Kasım 2016 yılında Sayın Erdoğan Semerkant zi-
yaretini yaptı. Bu ziyaret, hem bizler hem de Özbek 
halkı için büyük önem teşkil etti” dedi. Özbekistan’ı 
27 yıl yöneten ülkenin birinci Cumhurbaşkanı İslam 
Kerimov’un 2016 yılı Eylül ayında hayatını kaybet-
mesinin ardından cumhurbaşkanı seçilen Şevket Mir-
ziyoyev ile Erdoğan’ın olumlu bir ilişki kurduğuna 
işaret eden Kadirov “Yeni Cumhurbaşkanımız, Sayın 
Erdoğan ile konuşmuş ve birbirlerini iyi tanımışlar. 
Bu da Özbekistan ile Türkiye arasında yeni bir sayfa 
açtı. Bundan böyle Türkiye ile Özbekistan arasında 
sadece dostluk değil aynı zamanda kardeşlik köprüsü 
de büyüyecektir” dedi.

KAZAKİSTAN’DA URANYUM BANKASI AÇILDI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının himayesin-
de, düşük seviyede zenginleştirilmiş uluslararası 
uranyum bankası Kazakistan’ın başkenti Astana’da 
düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev, yaptığı konuşmada 
“Rusya ile ABD arasındaki yaptırım çatışmalarının 
sertleşmesinden endişeliyiz. Nükleer güçler arasında 
işbirliği platformu başlayabilir.” ifadelerini kullandı. 
Başkent Astana’daki Hilton otelinde düzenlenen töre-
ne Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve UAEA 
Başkanı Yukiya Amano’nun yanı sıra çok sayıda 
davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Doğu 
Kazakistan eyaletindeki Ulba Metalürji Fabrikasın-
da yer alan uranyum bankasının sembolik anahtarını 
UAEA Başkanı Amano’ya takdim etti. Kazak lider, 
törende yaptığı konuşmada, bağımsızlığı kazandık-
tan hemen sonra 29 Ağustos 1991’de Sovyetler Birli-
ği döneminden kalan Semipalatinsk nükleer deneme 
sahasının kapatıldığını, deneme sahasının çalıştığı 49 
yıl boyunca sahada 550’den fazla, havada da 74 nük-
leer bombanın patlatıldığını ve nükleer denemeler-
den 1 milyon 500 bin kişinin zarar gördüğünü hatır-
lattı. Ayrıca Nazarbayev, Kazakistan’ın, bağımsızlık 
yıllarında UAEA’nın güvenilir ortağı haline geldiği-
ni, “Düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum ban-
kasıyla nükleer silahsızlanmaya ve güvenli uranyum 
tedarikinin sağlanmasına katkı sağladık.” sözleriyle 
ifade ederken, uranyum bankasının UAEA’nin kont-
rolünde faaliyet göstereceğinin de altını çizdi.

TALAFER’İN BÜYÜK BİR KISMI IŞİD’İN ELİNDEN 
GERİ ALINDI
Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, çoğunluğu-
nu Türkmenlerin oluşturduğu Telafer’in %70’inin 
IŞİD’ten geri alındığını duyurdu. Fransız mevki-
daşı Jean Yves Le Drian’le Bağdat’taki görüşmesi-
nin ardından basın toplantısı düzenleyen el-Caferi, 
IŞİD’den temizlenen Telafer kalesine Irak bayrağının 
tekrar dikildiğini söyledi. Telafer operasyonunun ta-
mamlanmasının ardından Bağdat’ın 300 km kuzeyin-
de yer alan Havice’nin geri alınması için operasyon 
başlatılması bekleniyor. 
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RUSYA BİRİNCİ BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞUVA-
LOV ÖZBEKİSTAN’DA

Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı Igor Şuvalov, 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile 
görüştü. Şuvalov, bazı ziyaretler için geldiği Özbe-
kistan’da Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Mir-
ziyoyev görüşmede, Şuvalov’u Özbekistan-Rusya 
Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonunun 
Rusya Eş Başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı 
tebrik etti. Görüşmede tarafların, yılın ilk 7 ayında iki 
ülke arasındaki dış ticaret hacminin yüzde 14 artışla 
2,6 milyar doları bulduğunu ifade ettikleri aktarıldı. 
Geçen ay Özbekistan’dan ithal edilen meyve-seb-
ze ürünlerinin sadeleştirilmiş gümrük işlemleri ile 
Rusya’ya sevkiyatını öngören “yeşil koridor” uygu-
lamasına ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı da 
kaydedildi. Görüşmede, Şuvalov’un, Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Med-
vedev’in selamı ve iyi dileklerini Mirziyoyev’e ilet-
tiği belirtilerek, Şuvalov’un, “Rusya, Özbekistan ile 
stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerini daha da 
geliştirmeye ve pekiştirmeye hazır.” dedi.

ÖZBEKİSTAN’DA KİRİL ALFABESİNE GEÇİŞ 
YAPILIYOR
Özbekistan medyasında, Rus Kiril alfabesinin ülkenin 
esas alfabesi olarak kabul edilmesi tartışılıyor. 
Tartışmalara Şöhret Rizaev adlı Özbek yazarın Devlet 
Başkanı Şevket Mirziyayev’e bu konuda yazdığı açık 
mektup sebep oldu. Şöhret Rizaev mektubunda Rus 
Kiril alfabesinin ülkenin ana dili olmasını talep etti. 
Özbekistan 1991 yılındaki bağımsızlığının ilanının 
ardından Latin alfabesine geçmiş, ancak eski Sovyet 
rejiminden yana olan kadrolar Rus Kiril yazısının ta-
mamen ortadan kaldırılmasına engel olmuşlardı. Bu 
şekilde ortaya çıkan alfabe belirsizliği ülkede halen 
devam ediyor. Ülkenin aydınları ve gençlerinin ço-
ğunluğu Kiril alfabesinin tamamen ortadan kaldırı-
larak, Latin yazısına geçilmesinden yana olduklarını 
belirtiyor. 

ER TÜRK’ÜN BEŞİĞİ TÜRKİSTAN’DAN ÇIKAN 
KÜLTÜR KERVANI ASTANA’DA
EXPO 2017 fuarı kapsamında başlayan Güney Ka-
zakistan Kültür Günleri çerçevesinde Kazakistan’ın 
şanlı tarihini yansıtan Kültür Kervanı Astana’nın 
merkez sokaklarından geçti. Geleneksel sanatın çe-
şitli örnekleri, ticaret zanaat malzemeleri ile dekora-
tif ürünlerin yüklü olduğu develer ile atlardan olu-
şan kervana Kazak tarihinde büyük değişikliklere 
kapı açarak iz bırakan Altın Elbiseli Adam, Farabi, 
Hoca Ahmet Yesevi ve hocası Arıstanbab gibi büyük 
şahsiyetleri canlandıran tiyatro oyuncuları öncülük 
etti. Güney Kazakistan Eyaletinden gelen beş yüze 
yakın kültür ve sanatçı temsilcileri, Kazak halkının 
milli karakterini öne çıkaran küy (ezgi) ve milli şar-
kılar eşliğinde Bayterek Kulesine geldi. Bayterek 
Meydanı’nda duran Kültür Kervanı, yolculuklarını 
600 kişinin aynı anda dombra ile “Balbırauın” kü-
yünü seslendirmesiyle tamamlayarak, programlarını 
konser ile devam etti. İzleyenleri modern şarkılarla 
büyüleyen konserde Güney Kazakistan Eyaleti Vali 
Yardımcısı Ulasbek Sadibekov EXPO 2017 Komi-
seri Rapil Joşıbayev’e üzerinde Kazakistan’daki tüm 
eyalet valilerinin imzasını bulunduran EXPO bayra-
ğını takdim etti.

KAZAKİSTAN’DA MADEN KAZASI: 3 İŞÇİ YAŞA-
MINI YİTİRDİ
Kazakistan’ın Karaganda Eyaleti’nin Şahtinsk ken-
tinde “Kazahstanskaya” kömür madeninde metan 
gazı faciası meydana geldi. Meydana gelen kazada 
iş basında olan 139 kişiden 4’ü metan salınımının 
kaynaklandığı kömür ocağında bulunuyordu. Kurtar-
ma ekipleri içeride bulunan 3 kişinin cansız bedenini 
çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk veri-
lere göre, kazaya ani metan çıkışı neden oldu. “Ka-
zakistanskaya” kömür madeni, İngiltere ve Hindis-
tan’ın en zengin milyarderi Lakshmi Mittal’ın sahibi 
olduğu “Arcelor Mittal” şirketine ait.
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ASTANA’DA BİR KEZ DAHA NÜKLEER SİLAHSIZ-
LANMA ÇAĞRISI YAPILDI
Nükleer silahların yasaklanması için öncü rol oy-
nayan Kazakistan’da 10 Eylül 1996 tarihinde kabul 
edilen Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşma-
sı’nın (CTBT) yürürlüğe girmesi için bir kez daha 
çağrıda bulunuldu. Kazak Dışişleri Bakanı Kayrat 
Abdrahmanov, 29 Ağustos’ta yapılacak düşük oranda 
zenginleştirilmiş uranyum bankasının resmi açılışına 
katılmak üzere gelen nükleer silahsızlanma ile ilgili 
uluslararası kuruluşların temsilcileri, Puhwash Kon-
feransı katılımcıları ve Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in daveti üzerine gelen Amerika Birleşik 
Devletleri’nden (ABD) üst düzey yetkilileri kabul 
etti.  Başkent Astana’da Dışişleri Bakanlığı binasın-
da gerçekleştirilen görüşmede Kayrat Abdrahma-
nov, Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması 
Antlaşması Örgütü (CTBTO) Sekreteri Lassina Zer-
bo, ABD Enerji Sekreteri Dan Brouillette, Nükleer 
Tehdit Girişimi (NTI) örgütü kurucusu ve eşbaşka-
nı, ABD’nin 44. Devlet Başkanı Barack Obama’nın 
danışmanı ve eski senatör Samuel Nunn, NTI genel 
müdürü Ernest Moniz gibi üst düzey yetkililer ile bir 
araya geldi. 

ASTANA EXPO 2017 FUARINDA ZİYARETÇİ SA-
YISI 3 MİLYONA ULAŞTI
EXPO 2017 fuarı basın ofisinden yapılan yazılı açık-
lamaya göre, uluslararası fuar kompleksini ziyaret 
eden 3 milyonuncu konuk,  38 yaşındaki Rusya va-
tandaşı Yuri Şurıgin oldu. 3 milyonuncu olarak giriş 
yapan misafiri karşılayan Astana EXPO 2017 Başka-
nı Ahmetjan Yesimov, Şurıgin’e günün anısına çeşit-
li hediyeler takdim etti. Bu olayın anısına düzenle-
nen basın toplantısında konuşan Ahmetjan Yesimov, 
EXPO 2017 fuarında ziyaretçi sayısının gün geçtikçe 
arttığını kaydederek, EXPO 2017 öncesi belirlenen 
2 milyon ziyaretçi hedefinin fuar bitimine 1 ay kala 
gerçekleşmiş olduğunu hatırlattı. Fuarın yurt dışın-
dan gelen turistler arasında da büyük ilgi gördüğünü 
söyleyen Yesimov, toplam ziyaretçi sayısından yüzde 
15’inin yabancı turist olduğuna dikkat çekti. Gazete-
cilerin sorularını cevaplayan 38 yaşındaki Rus turist 
Şurıgin ise, Kazakistan’ın pavilyonunu küre şeklin-
deki bina Nur Âlem’i çok beğendiğini ifade ederek, 
ileride Rus şehirlerinin de EXPO gibi geniş çaptaki 
bir organizasyona ev sahipliği yapmasını arzuladığı-
nı belirtti. Astana EXPO 2017 fuarının 55. gününde, 
bitimine 1 ay kala, ziyaretçi hedefine ulaşılmıştı.

KIRGIZİSTAN’DA YENİ HÜKÜMET KURULDU

Kırgızistan’da daha önce başbakanlık görevinde bu-
lunan Sooronbay Ceenbekov’un, cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine katılmak için görevinden ayrılmasından 
sonra yeni hükümet kuruldu. Kırgızistan’ın yasama 
organı Jogorku Keneş’te parti gruplarından oluşan 
çoğunluk koalisyonu, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Baş-
kanı Sapar İsakov’un hükümet başkanlığı adaylığını 
onayladı. Koalisyon oturumuna kendi programını 
sunarak kabine üyelerini tanıtan İsakov’un adaylığı 
oybirliğiyle kabul edildi. 40 yaşındaki yeni başbakan 
Sapar İsakov’un kabinesinde Başbakan Birinci Yar-
dımcısı görevini eski Merkez Bankası Başkanı Tol-
kunbek Abdıgulov üstlendi. Ekonomiden Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı olarak Kırgızistan Devlet Sa-
nayi, Enerji ve Yeraltı Kaynakları Komitesi Başka-
nı Duyşenbek Zilaliyev  getirildi. Güvenlik Konseyi 
Sekreteri Temir Cumakadırov, Başbakan Yardım-
cılığı ve güvenlik işlerinden sorumlu oldu. Çolpon 
Sultanbekova, hükümette sosyal işlerden sorumlu 
Başbakan Yardımcılığı görevinde kalırken, Devlet 
Personel Servisi Müdürü Nurhanbek Momunaliyev, 
Başbakan Özel Kalem Müdürlüğüne göreve geldi.

KAZAKİSTAN’DA RESMİDEN ÖNCE KIYILAN 
DİNİ NİKÂHA CEZA GELİYOR
Kazakistan Meclisi’nde kabul edilmesi öngörülen 
dini faaliyet ve dini dernekler ile ilgili yasa tasarı-
sında resmi nikâhtan önce kıyılan dini nikâha ceza 
belirlendiği ifade edildi. Kazakistan’ın Diyanet ve 
Sivil Toplum İşleri Bakanı Nurlan Yermekbayev, bu 
yılsonuna kadar Kazakistan’da dini faaliyetler ve 
dini derneklere ilişkin yasa tasarısının kabul edilmesi 
gerektiğini söyleyen Yermekbayev, tasarıda değişik-
lik getirilen maddelerden birinin evlilik düzenleme-
siyle ilgili olduğunu belirtti. Bakan Yermekbayev, 
bazı çiftlerin sicil memurluğunda resmi kayıt yap-
tırmadan dini (imam) nikâh kıydığını kaydederek, 
kanunen yasadışı olan bu işlemlerin önüne geçmek 
için evlilik kurumuna ilişkin yasal düzenlemelere 
birtakım açıklamalar eklendiğini açıkladı.
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TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞ-
LU VE BERABERİNDEKİ HEYETİ IRAK TÜRKMEN 
HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

Irak’ı ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, 
Bağdat’ta Türkmen yetkilileri ile bir araya geldi. 
Görüşmede Irak ve Türkmenleri ilgilendiren konu-
lar ele alındı. Görüşmede; Çavuşoğlu Türkmenlerin 
mezhep farkını aşarak birlikte hareket etmelerinin 
önemin vurguladı. Türkiye’nin Kerkük konusunda 
Türkiye’nin politikasının sabit olduğunu ve değişme-
yeceğini belirtti. Türkmen ve Araplara destek olmaya 
devam edeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakan Tela-
fer ’in kurtarılmasının önemine değindi. Telafer ’de 
Türkmenlerin birlik ve berberlik içinde olmaları ve 
birlikte Telaferi yönetmeleri için barış ve uyum için-
de hareket etmelerinin, Telaferin Türkmen kimliğinin 
korunmasının önemini vurguladı. Bu konuda her tür-
lü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Bakan 
Çavuşoğlu K. Irak’ta Kürtlerin yapmak istedikleri 
referandum ve Irak’ın birliği, beraberliği için taşıdığı 
teklikler Türkmen bölgelerinde yapılmasının sakın-
caları olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin 
tavrının net olduğunu ve bu referandumun yapılmam-
sınız talep ettiklerini, Türkmenlerle daha fazla destek 
vereceklerini açıkladı. IŞİD sonrası Irak ve Türkmen 
bölgelerinin imarı ve Türkiye’nin Irak’ta eğitim ve 
sağlık kurumlarının inşasına katkıda bulunmasının 
önemine değindi. Türkiye’nin Irak’ın kalkınmasında 
önemli rol oynayabileceği vurgulandı.

KIRGIZİSTAN’IN BAŞKENTİ BİŞKEK’TE 30 
AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
Türkiye Cumhuriyeti’nin Bişkek Büyükelçiliği ta-
rafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri Günü programına, Büyükel-
çilik çalışanları, KKTC Bişkek temsilcisi Atınç Kes-
kin, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, 
Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul müdür-
leri katıldılar. 

IRAK TÜRKMENLERİ: REFERANDUMU REDDEDİ-
YORUZ
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Re-
ferandum Heyeti ile yaptığı görüşmeye ilişkin, kürt 
heyetine açık bir şekilde referandumun Kerkük, Tuz-
hurmatu ve diğer Türkmen bölgelerinde yapılmasına 
ilişkin tavırlarının ne olduğunu belirttiklerini söyle-
yen Salihi, şöyle konuştu: “Üç vilayette (Erbil-Duhok 
ve Süleymaniye) yapmak istedikleri referandumu 
Bağdat merkezi hükümetiyle konuşmaları gerektiği-
ni söyledik. Irak merkezi hükümetinin de buna karşı 
tutumu belli ve itiraz ediyor. Kerkük, Tuzhurmatu ve 
diğer Türkmen bölgelerindeki referandumu kesin-
likle reddediyoruz. Bunu çok açık ve net bir şekilde 
gelen heyete söyledik. Eğer birlikte yaşamak istiyor-
sak, çoğunluk veya azınlık diye bir halk olmamalıdır. 
Eğer birinci çoğunluktaki halk Kürtlerse, diğer birin-
cisi bizleriz (Türkmenler). Bu bölgeler coğrafi olarak 
aslında Türkmen bölgeleridir.”

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ YÜRÜTME KURULU 
KERKÜK’TE TOPLANDI

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Millet-
vekili Erşat Salihi’nin başkanlığında Irak Türkmen 
Cephesi yürütme kurulu toplantısı ITC Başkanlık bi-
nasında 26 Ağustos 2017 tarihinde Kerkük’te yapıldı. 
Toplantıda Irak’ta gelişen son siyasi gelişmeler özel-
likle de Telafer Operasyonu masaya yatırıldı. Tela-
fer’in kurtuluşunda şehit düşenlere Allah’tan rahmet 
dilediler. Güvenlik, Asker ve operasyona katılan tüm 
güçleri tebrik ettiler. Ayrıca toplantıda 25 Eylül’de 
Federe Kürt Bölgelerinde yapılacak olan Referan-
duma Kerkük idaresini uyardılar. Kerkük’ün dâhil 
edilmesini ITC olarak şiddetle reddettiler. Kerkük’ü 
bu siyasi savaşlardan uzaklaştırılması ve Irak’ın top-
rak bütünlüğünü korunması için Bağdat hükûmetiyle 
Birleşmiş Milletlere amacıyla tarihi sorumluluk düş-
tüğünü vurguladılar.
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KIRGIZİSTAN İLE KATAR, KIRGIZLAR İÇİN VİZE-
SİZ REJİMİN HAYATA GEÇİRİLMESİ KONULARINI 
GÖRÜŞTÜ
Kırgızistan’ın Katar Büyükelçisi Nuran Niyazaliyev 
ile Katar Dışişleri Bakanlığı Konsolos Hizmet Bö-
lümü Direktörü, Büyükelçi Muhammed Abdullah 
Al-Subai ile bir araya geldi. Görüşmede Büyükelçi 
Niyazaliyev, yabancı vatandaşların Kırgızistan’ın tu-
rizm ve ticaret vizelerini internet üzerinden alması-
nı sağlayacak olan Taza-Koom projesi çerçevesinde 
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği 
elektronik vize konusunda bilgi verdi. Niyazaliyev 
ayrıca, yakında Kırgızistan’da yapılacak cumhurbaş-
kanlığı seçimleri dolayısıyla Katar’da bulunan Kırgız 
vatandaşlarının oy kullanabilmeleri için tarihte ilk 
kez Katar’ın başkenti Doha’da 9050 numaralı san-
dığın açıldığını belirtti. Büyükelçi Niyazaliyev, Do-
ha’da Kırgızistan’ın Bağımsızlık Günü’nün düzenle-
neceğini sözlerine ekledi. 

YABANCILARA KIRGIZ MİLLİ İÇECEĞİNİN NASIL 
HAZIRLANACAĞI GÖSTERİLDİ

Macaristan ve İtalya’nın tarım uzmanları, Çüy böl-
gesinin Suusamır Vadisi’nde yaylada çiftçiler için 
düzenlenen bir seminerde ilk kez kımızı (Kırgızla-
rın kısrak sütünün fermante edilmesiyle elde edilen 
geleneksel içeceği) denediler. Seminere Avrupa’dan 
davet edilen ve çiftlik tutma deneyimlerini paylaşan 
uzmanlar katıldı. Misafirlere taze ve doğal kımız ik-
ram edildi ve onun nasıl hazırlanması ve gösterilmesi 
anlatıldı. Konuklar fermente süt ürününü çok sevdi-
ler. Seminer, ülkenin farklı bölgelerindeki çiftçilere, 
mera kaynaklarının doğru kullanımı hakkında bilgi 
vermek üzere düzenlendi. Çiftçiler ve koyun yetiş-
tiricileri genel olarak hayvancılık ve çiftçilik konu-
larının en önemli konularını görüştü. Tartışmanın en 
önemli konularından biri de mera problemiydi. Se-
miner, Kırgız çiftlik yetiştiricileri birliği ile birlikte 
Macaristan, İtalya ve ayrıca Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü (FAO) yabancı uzmanlar tarafından 
organize edildi.

KIRGIZİSTAN VE RUSYA, ULUSLARARASI VE 
BÖLGESEL GÜVENLİK KONULARINI GÖRÜŞTÜ
Kırgızistan ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter-
likleri arasında uluslararası ve bölgesel konuları 
Bişkek’te masaya yatırıldı. Kırgızistan Güvenlik 
Konseyi Sekreteri Temir Cumakadırov, 22 Ağus-
tos’ta çalışma ziyaretiyle Kırgızistan’a gelen Rusya 
Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i ağır-
ladı. Patruşev’i sıcak karşılayan Cumakadırov’un, 
Kırgızistan ve Rusya devlet organlarının temsilcile-
rinin katılımıyla 23 Ağustos’ta yapılması planlanan 
konsültasyonun hem güvenliğin sağlanmasında hem 
de devletlerarası irtibat alanlarındaki diğer alanlarda 
Kırgızistan-Rusya ilişkilerinin mevcut konularının 
daha derin görüşülmesine izin vereceğini kaydettiği 
belirtildi. 

KIRCAALİ’DE BULGARİSTAN’IN AB KONSEYİ 
DÖNEM BAŞKANLIĞI KONUSUNDA YUVARLAK 
MASA TOPLANTISI
Kırcaali Valisi Nikola Çanev, “Bulgaristan’ın 2018 
Yılı Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlı-
ğı-Mahiyeti ve Fırsatlar” konulu yuvarlak masa top-
lantısının açılış konuşmasını yaptı. Yuvarlak masa 
toplantısı Gelişime Dair Yeni Perspektifler Derneği 
ve Kırcaali Gençlik Bilgilendirme ve Danışma Mer-
kezi tarafından organize edildi. Lise öğrencileri, pe-
dagoglar, eğitim kurumu müdürleri, sivil toplu kuru-
luşları temsilcileri ve başka davetliler AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı sırasında ülkemizin önünde duran 
sorumluluklar ve zorluklar konusunda yapılan tartış-
maya katıldılar.  Çanev, “Bu Bulgaristan’ın AB’nin 
gündemini belirlemesi ve toplumun gelişmesi 
açısından ulusal öncelikler olan konuları gündeme 
alması için bir şanstır” diye altını çizdi.  Forumun 
katılımcılarını selamlama konuşması yapan Meclis 
Başkan Yardımcısı Tsveta Karayançeva, “Bulgaris-
tan, Balkanlarda lider konumuna geldi” diye konuştu. 
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KIRCAALİ GÜREŞ KULÜBÜ KIZ TAKIMI, DILGO-
POL’DAN 3 MADALYA İLE DÖNDÜ
Kırcaali’nin Opılçenko (Hacımehmetler) köyünde 
bulunan Kırcaali Güreş Kulübü Başkanı ve antre-
nörü Atalay Süleyman, “Kız takımımız, hafta sonu 
Varna’nın Dılgopol kasabasında düzenlenen Ulusla-
rarası Çocuklar Güreş Turnuvası’ndan iki altın ve bir 
gümüş olmak üzere üç madalya ile döndü. Turnuva-
ya yurt içinden 16 kulübün yarışmacıları ve Türkiye 
ve Moldova’dan konuk yarışmacılar katıldılar. Tur-
nuvada kulübün kız takımından Snejana İvanova ve 
Elis Hüseyin altın, Tuğçe Tuncer ise gümüş madalya 
kazandı. Final karşılaşmada 40 kg kategorisinde Sne-
jana İvanova, ev sahipliği yapan kulübü temsil eden 
yarışmacıyı tuş ile yendi. İvanova’ya ödülünü Olim-
piyat şampiyonu Hasan İsaev sundu.

KERKÜK İL MECLİSİ REFERANDUMA KATILMA 
KARARI ALDI
Kerkük İl Meclisi, 25 Eylül’de yapılacak olan bağım-
sızlık referandumuna Kerkük’ün de katılması kararı-
nı aldı. Kerkük İl Meclisi bugün 29 Ağustos’ta, Türk-
men ve Arap gurupların oturumu boykot etmesine 
rağmen gerçekleştirdiği oturum sırasında Kerkük’ü 
Kürdistan referandumuna katılması kararını aldı. 
Türkmen, Kürt, Arap, Keldani ve Asurilerin oluştur-
duğu grubun verdiği 15’e karşı 24 oyla Kerkük’ün de 
25 Eylül’de düzenlenecek olan referanduma katılma-
sı kararı alındı. Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar 
Talabani yaptığı açıklamada, “Kerkük’ün tartışmalı 
bölgeler statüsünden çıkıp, kaderinin tayin edilmesi 
için il meclisi olarak referandum yapılması kararı al-
dık. Referandum talebimizi Irak merkezi hükümetine 
iletiyoruz. Kerkük halkının artık bekleyecek gücü 
kalmadı” ifadelerini kullandı.  Talabani, Irak mecli-
since alınan kentteki kurum ve kuruluşlara yalnızca 
Irak bayrağı asılması kararının da tanınmayacağını 
söyledi. İl meclisinin tek taraflı kararına göre, ana-
yasanın 140. maddesi uyarınca tartışmalı bölgeler 
arasında yer alan Kerkük’ün kaderinin tayin edilme-
si için düzenlenecek referandumda kent sakinlerine 
Irak merkezi hükümetine mi, yoksa IKBY’ye mi 
bağlanmak istedikleri sorusu yönetilecek. Kerkük İl 
Meclisi’nde Kürtlerin 26, Türkmenlerin 9, Arapların 
ise 6 üyesi bulunuyor. İl Meclisi’nde geçen hafta yine 
Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda kent-
teki kamu binalarına Irak bayrağının yanında IKBY 
bayrağının asılması kararı kabul edilmişti. Buna kar-
şılık Irak Meclisi ise cumartesi günü Kerkük’teki 
kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca “Irak bayrağı” 
asılması yönündeki kararı onaylamıştı.

GELENEKSEL ÇUBRİKA ŞENLİĞİ YÜZLERCE 
HEMŞERİYİ BİR ARAYA GETİRDİ

Ardino’nun (Eğridere) Çubrika (Dallıca) köyünde 
geleneksel şenlik düzenlendi. Etkinlik, yerel muh-
tarlık, yerel Sveti Kliment Ohridski Toplum Merkezi 
ve bölgeden Türkiye’ye göç etmiş vatandaşların mali 
desteğiyle organize edildi. Şenliğe etraf köylerden 
çok sayıda insan geldi. Ayrıca Türkiye, Batı Avrupa 
ülkeleri ve Avustralya’ya göç etmiş vatandaşlar da 
misafir oldular. Şenlikte resmi konuklar arasında Hak 
ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali İl Başkanı Müh. 
İzzet Şaban, Ardino Belediye Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram, Belediye Genel Sekreteri Müh. Kemal Aliev 
hazır bulundular. 

SOFYA’DAKİ CAMİYE YİNE SALDIRI
Başkent Sofya’daki Banyabaşı Camii olarak bilinen 
Kadı Seyfullah Efendi Camii yine saldırıya ve van-
dallığa maruz kaldı.  İlk verilere göre Bulgaristan 
vatandaşı olmayan ve akli dengesi bozuk olan bir 
kişi, caminin kapısının kilidini kırarak içeri girdi ve 
ondan sonra caminin daha birkaç pencere camlarını 
kırdı, ahşap korkuluklarını kırdı ve Kur’an-ı Kerim 
ve dini kitapları yok etti.  Polislerin yeterli derece 
ve zamanında olaya müdahale etmesi neticesinde 
saldırgan tutuklandı ve camiye daha fazla zarar ver-
mesi önlendi.  Sofya Bölge Müftülüğü, bu saldırıyı 
sert bir dille kınıyor ve saldırganın cezalandırılmasını 
umuyor.  Bununla birlikte müftülük, profesyonellik 
göstererek, saldırganı tutuklayan polislere içten te-
şekkürlerini sunuyor. 

ERŞAT SALİHİ TELAFER’DE TÜRKMENELİ BAY-
RAĞINI GÖNDERE ÇEKTİRDİ
Türkmen kenti Telafer terör örgütü DEAŞ’ın elinden 
kurtarıldı. Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi, 
bugün 29 Ağustos’ta, üzerinde üniformayla Telafer’e 
gitti. 2014’ten bu yana terör örgütü DEAŞ’ın kontro-
lünde bulunan Telafer şehir merkezi, Irak güçlerince 
kurtarıldı.
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KIRIM’DA KIRIM TATARCA YER ADLARINA SAY-
GISIZLIK

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da Yancu köyü-
nün girişinde köyün Kırım Tatarca adının yazıldığı 
tabela vandallarca boyandı. Rusya tarafından işgal 
edilen Kırım’da Kırım Tatarca yerleşim adlarına ha-
karet edildi. Kimliği belirsiz vandallar Bahçesaray 
bölgesindeki Yancu (Putilovka) köyünün girişinde 
bulunan yerleşim yerinin Kırım Tatarca adının ya-
zıldığı tabelaya 27 Ağustos gece saatlerinde saldırı 
düzenledi. Tabeladaki Yancu ismi mavi boyayla bo-
yandı. Köy sakinlerinin paylaştığı bilgiye göre tabela 
köy girişine yasal olarak yerleştirildi. Ama buna rağ-
men yerleştirmesinden sonra ertesi gün tabela mavi 
boyayla boyandı. 

KTMM BAŞKANI ÇUBAROV: KIRIMLA İLGİLİ 
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ NEREDEYSE HAZIR
Kırım Tatar Millî Meclisi (KTMM) Başkanı ve Uk-
rayna Milletvekili Refat Çubarov, Ukrayna  Anaya-
sası’nda Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol 
(Akyar) şehrinin statüsüne ilişkin değişikliklerin bir-
kaç hafta sonra hazır olacağını ifade etti. Lviv’de bu-
gün, 28 Ağustos’ta düzenlenen “Dünya Ukraynalılar 
Kongresi 50. yılı ve sonrası: Avrupa Bağlamı” isimli 
konferansta konuşan Refat Çubarov, “Şu an 
Anayasa Komisyonu üyeleri tarafından oluşturulan 
çalışma grubu çalışıyor. Birkaç hafta sonra Ukrayna 
Anayasası’nın 10. maddesinde yapılması gereken 
değişikliklerin listesini sunacaklar” açıklamasında 
bulundu. Çubarov’a göre Kırım’a milli özerkliğin 
verilmesi, Ukrayna’ya işgal edilen Kırım üzerinde-
ki egemenliğini geri kazanmasına yardımcı olacak. 
Daha önce Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat 
Çubarov, işgalcilerin Kırım Tatarlarını yarımadadan 
çıkarmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını 
ifade etmişti. Yarımadanın kurtarılması meselesi, 
Ukrayna toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yeniden 
tesis edilmesi açısından hayati önem taşıyor.

AHISKA TÜRKLERİNİN SON KAFİLESİ ÖZ VA-
TANLARINA KAVUŞUYOR
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2 yıl önce Uk-
rayna’dan Türkiye’ye getirilmeye başlanan Ahıska 
Türklerinin son kafilesi olan beşinci kafilesinin ilk 
grubundaki 104 aile önümüzdeki ay Erzincan’a ulaş-
tırılacak. Ukrayna’dan Erzincan’ın Üzümlü ilçesine 
25 Aralık 2015 tarihinde getirilerek iskân edilmeye 
başlanılan Ahıska Türklerinin beşinci ve ülkeye ge-
tirilmesi planlanan son kafilesi de önümüzdeki gün-
lerde Ukrayna’dan Erzincan’a ulaştırılacak. Ahıska 
Türkü 345 kişiden oluşan kafilenin ilk grubunda-
ki 104 aile, Eylül 2017’de uçaklarla Ukrayna’dan 
Üzümlü’ye getirilerek ilçe merkezi yakınındaki Ba-
yırbağ köyünde yer alan TOKİ konutlarına yerleşti-
rilecek. 

İŞGALCİLER KIRIM’DAKİ HAVA SAVUNMA 
SİSTEMLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ
Rus işgali altındaki Kırım’da ve Rusya Güney As-
keri Bölgesindeki hava birlikleri ve hava savunma 
sistemleri alarma geçirildi. Rusya tarafından işgal 
edilen Kırım’da ve Rusya’nın güneyinde savaşa ha-
zırlık durumunun denetlenmesi amacıyla tüm hava 
üsleri ve hava savunma tesisleri alarma geçirildi. 
Bugün 28 Ağustos’ta konu ile ilgili açıklama yapan 
Güney Askeri Bölgesi Basın Servisi Başkanı Vadim 
Astafyev, “Bugün 28 Ağustos tarihinde Rostov, Vol-
gograd, Stavropol, Krasnodar bölgelerinde ve Kuzey 
Osetya-Alanya ve Kırım’daki hava birlikleri ve aske-
ri üsler, ayrıca oralarda konuşlandırılan hava savun-
ma sistemleri alarma geçirildi” açıklamasında bulun-
du. Denetlemenin Rusya Federasyonu Genelkurmay 
Başkanı Valeriy Gerasimov’un (Melez-Hibrid Savaş 
yahut Gerasimov Doktrini’nin geliştiricisi) emriy-
le yapıldığını kaydedildi. Gerasimov’un denetleme 
sonucunda hava araçlarının, pilotların ve karadaki 
uzmanların hazırlık durumunu değerlendireceği bil-
dirildi.

UKRAYNA: RUS İŞGALİNDEKİ KIRIM CEPHANE-
LİĞE DÖNÜŞTÜ
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da 23 bin Rus 
askeri, yaklaşık 600 askeri araç, 280 topçu ve hava 
savunma sistemi, 200 civarında hava aracı olduğu 
bildirildi. Ukrayna Başbakanı’nın Avrupa Enteg-
rasyonundan Sorumlu Yardımcısı İvanna Klim-
puş-Tsintsadze, Rusya’nın Ukrayna’ya ait Kırım’ı 
işgal ettikten sonra yarımadayı Avrupa ülkelerinin 
sahip olmadığı miktarda silahla doldurduğunu ifade 
etti.
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KIRIM TATAR KÖYÜNDE KURTULUŞ SAVAŞI MÜ-
ZESİ AÇILACAK

Polatlı’nın Kırım Tatar köylerinden olan Sakarya 
(Tırnaksız) köyünde “Halide Edip Adıvar ve Kur-
tuluş Savaşı Kadın Kahramanları Müzesi” açılacak. 
Adını Sakarya Meydan Muharebesi’nden (1921) 
almış olan köyün savaş sırasında bir süre Yunan iş-
galinde kaldığı biliniyor. Muharebeden çok kısa bir 
süre önce tahkimatları gezen Halide Edip Adıvar’ın 
Sakarya köyünde konakladığı ev bugün “Halide Edip 
Adıvar ve Kurtuluş Savaşı Kadın Kahramanları Mü-
zesi” olarak yakında hizmete açılacak. Müze olarak 
restore edilen evin Bedia Kunak ve Mübeccel Kunak 
tarafından bağışlandığı ifade edildi. Yine Sakarya 
köyünün hemen dışında yer alan 12. Grup Komutan-
lığı Şehitliği de bir süre önce ziyarete açılmıştı. 

TÜRK DÜNYASI RESSAMLARININ RESİMLERİ 
ÇİMKENT’TE SERGİLENDİ
TÜRKSOY’un “20. TÜRKSOY Ressamlar Buluş-
ması” kapsamında bir araya getirdiği Türk Dünyası 
ressamlarının resimleri Çimkent’te düzenlenen ser-
giyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. “2017-
Türk Dünyası Kültür Başkenti Türkistan” etkinlikleri 
kapsamında,  Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan 
Nazarbayev’in “Geleceğe Bakış: Milli Bilinç Şuuru-
nun Modernizasyonu” isimli vizyon belgesine ithafen 
düzenlenen “20. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması”, 
ressamların etkinlik boyunca yaptıkları resimle-
rin sergilenmesiyle sona erdi. Çimkent’teki Güney 
Kazakistan Vilayeti Görsel Sanatlar Müzesi’nde 
düzenlenen serginin açılışını Güney Kazakistan 
Vilayeti Valiliği Kültür Müdürü Nurbolat Kadyruli’ 
ve TÜRKSOY Teşkilatı Genel Sekreterliği Daire 
Başkanı Sancar Mülazımoğlu yaptı.

KAZAN’DA MEHTER COŞKUSU YAŞANDI
Rusya Federasyonu’nun Tataristan Cumhuriyeti’nin 
başkenti Kazan’da Mehter Takımı coşkusu yaşandı. 
Başkentte düzenlenen “Uluslararası Kazan Askeri 
Orkestralar Festivali”nde, Türkiye’den konuk ola-
rak gelen 30 kişilik Mehter Takımı, Kremlin’de Kul 
Şerif Camii önünde verdiği konserler büyük beğeni 
topladı. Rusya ve Tataristan’ın askeri orkestrala-
rından başka konuk ülke bandolarının da katıldığı 
festivalde, Kazan Kremlini’ndeki Kul Şerif Camisi 
önünde festivalin resmi açılış töreni yapıldı. Mehter 
Takımı Şefi Mehmet Şükrü  çoğunluğu Müslüman 
olan Tataristan’da ikinci defa bulunmaktan duyduk-
ları mutluluğu dile getirdi. Mehter Takımı bir Tatar 
şarkısını da çalarak alkış topladı.

TÜRK DÜNYASI ŞAİRLERİ TÜRKİSTAN’DA BİR 
ARAYA GELDİ
TÜRKSOY’un edebiyat alanındaki etkinliklerinden 
olan ve bu yıl Azerbaycan Edebiyatının 18. yüzyıl 
temsilcilerinden Molla Penah Vagif’in doğumunun 
300. yılına ithaf edilen “Türk Dünyası Şairler Buluş-
ması”, “2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türkis-
tan”da (Kazakistan) düzenlendi. Türkiye Cumhuriye-
ti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
(TİKA) Başkanlığı, Uluslararası Türk Kültür Teşki-
latı (TÜRKSOY), Dünya Yazarlar ve Aydınlar Der-
neği, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan 
Kültür ve Spor Bakanlığı, Güney Kazakistan Vilaye-
ti Valiliği, Türkistan Belediye Başkanlığı işbirliğinde 
Hoca Ahmet Yesevi’nin ömür sürdüğü topraklarda 
25-26 Ağustos 2017 tarihlerinde gerçekleşen “Şairler 
Buluşması”na Türk Dünyasını temsilen Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Ga-
gauz Yeri (Moldova),  Başkurdistan (RF), Dağıstan 
(RF), Saha Yakut (RF) ve Tataristan’dan (RF) 25 şair 
katıldı.
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HAZAR KIYISI ÜLKELERİ TİYATROLARI KAZA-
KİSTAN’DA BULUŞTU
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, 24 -28 Ağustos 
2017 tarihleri arasında Kazakistan’ın Aktau şehrinde, 
“1. Hazar Kıyısı Ülkeleri Uluslararası Tiyatro Festi-
vali” düzenlendi. TÜRKSOY ve Kazakistan’ın Man-
gistau Valiliği işbirliği çerçevesinde düzenlenen fes-
tivale “Yuğ” Tiyatrosu (Azerbaycan), Nogay Devlet 
Dram Tiyatrosu (Dağıstan Cumhuriyeti, RF), M.A-
uezov Kazak Devlet Akademik Tiyatrosu (Almatı, 
Kazakistan), Astrahan Devlet Dram Tiyatrosu (RF), 
“Ayna” Tiyatro Grubu (İran) ve N. Janturin Mangıs-
tau Vilayeti Müzik-Dram Tiyatrosu (Aktau, Kazakis-
tan) katıldı. Hazara kıyısı olan ülkeleri temsil eden ti-
yatroların sahnelediği milli ve klasik tiyatro oyunları, 
İsrafil İsrafilov (Azerbaycan), Laşa Çhartişvili (Gür-
cistan), Talgat Temenov, Azamat Satıbaldı, Esmuhan 
Obaev ve Esengali Rauşanov (Kazakistan) ve  Erdal 
Küçükkömürcü’den (Türkiye) oluşan festival jürisi 
tarafından değerlendirildi. Hazar kıyısı ülkelerin ti-
yatroları arasında kültürel ilişkilerin güçlendirilme-
si, tiyatro sanatının gelişmesi, yaratıcı girişimlerin 
desteklenmesi ve ortak projelere zemin hazırlayacak 
altyapının oluşturulması amacıyla düzenlenen festi-
val, Kazakistan’ın ünlü aktörü, senaryo yazarı ve yö-
netmeni Asanali Aşimov’un 80. doğum yılına ithaf 
edildi.

TİKA’NIN GÖNÜLLÜ ELÇİLERİ LÜBNAN’DAKİ 
TÜRKMENLERLE BULUŞTU
Türkiye’nin farklı illerindeki üniversitelerde oku-
yan öğrencilerden oluşan Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) gönüllü el-
çileri, “2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı” 
kapsamında geldikleri Lübnan’daki Türkmen ka-
sabalarını ziyaret etti. TİKA koordinasyonunda, 
Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) 
ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) 
iş birliğinde gerçekleştirilen 2017 Afrika Tecrübe 
Paylaşım Programı kapsamında Lübnan’da bulunan 
TİKA’nın gönüllü elçileri, Türkmenlerle bir araya 
geldi. Ülkenin kuzeyindeki Türkmen kasabalarından 
Aydamon ve Kavaşra’yı ziyaret eden öğrenciler, 
TİKA’nın buradaki faaliyetlerini gözlemledi. 
Kavaşra kasabasında yapımı devam eden terzihaneyi 
ziyaret eden gönüllü elçiler, inşaat malzemelerini 
taşıyarak terzihane yapımına katkıda bulundu. 

AZERBAYCAN’DA SU SORUNUNA TİKA DESTEĞİ

Azerbaycan’da kırsal bölgeler başta olmak üzere 
halkın sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm odaklı 
proje ve faaliyetler yürüten TİKA tarafından, Azer-
baycan’ın bölgelerinde karşılaşılan su sıkıntısının 
giderilmesine katkı sağlamak amacıyla 2015-2017 
yılları içerisinde su temini projesi hayata geçirildi. 
Uygulanan proje ile Azerbaycan’ın Gence, Şem-
kir, Ağstafa, Şeki ve Haçmaz  bölgelerinde 7 adet 
su kuyusu açılarak halkın hizmetine sunuldu. Açı-
lan su kuyularının bulunduğu köylerde su depoları, 
şebekeler ve çeşmeler yaptırılmak suretiyle, insan-
ların ev ve bahçelerinin hemen yanı başında sudan 
faydalanmaları sağlandı. TİKA tarafından açılan su 
kuyuları yaklaşık 3500 kişinin suya olan ihtiyacının 
karşılanmasına hizmet etmiş oldu. Proje kapsamında 
su kuyularının 4 tanesi Ahıska Türklerinin yaşadığı 
köylerde açıldı. 

TİKA’NIN GÖNÜLLÜ ELÇİLERİ MAKEDONYA’DA 
OKUL ONARDI
Türkiye’nin farklı üniversitelerinde eğitim gören 
17’si kız toplam 31 öğrenciden oluşan gönüllü elçi-
lerden bir grup Gorentsi köyündeki Mustafa Kemal 
Atatürk İlköğretim Okulunu, diğer grup ise yine aynı 
bölgede bulunan Elesa köyündeki Necati Zekeriya İl-
köğretim Okulunun boyama çalışmalarında yer aldı. 
Programa katılan gönüllü elçilerden Ebru Aracı, yap-
tığı açıklamada, Makedonya’da yaptıkları çalışmalar 
kapsamında çok güzel dostluklar edindiklerini belir-
terek, bu ülkede bulunan “kardeşlerinin” eğitimine 
bir nebze de olsa katkıda bulunmak istediklerini söy-
ledi. Makedonya’da çok güzel insanlarla tanıştıkları-
nı dile getiren Aracı, “Bugün TİKA aracılığıyla bura-
da olmaktan çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra bu 
tarz sosyal sorumluluk projelerine de devam ederiz 
yurtdışında. Zaten Türkiye’de farklı alanlarda birçok 
sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. Ama yurtdışın-
da bu tarz sosyal sorumluk projelerinin artması bizim 
için de, arada köprü kurmak adına da daha verimli 
olacak diye düşünüyorum.” diye konuştu.
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KAYNAKÇA

Anadolu Ajansı (AA), www.aa.com.tr 
Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı, www.atavatan-turkmenistan.com 
Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), www.avim.org.tr 
Avrupa Türkmen Gazetesi, www.avrupaturkmengazetesi.com 
Azadlıq Radyosu, www.azadliq.org 
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZƏRTAC), www.azertag.az 
Azerbaycan Televizyonu (AzTV), www.aztv.az 
Batı Trakya Haber Ajansı, www.batitrakya.org 
BBC Türkçe, www.bbc.com/turkce 
CNN Türk, www.cnnturk.com 
Davam.Az Haber Portalı, www.davam.az 
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, www.gokbayrak.com 
Dünya Bülteni, www.dunyabulteni.net 
Dünya Gazetesi, www.dunya.com 
Dünya Uygur Kurultayı (World Uyghur Congress), www.uyghurcongress.org/tr 
Gündem Avrasya, www.gundemavrasya.com 
Habererk, www.habererk.com 
Haber Kıbrıs, www.haberkibris.com 
Haber Makadonya Haftalık Toplumsal ve Düşünce E-Dergisi, www.habermakedonya.net 
İhlas Haber Ajansı, www.iha.com.tr 
Hürriyet, www.hurriyet.com.tr 
Kazakistan.Kz Haber, www.kazakistan.kz 
Kerkük Gazetesi, www.kerkukgazetesi.com 
Kırgızistan Ulusal Haber Ajansı (KABAR), www.kabar.kg 
Kırcaali Haber, www.kircaalihaber.com 
Kırım Haber Ajansı (QHA), www.qha.com.ua 
Mehr Haber Ajansı, tr.mehrnews.com 
Memleket Gazetesi, www.memleket.com.tr 
Milliyet, www.milliyet.com.tr 
NTV, www.ntv.com.tr 
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), www.orsam.org.tr 
Özbekistan Cumhuriyeti Hükümet Portalı, www.gov.uz 
Sputnik News, tr.sputniknews.com 
Suriye Türkmen Meclisi, suriyeturkmenmeclisi.org 
TatarTürk, www.tatarturk.com 
T Haber, www.thaber.bg 
Timetürk Haber, www.timeturk.com 
Trakyadan Haber, www.trakyadan.gr 
Trend Haber Ajansı, www.tr.trend.az 
TRT Avaz, www.trtavaz.com.tr 
TRT Haber, www.trthaber.com 
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), www.turkajansikibris.net 
Türk Bakış Haber, www.turkbakis.com 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, www.turkkon.org 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), www.turk-pa.org 
Türk Dünyası Haber Ajansı, www.turkishworld.org 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Ajansı (TİKA), www.tika.gov.tr 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), www.tubitak.gov.tr 
Türk Yurdu Haber, www.turkyurduhaber.org 
TürkKazak Haber Portalı, www.turkkazak.com 
Türkmeneli Haber, www.turkmenelihaber.net 
Türkmeneli Televizyonu, www.turkmenelitv.com 
Türkmenistan Devlet Haber Ajansı, www.tdh.gov.tm 
Türkmenistan Günlük Haber & Analiz Bülteni, www.turkiye-turkmenistan.com 
Uluslararası Türk Akademisi (International Turkic Academy - ITA), www.twesco.org 
Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği (TÜRKİSTAN-DER), www.turkistanlilar.org 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), www.turksoy.org 
Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM), www.uyghurnet.org 
Yeni Balkan, www.yenibalkan.com
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Türk Dünyası Birlik Platformu Yayınlar Dizini

Yayın Nu. 1: Ağustos 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 2: Eylül 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 3: Ekim 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 4: Kasım 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 5: Aralık 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 6: Ocak 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 7: Şubat 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 8: Mart 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 9: Nisan 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 10: Mayıs 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 11: Haziran 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 12: Temmuz 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 13: Ağustos 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
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