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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Eylül 2017 konulu sayısını 
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, “Eylül 2017 Türk Dünyası Güncesi”nin ihtiyârî bir istekten çok öte-
de bir zarurî bir gereklilik olarak gördüğümüz Türk Birliği yoluna heyecan, fay-
da, bilgi ve birikim getirmesi niyaz ederiz.

Tanrı Türk’ü korusun!



EYLÜL 2017 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

4
www.turkdunyasibir l ik .org

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI: FETÖ İLE İLGİ-
Lİ GEREĞİNİN YAPILMASI KKTC’NİN GÖREVİDİR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhur-
başkanı Mustafa Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, 
son günlerde bazı polis teşkilatı mensupları ile kimi 
sivil yurttaşlar hakkında, KKTC hükümeti tarafın-
dan da Türkiye’deki darbe girişiminin ardından terör 
örgütü listesine alınan FETÖ’ye mensup oldukları 
şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü haberleri yer al-
dığına işaret ederek, yürütülen süreç hakkında devlet 
makamlarının açıklama yapması talebinin dile geti-
rildiğini kaydetti. Böylesi süreçlerde, hukukun içinde 
kalmanın öneminin daha da arttığını belirten Akıncı, 
açıklamasına şöyle devam etti: “Ülkemiz, hiçbir terör 
örgütünün yuvalanabileceği bir yere dönüşmemelidir. 
Sözü edilen örgütle bağı olan terör odaklarının tespiti 
halinde hukuk içinde kalınarak gereğinin yapılması 
KKTC devletinin görevidir. Çeşitli spekülasyonların 
ve asılsız ihbarların adaleti yanıltmasının önüne geç-
mek de toplumsal bir görevdir. Soruşturmayı yürüten 
birimlerin yanı sıra başta medyamız olmak üzere tüm 
kurumlarımız, yargısız infaz girişimlerine ve peşin 
hükümlü yaklaşımlara karşı uyanık olmalıdır. Bir tek 
masum insanın bile özgürlüğü elinden alınmamalı ve 
geleceği karartılmamalıdır. Adalet herkes için gerek-
lidir.”

KIRGIZİSTAN’DA ÖZBEK GAZETESİ YENİDEN ÇI-
KIYOR
Kırgızistan’da Özbek dilinde ‘Ahborot’ gazetesi yedi 
yıl aradan sonra ülkenin güneyindeki Oş’da yeniden 
yayınlanmaya başladığı bildirildi. Özbek gazetenin 
yazı işleri müdürü Barno Isakov, gazetenin bu yıl Ey-
lül ayında tekrar yayınlanmaya başladığını açıkladı. 
Açılış töreni geçen hafta Babur Tiyatrosu binasında 
yapıldı. Şu anda gazetede 10’dan fazla gazeteci çalış-
maktadır. İsakova, “Biz insanların yaşamı hakkında 
makaleler yazıyoruz. Yayınlarımız çok ilginç. Göç-
menlerin sorunlarını da ele alacağız” dedi. Ahborot 
gazetesi 2006 yılında kurulmuş ve dört yıl boyunca 
yayınlanmıştı. 2010 yılında yaşanan Kırgız- Özbek 
çatışmasından sonra gazete kapatılmıştı.

TAPI GAZ PROJESİNDE İLK GAZ 2019’DE AKA-
CAK

Asya’nın gaz haritasını değiştirmesi beklenen Türk-
menistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan(TAPI) 
doğal gaz hattında ilk gazın 2019 yılında akması 
beklenmekte. Türkmenistan Bakanlar Kurulu toplan-
tısında yapılan açıklamalara göre, şuanda TAPI pro-
jesinin Türkmen kısmında çalışmalar yürütülmek-
tedir. “TAPI Pipeline Сompany Limited” şirketinin 
teknik danışmanı Alman “ ILF Beratende Ingeniure 
GmbH” ve hukuk danışman şirketi İngiltereli “Allen 
and Overy LLP” şirketi ile yapılan ortak çalışmalar 
sonucunda Afganistan ve Pakistan’ın sınırlarında 
inşa edilecek kısım için yapılacak işler belirlendi. 
TAPI’nın ilgili kısmının inşasına 2018 yılında başla-
mak ve 2019 yılında doğal gaz pompalamaya başla-
mak amaçlanmakta.

KIRIM’DAKİ KIRIM TATAR ÇOCUKLARINA RUSÇA 
EĞİTİM BASKISI

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın sözde yöne-
timi Bahçesaray şehrindeki anaokullarında Kırım 
Tatar gruplarını kapattı. Konuyla ilgili açıklamada 
bulunan Kırım Tatar aktivisti Edem Dudakov, 
“Bahçesaray’daki 8 ve 14 numaralı ana okullarda, 
5 numaralı milli okula bağlı kurumlarda tüm Kırım 
Tatar grupları kapatıldı. Okul öncesi kurumların 
tüzüklerinde ulusal gruplar ile ilgili hükümlerin 
öngörülmediği tespit edildi. Okul öncesi eğitim artık 
sadece Rusça yapılacak” diye kaydetti.
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ÜSKÜP’TEKİ TOPHANE MERKEZ CAMİSİ’NİN 
TEMELİ ATILDI
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Makedonya’nın 
başkenti Üsküp’te inşa edilecek Tophane Merkez Ca-
misi’nin temeli atıldı. TDV, Makedonya İslam Birliği 
(Diyanet İşleri Başkanlığı) ve Üsküp’ün Çayır Bele-
diyesi iş birliğinde yürütülecek projenin temel atma 
törenine, Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman 
Recepi, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Yüksel 
Salman, AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bür-
ge, Çayır Belediye Başkanı İzet Meciti, Türkiye’nin 
Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı Murat Sümer, ülke-
deki Türk kurumlarının temsilcileri ve diğer konuklar 
katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende 
konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Salman, 
camilerin başlangıçtan bugüne kadar Müslüman top-
lumlarda toplumun ruhen temizlenmesinde ve gönül-
lerin kaynaşmasında merkezi bir role sahip olduğunu 
vurguladı. Camilerin Asr-ı Saadet’ten bu yana daima 
güvenin, kardeşliğin, yardımlaşmanın ve dayanışma-
nın adresleri olduğunu dile getiren Salman, “Fakir 
ve kimsesizler onun etrafındaki aşevlerinde hayata 
tutunmuşlardır. Hastalar onun etrafındaki şifahane-
lerde tedavi görmüşlerdir. Yine onun etrafındaki ilim 
ve irfan merkezleri gönüllerimizi, kalplerimizi ve zi-
hinlerimizi aydınlatmıştır tarih boyunca.” ifadelerini 
kullandı.

ÖZBEKİSTAN’DA AŞIRILIKÇI DİNİ AKIMLARLA 
MÜCADELE
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, “Çeşitli 
dini akımlara üye 17 binden fazla vatandaşla sohbet 
edilerek onların hayatlarını inceleyerek, 16 binini 
aşırılıkçı dini akımlara üye listesinden çıkardık.” 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev, Kurban Bayramı 
dolayısıyla ziyaret ettiği Hazret İmam Külliyesi’nde, 
ülkenin önde gelen din adamları ve müftülük görev-
lileriyle görüştü. Mirziyayev, “Çeşitli dini akımlara 
üye 17 binden fazla vatandaşla sohbet edilerek on-
ların hayatlarını inceleyerek, 16 binini aşırılıkçı dini 
akımlara üye listesinden çıkardık.” dedi. Bu kişilerin 
kendi hallerine bırakılmamaları, eğitilmeleri, toplu-
ma kazandırılmaları gerektiğini belirten Mirziyoyev, 
listeden çıkarılan kişilerden 9 bin 500’üne istihdam 
sağladıklarını dile getirdi. Özbekistan’da aşırılıkçı 
dini veya yasa dışı örgütlerle ilişkisi olduğu gerek-
çesiyle güvenlik birimlerince hazırlanan özel listeye 
alınanların belirli aralıklarla ikamet ettikleri yerdeki 
polis karakoluna giderek yoklamadan geçmeleri ge-
rekiyor. Bu listedekilerin yurt dışına çıkışında da bazı 
kısıtlamalar bulunuyor.

ANDİCAN-OŞ-KAŞGAR YOLU PROJESİ DUYU-
RULDU
Özbek ve Kırgız yetkililer Andican-Oş-Kaşgar 
yolunun açılması ve Orta Asya ticaretinin eski 
devirlerdeki bu rotasının yeniden canlandırılması 
için girişimlere başladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev’in Kırgızistan’ı ziyareti sonrası 
ikili ilişkilerde yaşanan yakınlaşma devam ediyor. 
Özbek ve Kırgız yetkililer Andican-Oş-Kaşgar 
yolunun açılması ve Orta Asya ticaretinin eski 
devirlerdeki bu rotasının yeniden canlandırılması 
için girişimlere başladı. Proje Kırgızistan ve 
Özbekistan arasındaki “Dostuk” (dostluk) sınır 
kapısının geçişlere açılması sırasında Andican valisi 
Şuhratbek Abdurahmanov tarafından duyuruldu. 
Şuhratbek Abdurrahmanov açılışta ikili ilişkilerin 
yakınlaşmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. 
Abdurrahmanov “20 yıldır ilk defa! İlk defa insanlar 
özgürce sınır kapılarından sadece pasaportlarını 
göstererek geçebiliyor. Akrabalarıyla ve diğer 
insanlarla rahatça görüşebiliyor. Bizim amacımız da 
insanların güvenli bir şekilde sınırı geçip birbirlerini 
ziyaret etmesidir.” dedi.

SURİYE TÜRKMEN CEPHESİ KERKÜK HALEPTİR 
EYLEMİ YAPTI

Suriye Türkmenleri Halep’ten Kuzey Irak Yönetimi-
nin 25 Eylül’de Kerkük’te ısrarla yapmayı planladığı 
referanduma karşı direniş başlatarak “Barzani Re-
ferandumuna Hayır” dedi. Türkmeneli Lideri Erşat 
Salihi Kerkük’te yaşanan son durumları ve Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi söze bağımsızlık referandumuyla 
ilgili konuları ele almak üzere katıldığı konferansa 
katılırken Halep’te Suriye Türkmenlerinden Kerkük 
için direniş desteği geldi. Halep’te toplanan Suriye 
Türkmenleri “Barzani Referandumuna Hayır” ,”Bar-
zani Şaşırma Sabrımızı Taşırma” ,”Çin’de Kürşad, 
Kerkük’te Erşat”,”Ne Mutlu Türk’ün yazılı pankart-
lara Barzani’nin sözde bağımsızlık referandumunu 
reddederek destek açıklaması yaptı.
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AZERİ-ÇIRAK-GÜNEŞLİ PETROL YATAKLARIN-
DA SÜRE UZATILDI

Azerbaycan’ın en büyük petrol havzası Azeri-Çı-
rak-Güneşli (AÇG) petrol yataklarının 2024 yılında 
sona erecek üretim ve paylaşım anlaşmasının süresi 
2050 yılına kadar uzatıldı. Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı Aliyev, “23 yıl boyunca söz konusu yataklardan 
436 milyon ton petrol üretildi. Yeni bilgilere göre 
yataklarda daha üretilmemiş en az 500 milyon ton 
petrol rezervi var. Fakat bu rakamın daha da artaca-
ğını düşünüyorum” dedi. İlk anlaşmanın Azerbay-
can’ın çıkarlarını tam sağlamadığını, yeni anlaşma-
nın ise daha iyi şartlarda olduğunu belirten Aliyev, 
“Anlaşma imzalandıktan sonra Azerbaycan’a yaban-
cı yatırımcılar tarafından 3,6 milyar dolar tutarında 
bonus ödenecek. SOCAR’ın AzAÇG şirketi yük-
lenici gibi anlaşmanın uygulanmasında yer alacak. 
SOCAR’ın payı yüzde 11,6’dan yüzde 25’e çıkıyor. 
Azerbaycan’ın payı yüzde 75 olacak. 23 yıl boyunca 
AÇG’den 436 milyon ton petrol üretildi. Yeni bilgi-
lere göre yataklarda daha üretilmemiş en az 500 mil-
yon ton petrol rezervi var. Fakat bu rakamın daha da 
artacağını düşünüyorum.”

KKTC’DE 164 ASKERDE ZEHİRLENME ŞÜPHESİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti’nde (KKTC) Güvenlik 
Kuvvetleri Komutanlığına 
bağlı 164 asker karın ağrısı 
ve ishal şikâyetiyle hasta-
nelere kaldırıldı. Güvenlik 
Kuvvetleri Komutanlığından 

yapılan yazılı açıklamada, toplam 164 askerin karın 
ağrısı ve ishal şikâyetiyle hastaneye kaldırıldığı ve 
tümünün ayakta tedavinin ardından taburcu edildiği 
belirtildi. Açıklamada, “Bahse konu olay, ilk rahat-
sızlığın ortaya çıktığı andan itibaren Güvenlik Kuv-
vetleri Komutanlığınca yakından takip edilmekte 
olup, şikâyetlerin sebebinin belirlenmesine yönelik 
inceleme hassasiyetle devam ettirilmektedir.” ifadesi 
kullanıldı.

KOSOVA’DA DERS ZİLİ ‘SIKINTILI’ ÇALDI
Kosova’da ilk ve orta öğretim öğrencileri için ders 
zili dün itibari ile çaldı. Türkçe sınıflara yapılan ka-
yıtların azalması bu yıl da sürdü. Ayrıca öğretmen-
lerin daha önce greve gitmesi bekleniyordu. Ancak 
Kosova Eğitim Sendikaları Birliği grev kararını er-
teledi ve sorunların kurulacak yeni hükümete iletile-
ceğini söyledi. Bu arada; 2017-2018 eğitim öğretim 
yılı için Türkçe birinci sınıflara ilk kayıt döneminde 
25 öğrenci, ana sınıfa ise 17 öğrenci kaydını yaptırdı. 
Özellikle son 5 yıldır öğrenci sayısında düşüş yaşan-
ması Türkçe eğitimi olumsuz etkiliyor. Eğitimcilere 
göre gelecek korkusu yüzünden Türk aileleri çocuk-
larını Arnavutça eğitime gönderiyor. Mitroviça, Gi-
lan gibi kentlerde geçen yıl başvuru olmaması sebe-
biyle Türkçe sınıflar kapatılmıştı. Türkçenin yoğun 
olarak konuşulduğu Priştine ve Prizren’de de Türkçe 
sınıflara kaydolan öğrenci sayısında önemli bir düşüş 
var.  Ders kitaplarında yetersiz olması da Kosova’da-
ki Türkçe eğitimin önünde çözüm bekleyen bir diğer 
sorun.

ÖZBEKİSTAN VE KIRGIZİSTAN SINIRIN 
ÇOĞUNDA ANLAŞTI

Özbekistan ve Kırgızistan, 1991’den bu yana görüş 
ayrılıkları yaşadıkları ortak sınırın yüzde 80’ı 
konusunda uzlaşma sağladı. Özbekistan Dışişleri 
Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 
iki ülke hükümetlerince oluşturulan ortak çalışma 
grubu, 21-31 Ağustos’ta Kırgızistan’ın Bişkek ve 
Özbekistan’ın Taşkent şehirlerinde bir araya geldi. 
Açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki 
ortak sınırın uzlaşma sağlanan yüzde 80’ını oluşturan 
kısmı ile ilgili Özbekistan-Kırgızistan Devlet Sınırı 
Anlaşması taslağı ele alınarak, söz konusu taslak 
üzerinde uzlaşma sağlandı. Bağımsızlıklarını 1991’de 
kazanan Özbekistan ve Kırgızistan arasında bin 378 
kilometre uzunluğunda sınır bulunuyor. Taraflar, 
bağımsızlığın ardından başlayan sınır belirleme 
çalışmalarında, sınırın 300 kilometrelik kısmında 
henüz uzlaşma sağlayamadı.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA 50 KAZAK BOKS MAÇI İZ-
LEDİĞİ İÇİN TUTUKLANDI
Doğu Türkistan’ın Altay bölgesinde yoğun olarak 
bulunan Kazak nüfusuna baskılar sürüyor. Çin hükü-
meti işgalci politikalarının bir göstergesi olarak Ka-
zak boksör Kanat İslam’ın maçını izleyen 50 Kazak’ı 
tutukladı. Kanat İslam, 2011 yılında Kazakistan va-
tandaşı olmadan önce Çin pasaportuna sahipti. Altay 
doğumlu olan Kanat İslam, 2008 Pekin Olimpiyat-
ları’nda ağır siklet boks alanında bronz madalya ka-
zanmıştı. Daha sonra Kazak iş adamı Baurjan Ospa-
nov’un isteği üzerine Kazakistan vatandaşı olmuştu. 
Pek çoğu otelde kalan 50 Kazak, Urumçi’de Kanat 
İslam’ın boks maçı videosunu izledikleri gerekçe-
siyle tutuklandı. Ayrıca 5 kişinin de Kanat İslam’ın 
doğduğu ilçe olan Kaba’da tutuklandığı belirtildi. 
Kaba ilçesinde Kanat İslam’dan bahsetmek bile ya-
sak. Kamuya açık yerlerde Kanat’ın başarılarından 
bahsedenlerin dahi tutuklandığı belirtiliyor.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI NAZARBAYEV: 
SURİYE’YE ASKER GÖNDEREBİLİRİZ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
Birleşmiş Milletlerin (BM) karar alması halinde Su-
riye’ye asker gönderebileceklerini belirtti. Cumhur-
başkanı Nazarbayev, başkent Astana’daki Akorda 
Sarayı’nda düzenlendiği basın toplantısında, Suri-
ye’yle ilgili bir soru üzerine, Suriye konulu 6. Astana 
Toplantısı’na dikkat çekti. Astana’daki görüşmelerin 
sonucunda çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulduğu-
nu hatırlatan Nazarbayev, yapılan toplantılarda bir 
sonraki çatışmasızlık bölgelerinin tartışılacağını söy-
ledi. Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Suriye’deki kriz 
yüzünden çok sayıda kişinin öldüğünü ya da mül-
teci konumuna düştüğünü vurguladı. Kazakistan’ın 
Suriye’ye asker gönderip göndermeyeceği sorusuna 
Nazarbayev, “Birleşmiş Milletler (BM) bazı güçle-
ri (Suriye’ye) gönderme kararı alırsa biz BM üyesi 
olarak oraya askerlerimizi gönderebiliriz.” yanıtını 
verdi. 

200 PKK’LI TERÖRİST KERKÜK’E GİRDİ

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletve-
kili Erşat Salihi açıklamalarda bulundu. Kerkük’te 
1959 katliamının tekrarlanmasından endişe duyduk-
larını ve katliamın kokusunu aldıklarını ifade eden 
Salihi, 2 gün önce Kerkük havaalanına 200’e yakın 
silahlı PKK’lı teröristin girdiğini söyledi. Yaşana-
cak her türlü olaylardan Kerkük Valisi’nin sorumlu 
olacağını belirten Salihi, “Kerkük Valisi Türkmen-
lerin silahlanmasını ret ediyor, Kerkük’ü ateş içine, 
alevlere çevirmek istiyor” ifadelerini kullandı. Ker-
kük İl Meclisi daha önce Barzani’nin referandumuna 
katılma kararı almıştı. Kerkük’te yaşayan Türkmen 
ve Araplar boykot ederek kararın alındığı toplantıya 
katılmamıştı.

BULGAR POLİSİ AVRUPALI TÜRKLERİ RÜŞVET 
VERMEYE ZORLUYOR
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, 
Bulgaristan sınır güvenlik görevlilerinin, kara yoluy-
la ülkelerine tatile giden Avrupalı Türkleri, “baskı ve 
sindirme yoluyla rüşvet vermeye zorladığını” açık-
ladı. Flaman Sosyalist Partili meslektaşı Ketliin Van 
Bremt ile birlikte Avrupalı Türklerin sorunlarını takip 
eden Kati Piri, bu konuda komisyona bir rapor sundu. 
Hollandalı parlamenter, Avrupalı Türklerin Bulgar 
polisi ile yaşadığı sorunların anlatıldığı “kara kitabı”, 
1 Ocak 2018’de Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı 
devralacak olan Sofya hükümetine iletecek. Karayo-
luyla ülkesine giden Avrupalı Türklerin, Bulgar sınır 
güvenlik birimlerinin karıştığı yolsuzlukların kurbanı 
olduğunu vurgulayan Kati Piri, Türkiye kökenli yol-
cuların 14 saate yakın güneş altında bekletildiklerini 
söyledi.  Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü ‘ne 
göre, Bulgar polisi Avrupalı Türkleri rüşvet vermeye 
zorladı, kaynağı belli olmayan nakit cezalar yazdı, 
zorunlu dezenfeksiyon gerekçesiyle araçları zorla 
yıkattı. Ödemeyi reddedenler uzun süre kuyrukta 
bekletildi. 
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ÖZBEKİSTAN’DA KABİNEDE DEĞİŞİKLİK
Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 
yeni Savunma ve İçişleri bakanlarının atamasını yaptı. 
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan 
kararnameyle, 2008 yılından bu yana Savunma 
Bakanı olarak görev yapan Kabul Bediyev görevinden 
alınarak, Özbekistan Silahlı Kuvvetleri Akademisi 
Komutanlığına getirildi. Cumhurbaşkanı tarafından 
imzalanan bir diğer kararnameyle, ocak ayından bu 
yana İçişleri Bakanı olarak görev yapan Abdusalom 
Azizov da Savunma Bakanı oldu. Bu arada 2012’den 
bu yana Harezm İl Valiliği yapan Polat Babacanov, 
Abdusalom Azizov’un yerine yeni İçişleri Bakanı 
olarak görevlendirildi. Özbekistan Silahlı Kuvvetleri 
Akademisi Komutanı Pavel Ergaşev da Mirziyayev’in 
yayımladığı kararnameyle, Savunma Bakan 
Yardımcısı ve aynı zamanda Güney-Batı Askeri 
Bölge Komutanı oldu. Cumhurbaşkanı Mirziyayev 
tarafından ağustos sonunda imzalanan kararnameyle, 
Başbakan Yardımcısı Uluğbek Rozikulov görevinden 
alınarak Özbekistan Hava Yolları Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görevlendirilirken, onun yerine Nadir 
Atacanov Başbakan Yardımcısı olmuştu.

RUSYA’NIN İLK İSLAMİ İLİMLER AKADEMİSİ EĞİ-
TİM-ÖĞRETİME BAŞLADI
Tataristan’ın Bolgar şehrinde kurulan “Bolgar İs-
lam Akademisi” 2017-2018 yılı için eğitim ve öğre-
tim hayatına başladı. Açılışta konuşan Bolgar İslam 
Akademisi Başkanı Kamil İshakov, “İlk öğrenciler 
olmak büyük bir onur ve sorumluluk. Üniversitenin 
yönetimi, her zaman felsefi düşünce genişliği ve de-
rin öğrenme özelliği olan Rus İslam okullarını devam 
ettireceğinize dair size güveniyor.” diye ifade etti. 
Üniversitenin rektörü Rafik Muhametşin, bugünden 
itibaren bu akademide 27 yüksek lisans ve 9 dokto-
ra öğrencisinin eğitim göreceğini hatırlatarak şunları 
söyledi: “Burada Rusya’nın Tataristan, Başkurdistan, 
Dağıstan, Penz, Astrahan ve diğer bölgeleri temsil 
ediliyor. Cesurca şunu diyebiliriz ki: Rusya’da İslam 
eğitiminde yeni bir çağ başladı.” Üniversitede eğitim 
göre yüksek lisans öğrencilerinin yatılı olarak burada 
kalacağı, doktora öğrencilerinin ise yalnızca belirli 
aralıklarla derslere geleceği açıklandı.

GÜNEY AZERBAYCAN’DA TÜRK VE BÖLGEDEN 
OLMAYAN VALİ SEÇİMİNE TEPKİ

İran Meclisi’ndeki Türk Fraksiyonu’nun dağıtılması 
ve Ruhani’nin yeni dönemindeki kabinesinde hiçbir 
Türk bakanın olmaması sonrası Batı Azerbaycan 
eyaletine Türk ve yerel olmayan Feridun Himmeti’nin 
vali olarak atanması tepki çekti. Batı Azerbaycan 
eyaletinin %80’inin Azerbaycan Türkleri tarafından 
oluştuğu biliniyor. Bu bölgeye İran’ın Türk olmayan 
bir vali ataması Güney Azerbaycanlı milli aktivistler 
ve bölgenin milletvekilleri tarafından büyük tepki 
topladı. Urmu milletvekilleri Nadir Gazipur, Ruhullah 
Hazretpur ve Hadi Bahadori, Batı Azerbaycan 
eyaletine Feridun Himmeti’nin atanmasına tepki 
gösterdiler. Ayrıca milletvekilleri bu konuda tepki 
göstermeyen diğer Türk milletvekillerin de isimlerini 
kamuoyunda paylaşarak buna tepki gösterdiler. 
Güney Azerbaycan’ın sosyal medya kullanıcıları da 
Feridun Himmeti’nin vali olarak atanmasına büyük 
tepki gösterdiler. Birçok milli kuruluş ise halkı ileri 
tarihlerde şehirlerde yapılacak eylemlere davet ettiler.

BOSNA VE HIRVATİSTAN ARASINDA KÖPRÜ 
KRİZİ ALEVLENDİ
Bosna’nın deniz kıyısındaki tek şehirleri olan Neum 
açıklarına yapılması planlanan Peljesac köprüsü 
nedeniyle Hırvatistan ile arası gerginleşti. Hırvatis-
tan’ın, en güneydeki toprakları ile kuzeydeki top-
raklarını karayolu ile bağlamayı hedeflediği Peljesac 
Köprüsü, açık denize çıkışını kapatacak olması ne-
deniyle Bosna Hersek’te tepkiye neden oluyor. Hır-
vatistan tarafı, köprünün inşa edilmesiyle insan ve 
malların ulaşımının kolaylaşacağını savunurken, 
Bosnalılar ise deniz kıyısındaki tek şehirleri olan 
Neum açıklarına yapılması planlanan köprü nedeniy-
le Bosna Hersek’in “hapsedilebileceğini” belirtiyor.
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KIRGIZİSTAN-ÖZBEKİSTAN SINIRI ÖZGÜRLEŞİ-
YOR
Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki sınır kapıla-
rında 7 yıldır vatandaşları mağdur eden “davetiye 
mektubu” uygulaması kaldırıldı. Kırgızistan’ın gü-
neyinde Oş Bölgesi ile Özbekistan’ın Andican Vila-
yeti arasındaki “Dostluk” adlı gümrük kapısının her 
iki tarafında binlerce vatandaşın katılımıyla kutlama 
töreni düzenlendi. Gümrük kapısını geçen Kırgız yet-
kililer, Özbekistan tarafında yapılan kutlama progra-
mına katıldı. Her iki taraftaki programın ardından 
gümrük kapısı, 7 yıl aradan sonra araç ve yaya giriş 
çıkışlarına açılırken, gümrük kapısını kullanmaya 
başlayan bazı yaşlıların ve kadınların gözyaşlarını 
tutamadığı görüldü. Kırgızistan Başbakan Yardımcı-
sı Düyşenbek Zilaliyev, törende yaptığı konuşmada, 
Özbekistan’ın, Kırgızistan vatandaşları için uygula-
dığı “davetiye mektubu” uygulamasını kaldırdığını 
belirterek, “Bugünden sonra her iki ülkenin vatan-
daşları sınır kapılarından sadece kimlik kartını ibraz 
ederek geçebilecekler.” dedi. Zilaliyev, Kırgızistan 
ile Özbekistan arasında sınırdaki sorunların, Özbe-
kistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev’in Kırgı-
zistan’a yaptığı ziyaretle çözüme kavuştuğunun altını 
çizdi.

İŞGALCİ RUSYA’DAN KIRIM TATAR LİDERİ 
AHTEM ÇİYGÖZ’E 8 YIL HAPİS CEZASI!
Rusya’nın 2014 yılında yasa dışı ilhak ettiği Kırım’da 
bir Rus Mahkemesi tarafından yargılanan Kırım Ta-
tar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz 
8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çiygöz, 2014’te kit-
lesel gösteriler düzenlenmesi için çağrıda bulunmak 
suçlamasıyla yargılanıyordu. Karara tepki gösteren 
Avukat Nikolay Polozov, “Bugün Kırım’da bir Rus 
mahkemesi Ahtem Çiygöz’e 8 yıl hapis cezası ver-
di ve kendisini Ukrayna vatandaşı olarak tanıttı. Biz 
tam beraat konusunda ısrar ettik. Olaylar 26 Şubat 
2014’te Ukrayna’da gerçekleşti. Dolayısıyla Rus yar-
gısıyla bir ilgisi yok. Bu yargılama, Kırım Tatarlarını 
yıldırmak için kullanıldı” şeklinde konuştu. Ukrayna 
Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kırım Tatar Milli 
Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiy-
göz’e verilen hapis cezasına tepki gösterdi. Poroşen-
ko, “Yasa dışı olarak özgürlükleri kısıtlayabilirsiniz 
ancak irade ve gerçek asla yok edilemez. Bir başkası-
nın toprağını da işgal edebilirsiniz ama o kurtarılana 
dek ayaklarınızın altını yakacaktır” açıklaması yaptı.

TÜRKMEN PARTİLERİNDEN REFERANDUMA 
BOYKOT KARARI
Irak Türkmen Cephesi (ITC)’nde bir araya gelen 
Türkmen partileri, 25 Eylül’de yapılacak olan ba-
ğımsızlık referandumunu boykot etme kararı aldı. 
Irak Türkmen Cephesi, Irak Türmeneli, Irak Türk-
men Adalet Partisi, Türkmen Hak Partisi, Türkmen 
Vefa Hareketi, Irak Türkmen İslam Birliği ve Türk-
men Milliyetçiler Topluluğu, Kerkük’te bugün dü-
zenledikleri basın toplantısında, referandumu boykot 
etme kararı aldıklarını açıkladı. Türkmenler, yap-
tıkları açıklamada, referandumun Irak Anayasası’na 
aykırı olduğu savunarak, şunları ifade etti: “Kerkük 
Valiliği’nin 29 Ağustos’ta verdiği kararı tanımıyoruz. 
Karar tek taraflı alınan bir karardır. Karar alınırken 
Arap ve Türkmen üyeler hazır bulunamamıştır. Söz 
konusu karar Kerkük’ün birlikteliğini bozmuştur.” 
Türkmen partileri, ayrıca Irak Cumhurbaşkanı, Baş-
bakan ve Parlamento Başkanı’na çağrıda bulunarak, 
referandumu boykot etmelerini istedi.

İSLAM DÜNYASININ EN İYİ BİLİM İNSANLARI 
ASTANA’DA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kazakistan başkenti Astana’da düzenlenen İslam İş-
birliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde bilimsel buluşları 
ve liyakatına göre İslam dünyasının bilim adamları 
ödüllendirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in inisiyatifiyle başlatılan ödüller bu yıl 
farklı ülkeleri temsil eden 5 bilim insanına verildi. 
Kimya, teknoloji geliştirme, viral immünoloji, bi-
yoteknoloji ve diğer alanlarda gösterdiği üstün per-
formanslarından dolayı verilen özel ödüllere Kaza-
kistan’ın Biyoteknoloji Ulusal Merkezi’nin Genel 
Müdürü Yerlan Ramankulov, İstanbul Teknik Üni-
versitesi Kimya profesörü Yusuf Yakçı, Suudi Arabis-
tanlı elektroteknik profesörü Muhammad Slim Alou-
ni, Gambiya Tıp Araştırma Merkezi Başkanı Assan 
Jaye ve Faslı Nükleer Fizik Profesörü Raya Çirkoui 
el-Mursli layık görüldü. Ödülleri bizzat Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev takdim etti.
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KIRGIZİSTAN’IN ÇİN’E BORCU ARTIYOR

Kırgızistan’ın komşu Çin Halk Cumhuriyeti’ne borcu 
1,5 milyar doları aştı. Kırgızistan Maliye Bakanlığı 
verilerine göre, Kırgızistan’ın Çin’e toplam borcu 1 
milyar 567 milyon ABD doları oldu. Buna göre, Kır-
gızistan 2001-2010’da Çin’den toplam 120 milyon 
dolar borçlanırken, 7 Nisan 2010’da kanlı halk dev-
riminin ardından borcun hızla büyüdüğü kaydedildi. 
Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in iktidarı dö-
neminde, Kırgızistan, Çin’den 1 milyar 447 milyon 
dolar borçlanmıştı. Ülkenin en büyük yatırımcısı ve 
ticaret ortağı Çin, Kırgızistan’da altyapı, yol, enerji 
ve eğitim alanlarında yatırım yapıyor. Kırgızistan 
hükümetinin uyguladığı yabancı işçi kotasının yüzde 
75’ini Çinli işçilerin kullandığı ifade edildi.

ASTANA’DA EN ESKİ TÜRK ZEKÂ OYUNUNUN 
DÜNYA ŞAMPİYONASI YAPILDI

Kazakistan başkenti Astana’da Dokuz Kumalak 
(Mangala) oyununun dünya şampiyonası yapıldı. 
Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı, Uluslarara-
sı Dokuz Kumalak Federasyonu ve Astana Valiliği 
tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen dünya 
şampiyonası 3-8 Eylül tarihleri aralığında yapıldı. 
Federasyonun eski devirlerden beri oynanan Dokuz 
Kumalak milli zekâ oyununun tekrar canlandırılma-
sı için gayret sarf ettiğini belirten Baymenov, dünya 
şampiyonasına katılmak üzere Astana’ya gelen tüm 
sporculara turnuvada başarılar diledi. Erkekler ve ka-
dınlar olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak tur-
nuvada klasik, rapid, blitz disiplinlerinde şampiyon-
lar belli oldu. Ayrıca, bu yıl itibariyle yarışmacılar 
takımlar halinde de mücadele etti. Takımlar oyununa 
1 erkek ve 1 kadın sporcudan oluşan ekipler katıldı.

ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA TÜRKLERİ TOPLAMA 
KAMPLARINA GÖNDERİYOR
Binlerce Doğu Türkistanlı Uygur, Kırgız ve Kazak, 
Çin’in “yeniden eğitim kampı” adı altındaki topla-
ma kamplarında tutuluyor. Aileleriyle ve dış dünya 
ile hiç bir iletişimin olmadığı bu kamplar, Çin hükü-
meti tarafından aşırıcılıkla mücadelede kullanıldığı 
iddia ediliyor.  Kampların ismi şimdilerde “profes-
yonel eğitim okulları” olarak değiştirildi. Bir önce-
ki ismi de “sosyalist eğitim okulları”ydı. Bölgedeki 
uzmanlara göre bu tür faaliyetler geçen yıldan beri 
bölgeye atanan sömürge valisi Chen Quanguo tara-
fından hayata geçiriliyor. Daha önce Tibet valiliği 
yapan Quanguo, göreve geldiği günden beri Tibet’te 
uyguladığı baskı ve tam gözetim politikasını Doğu 
Türkistan’a yansıtıyor. Kırgızların yoğun olarak ya-
şadığı Kızılsu bölgesinin Aktu ilçesindeki bir polis 
memurundan alınan bilgilere göre Mart ayından beri 
bölgede 3 kamp açıldı. Bu 3 kampta bulunan tutuklu 
sayısı ise 2,000 olarak tahmin ediliyor.

NURSULTAN NAZARBAYEV: TÜRK ÖĞRETMEN-
LERİ TÜRKİYE’YE İADE ETMEYECEĞİZ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
Akorda Sarayı’nda basın mensupları ile yaptığı top-
lantıda Bilim İnovasyon Liseleri’nde (Kazak-Türk 
Liseleri) görev yapan Türk öğretmenleri iade etme-
yeceklerini söyledi. Nazarbayev, Türk öğretmenlerin 
durumu ile alakalı olarak vatandaşlardan çok mektup 
aldığını ifade etti. Türkiye’de hükümetin darbeden 
Gülen cemaatini sorumlu gördüğünü, binlerce kişiyi 
gözaltına aldığını ve hapse attığını ifade eden Nazar-
bayev, Kazakistan’da da faaliyet gösteren bu okullar-
da görev yapan öğretmenlerle alakalı olarak da Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç defa kendisine bilgi 
verdiğini söyledi. “Bizde çalışan öğretmenler suçlu 
ise bana delil getirin, bizde onlar suçlu değil ve ben 
onlara hiçbir kötülük yapamam” dediğini hatırlatan 
Nazarbayev, öğretmenlerden gelen mektuplarda Tür-
kiye’ye iadeleri durumunda hapse atılacakları ve iade 
edilmek istemediklerini yazdıklarını belirtti. Ortaya 
çıkan bu durumdan çıkmak adına, okulların Milli 
Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan vâkıfa devre-
dildiğini hatırlatan Nazarbayev, burada Türkiye’nin 
de Gülen’in de okullarla bir alakasının olmadığını 
vurguladı. Öğretmenlerle ilgili olarak da bazı öğ-
retmenlerin izin alarak yurtdışına gittiğini kaydeden 
Nazarbayev, kalanlar ise Erdoğan’ın son ziyaretinde 
sorduğunu hatırlattı. Nazarbayev, “Burada kalanların 
hiçbir suçu yok, eğer suçlu olduklarına dair bize de-
lil sunarsanız, beraber oturup bakalım, kurumlarımız 
gerekli incelemeleri yapar. Suçu yok insanları hapse 
atıp ya da size teslim edemeyiz. Dedim ve anlaştık. 
Buna göre bu konu kapanmıştır.” ifadelerini kullandı.
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KAZAKİSTAN’IN TASLAK LATİN ALFABESİ BA-
SINLA PAYLAŞILDI

Kazakistan Parlamento oturumunda Devlet Dil Ge-
lişimi ve Metodoloji Koordinasyonu Başkanı Yerbol 
Tileşov tarafından açıklanan ön taslağa göre yeni Ka-
zak Türk alfabesinde 25 harf bulunmakta. 25 harften 
oluşan ve Türkiye Türkçesi alfabesi ile büyük ölçüde 
benzerlik gösteren Kazakistan’ın taslak Latin alfa-
besi basına açıklandı. Türkiye Türkçesinde bulunan 
ü, ö, ı,ç gibi harfler yeni alfabede bulunmazken yeni 
Kazak Türk alfabesinde k sesi hem k harfi hem de q 
harfi ile ince-kalın olarak Türkiye Türk alfabesinden 
ayrışmakta.
MISIR 12 UYGUR TÜRK’ÜNÜ SERBEST BIRAKTI
Mısır’da aylardır tutuklu olan 150’ye yakın Doğu 
Türkistanlı Uygur ve Kazak öğrencilerden 12’si ser-
best bırakıldı. İnsan Hakları Savunucusu Avukat İz-
zet Ganim, Ezher Üniversitesi öğrencisi 12 Uygur’un 
serbest bırakıldığını aktarırken, 113 öğrencinin hala 
Kahire’de tutuklu olarak bekletildiğini aktardı. Ga-
nim “Öğrenciler, hiç bir suçlama belirtilmeksizin 
gözaltındalar. Ayrıca ülkede bulunmaları tamamen 
yasal koşullarda gerçekleşiyordu.” dedi. Ganim, tu-
tuklamaların Kahire’deki Çin Büyükelçiliği tarafın-
dan yapılan yönlendirmelerle yapıldığını aktardı.
KIRGIZ YAZAR İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİNİ 
YAZDIĞI İÇİN TUTUKLANDI
Kırgız yazar ve gazeteci Zulpukar Sapanov, yazdı-
ğı “Kıdır’ın Asıl İsmi” adlı kitabından dolayı 4 yıl 
cezaya çarptrıldı. Bişkek’teki Birinçi May Bölge 
Mahkemesi’nin kararına göre Sapanov’un kitabının 
“İslam’ın bir din olarak rolünü azalttığı ve Müslü-
manlara karşı olumsuz bir tavır takındığı” belirtildi. 
Sapanov suçlamayı reddederken yapılan suçlamayı 
kabul edilemez olarak nitelendirdi. Kitabının içeriği-
ni değerlendiren uzmanların profesyonel olmadığını 
ısrarla vurguladı. Sapanov kitabında Kırgızların ve 
diğer İslam öncesi Türk halklarının geleneksel inanç-
larını incelemeyi ve karşılaştırmayı denediğini belirt-
ti. Sapanov ayrıca kitabın amacının da Kırgız milleti 
ile diğer Türk halklarını ortak bir tarihte birleştirme-
nin yolunu çizmek olduğunu açıkladı.

UKRAYNA, ÇİYGÖZ’ÜN İADESİNİ TALEP EDECEK
Ukrayna, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da 8 
yıl hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Mec-
lisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz’ün 
iade edilmesini isteyecek. Kiev’de Kırım Tatar Milli 
Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz’e destek 
vermek amacıyla düzenlenen mitingde konuşan Kı-
rım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Ukrayna Millet-
vekili Refat Çubarov, “Avukatlarla birlikte Ahtem 
Çiygöz’ün nasıl kurtarılabileceğini ve diğer siyasi 
tutukluların nasıl serbest bırakılacağı konusunda 
yeni eylem planımızı geliştirdik.” diye konuştu. Öte 
yandan her şeyin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin’e bağlı olduğunu da kabul eden Çubarov, “Yasal 
adımları atarak, temyize başvurarak ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne doğru ilerleyerek, aynı anda 
Rusya’yı Ahtem Çiygöz’ü Ukrayna’ya iade etmeye 
zorlamaya çalışacağız.” diye kaydetti.

BOSNA’DA YENİ TOPLU MEZAR BULUNDU
Bosna Hersek’in Vlasenica ile Kladanj şehirleri ara-
sındaki karayoluna yakın bir noktada, Bosna’daki 
savaşta (1992-1995) Sırp güçler tarafından öldürül-
dükleri tahmin edilen en az 5 kurbana ait iskeletlerin 
yer aldığı yeni bir toplu mezar bulundu. Bosna Her-
sek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Lejla Cengic, 
Tugovo köyünde Boşnak kurbanların gömülü olduğu 
öngörülen yeni bir toplu mezara ulaştıklarını söyle-
di. Buradaki kazı çalışmalarının sürdüğünü belirten 
Cengic, “En az beş kişinin iskeletine ulaştık. Uzman 
ekipler tarafından yürütülen çalışmalar yarın da de-
vam edecek.” dedi. Cengic ayrıca, savaşta ülkenin 
orta kesimlerinde bulunan Tranik şehri yakınlarında-
ki Koricanske kayalıkları mevkisinde bir süre önce 
bulunan toplu mezarda devam eden kazı çalışmala-
rında 18 kurbana ait iskelet parçalarının tespit edil-
diğini bildirdi. İskelet parçalarından sadece birinin 
tam, diğerlerinin ise parçalanmış olduğunu aktaran 
Cengic, Koricanske kayalıklarında katledilen 200 
Boşnak ve Hırvat sivilden 98’inin iskeletlerine ulaş-
mak için çalışmaları sürdürdüklerini aktardı. Bosna 
Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün verilerine göre, 
Bosna Hersek’te bugüne kadar 550’den fazla toplu 
mezar bulundu.
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KIRGIZİSTAN İLE ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİNDE 
YENİ DÖNEM
Halklar Asamblesi Başkanı Mamıtov, Kırgızistan 
ile Özbekistan ilişkilerinde yeni dönemi simgeleyen 
“Devlet Sınır Anlaşması”nın Orta Asya’nın gelişmesi 
ve güvenliği açısından önemini değerlendirdi. Mamı-
tov, Özbekistan’ın kurucu lideri İslam Kerimov’un 2 
Eylül 2016’da vefatının ardından aynı yılın aralık ayı 
başında Özbekistan’ın Semerkant kentinde ve daha 
sonra Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi çerçe-
vesinde Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Kırgız 
ve Özbek liderlerin görüşmelerin ardından iki ülke 
arasındaki sınır sonunun çözümüne hız verildiğini 
hatırlattı. Mamıtov, iki ülke sınır sorununun çözü-
münü amaçlayan ve 5 Eylül’de Bişkek’te imzalanan 
“Devlet Sınır Anlaşması”nın “tarihi ve stratejik” 
önem taşıyan bir anlaşma olduğuna dikkati çekerek, 
“Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyayev’in Bişkek 
ziyareti tarihidir.” dedi.

THP YEREL SEÇİMLERE SDSM KOALİSYONUNDA 
KATILIYOR
15 Ekim tarihinde Makedonya’da düzenlenecek Ye-
rel Seçimler için siyasi partiler son hazırlıklarını ya-
pıyor. Bu kapsamda dün gece Türk Hareket Partisi-
yerel seçimler için Makedonya Sosyal Demokratlar 
Birliği (SDSM) ve 20 partinin oluşturduğu koalisyon 
ile anlaşma imzalandı. SDSM öncülüğünde geçtiği-
miz yıl düzenlenen Erken Parlamento seçimlerindeki 
koalisyon, dün geceki anlaşma ile genişledi ve top-
lam 22 siyasi parti oldu. Koalisyonun önümüzdeki 
günlerde daha da genişlemesi bekleniyor.

ASTANA EXPO 2017 FUARI REKORLA BİTTİ
10 Haziran – 9 Eylül aralığında fuar alanını 3 mil-
yon 860 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin yaklaşık 
500 bini yurt dışından gelen turistlerdi. Böylelikle, 
EXPO’yu ziyaret eden her 6 turistin biri yabancı 
uyruklu olduğu öğrenildi. Astana EXPO 2017 Ulus-
lararası fuarı Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in katıldığı muhteşem törenle sona erdi. 
Fuara 5 ülke ve 22 uluslararası kuruluş katıldı.

ERŞAT SALİHİ, MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU VE  
MUSTAFA DESTİCİ İLE GÖRÜŞTÜ  

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi çeşitli 
konferanslar ve temaslarda bulunmak için geldiği 
başkent Ankara’da, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ve Büyük Birlik Partisi (BBP) başkanı 
Mustafa Destici ile görüştü. Akabinde TRT Haber ya-
yına katılan Erşat Salihi “Referandum sadece Irak’ın 
toprak bütünlüğü ile alakalı değildir. Orta Doğu’nun 
geneli ile alakalıdır. Biz, Kerkük Orta Doğu’nun nab-
zıdır dediğimizde birçokları bizi eleştirdi. Bu geliş-
melerden Suriye zaten etkilenir. Türkiye ve İran’ın da 
kendisini uzak tutmaması gerekir. Suudi Arabistan 
bugün referanduma ciddi bir tepki vermedi. Destek 
veriyor gibi bir algı da var. Ancak Irak parçalanırsa 
Suudi Arabistan’ın Katif gibi Şii bölgelerinin gelece-
ğini düşünmesi gerekir.” açıklamalarında bulundu. 

DOĞU TÜRKİSTAN’DA 50 KAZAK BOKS MAÇI İZ-
LEDİĞİ İÇİN  TUTUKLANDI
Doğu Türkistan’ın Altay bölgesinde yoğun olarak 
bulunan Kazak nüfusuna baskılar sürüyor. Çin hükü-
meti işgalci politikalarının bir göstergesi olarak Ka-
zak boksör Kanat İslam’ın maçını izleyen 50 Kazak’ı 
tutukladı. Kanat İslam, 2011 yılında Kazakistan va-
tandaşı olmadan önce Çin pasaportuna sahipti. Altay 
doğumlu olan Kanat İslam, 2008 Pekin Olimpiyat-
ları’nda ağır siklet boks alanında bronz madalya ka-
zanmıştı. Daha sonra Kazak iş adamı Baurjan Ospa-
nov’un isteği üzerine Kazakistan vatandaşı olmuştu.
Pek çoğu otelde kalan 50 Kazak, Urumçi’de Kanat 
İslam’ın boks maçı videosunu izledikleri gerekçe-
siyle tutuklandı. Ayrıca 5 kişinin de Kanat İslam’ın 
doğduğu ilçe olan Kaba’da tutuklandığı belirtildi. 
Doğu Türkistan’da yaşayan Kazaklar da, Uygurlar 
kadar baskı görüyor. Kazakların geçtiğimiz aylarda 
Kazakistan’daki akrabalarını ziyaret etmemeleri için 
pasaportları ve ikamette kolaylık sağlayan yeşil kart-
ları toplatıldı. Yurtdışında okuyan Kazak öğrencilerin 
de geri dönmesi talep edildi.
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ NÜFUZUNU  
UYGUR ÖĞRENCİLERE KARŞI KULLANIYOR  
Dünya Uygur Kongresi Genel Sekreteri Dolkun 
İsa, Cenevre’deki Birlemiş Milletler İnsan Hakla-
rı Konseyinde açıklamalarda bulundu. Dolkun İsa, 
toplantıda Çin’in diğer ülkelerde ticari ilişkilere da-
yalı nüfuzunu kullanarak Uygur öğrencilere baskı 
uyguladığını belirtti. Dolkun İsa, inanç özgürlüğüne 
dikkat çekerek “Uygurların tesettürlü giyinmesi ve 
Kur’an okuması yasaklanıyor. Çin’in işgalci politi-
kası inanç özgürlüğünü yok sayıyor” dedi. 

ULUPAMİR KIRGIZLARININ DÜĞÜN ŞÖLENİ 
“KÖKBÖRÜ” SPORU
Van’ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi’nde ya-
şayan Kırgız Türkleri, kurdukları kulüple asırlardır 
sürdürdükleri ata sporlarını yaygınlaştırmayı ve ge-
liştirmeyi hedefliyor. Kırgızistan’da milli spor olarak 
kabul edilen, özel günler ve düğün törenlerinde oy-
nanan Buzkaşı (Kökbörü) oyununda biniciler maha-
retlerini sergiliyor. Oyunda iki takıma ayrılan bini-
ciler, yerdeki oğlak postunu kapmanın mücadelesini 
verirken, tozlu alanda çekişmeli geçen oyun, post 
parçalanıncaya kadar devam ediyor. Mücadele renkli 
görüntülere sahne olurken, mahalle sakinleri de bu 
çekişmeyi keyifle izliyor.

AHISKA TÜRKLERİ “HEPİMİZ SEFERİHİSARLI-
YIZ” ETKİNLİKLERİNDE YER ALDI
Eylül ayında Seferihisar Şehitler Çeşmesi önünden 
kortej yürüyüşüyle başlayan ‘Hepimiz Seferihisarlı-
yız’  etkinliğinin ilk gecesine Ahıska ve Kafkas Türk-
leri Derneği ev sahipliği yaptı Gecede, Ahıskalıların 
yöresel yemekleri ikram edildi, yöresel sanatçıları 
sahne aldılar.

PEŞMERGE  BAŞI TAHTTA LİDER PİKNİK MASA-
SINDA AGIRLANDI

16 Nisan’da Başkanlık sistemini öngören yeni Ana-
yasa referandumu öncesi Peşmerge başı Barzani, 
Türkiye’de ağırlanmıştı. Ziyaretin içeriği bölgedeki 
gelişmeler ve Kerkük petrolünün taşınması diye ak-
tarılsa da Kürt seçmeni referandum öncesi etkileye-
meye yönelik bir hamle olarak yorumlanmıştı. Peş-
merge başı Barzani’nin hem Cumhurbaşkanı Erdoğan 
hem de Başbakan Yıldırım ile görüşmelerinde Türk 
bayrağının yanında sözde ‘Kürdistan’ paçavrasının 
yer alması kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. 
Ayrıca İstanbul havalimanında sözde ‘Kürdistan’ pa-
çavrasının göndere çekilmesi çok konuşulmuştu. Irak 
Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi de Eylül ayı içe-
risinde, 25 Eylül’de Peşmerge yönetimi tarafından 
yapılması planlanan sözde bağımsız ‘Kürdistan’ 
referandumu öncesi Türkiye›yi ziyaret etti.  Türkmen 
lideri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ağırladı. 
Görüşmede Türkmenlerin sorunları ve referandum 
masaya yatırıldı. Barzani’nin karşılamasına benzer 
bir karşılama olmaması eleştirilere haklı sebep oluş-
turdu.

ATLI OKÇULUK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL-
LERİ 
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 
tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye 
Şampiyonası’nın finalleri Ankara’da başladı. Atatürk 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen şampiyonaya 
büyüklerde 28, 16 yaş altı kategorisinde ise 8 sporcu 
katıldı. Şampiyonanın açılışında bir konuşma yapan 
Federasyon Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, atlı 
okçuluğun, 2013 yılında federasyona bağlandığını 
belirterek, “Atlı okçuluk ecdadımızın savaşçı kimli-
ğini yansıtır. Bu müsabakalar sonrasında, dünyadaki 
yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecek milli takımı-
mızı oluşturacağız.” dedi. Büyükler Türkiye Şampi-
yonası’nda mücadele edecek sporcular  “Kabak” ve  
“Memlük” parkurunda yarıştılar. Bu müsabakalarla, 
dereceye girecek isimler de belli oldu. Şampiyonada 
ilk 5 sırada yer alacak sporcular milli takımı oluştur-
du. Şampiyonanın diğer etapları daha önce Balıkesir, 
Malatya, Denizli ve Nevşehir’de yapılmıştı.



EYLÜL 2017 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

14
www.turkdunyasibir l ik .org

ÖZBEKİSTAN ULUĞ BEY’İN MİRASINI YENİDEN 
GÜÇLENDİRİYOR
Özbekistan Cumhurbaşkanının Eylül ayında, ”Uluğ 
Bey ismiyle özel yatılı okul ile Astronomi ve Hava-
cılık Parkı kurulması” teklfiini imzalayarak, onay-
ladığı bildirildi. Uluğ Bey ismiyle kurulacak olan 
yatılı okulun özellikle matematik, astronomi, fizik 
ve bilişim alanlarında yoğunlaşacak bir müfredata 
sahip şekilde 200 öğrenci kapasiteli olacağı belirtildi. 
Timur İmparatorluğu’nun 4’üncü sultanı olan Uluğ 
Bey, aynı zamanda önemli bir matematikçi ve astro-
nomi bilginidir. Hükümdar ve bilim insanı kimliği 
sayesinde Türk Dünyası ve Özbekistan için önemli 
bir tarihi kişilik olan Uluğ Bey, saltanatı döneminde 
Semerkant yakınlarında bir rasathane yaptırdı. Yine 
onun saltanatı sırasında davet ettiği Ali Kuşçu, Gıya-
seddin Cemşid gibi önemli bilim insanları sayesinde 
Semerkant’ı önemli bir merkez haline getirdi. Astro-
nomi bilimine katkılarından ötürü 1830 yılında ayda 
bulunan bir kratere, 1977 yılında da bir göktaşına 
ismi verilmiştir.

ÇUBAROV: KIRIM İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER YA-
KINDA HAZIRLANACAK

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat 
Çubarov, Ukrayna Anayasa Komisyonu’nun Ukray-
na Anayasası’na Kırım Özerk Cumhuriyeti ile ilgili 
değişiklik tekliflerini Eylül ayının sonuna kadar sun-
ması gerektiğini bildirdi. Çubarov: “Rusya’nın Kı-
rım’dan çekileceğinden kuşku yok. Ve önemli olanı, 
Kırım’da yaşayan 2 milyondan fazla insana ne teklif 
edeceğiz?” diye konuştu. Kırım Tatar halkının ken-
di kaderini tayin etme hakkı ile ilgili “Kırım Özerk 
Cumhuriyeti” adlı 10. bölümde yapılacak değişiklik 
ve eklemeleri hazırlayacak çalışma grubunu oluştur-
muştu. Refat Çubarov, çalışma grubunun aralarında 
Prof. Dr. Vladimir Butkeviç ve Nikolay Golovatıy, 
Ukrayna milletvekili Yuriy Klyuçkovskiy gibi isim-
lerin de yer aldığı anayasa komisyonu üyelerinden 
oluştuğunu bildirmişti. 

TMBH YEREL SEÇİMLERDE TOPLAMDA 9 BELE-
DİYEDE YARIŞACAK
Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Ekim ayında ya-
pılacak yerel seçimler öncesi yayınladığı bildiriyle 
seçimlere katılacağı belediyeleri kamuoyuyla paylaş-
tı. TBMH,  “15 Ekim 2017 tarihinde düzenlenecek 
olan 2017 Yerel Seçimlerine Türk Milli Birlik Hare-
keti (TMBH) olarak bir belediye başkan adayı ile beş 
yerde liste ile olmak üzere toplam dokuz belediyede 
seçmenlerin karşısına çıkacaktır. Makedonya Türkle-
rinin milli refleksi ve vicdanı olan Türk Milli Birlik 
Hareketi (TMBH) yıllarca devam eden Makedonya 
Türk siyasi partileri ile diyalog kurma arayışları bu 
seçim döneminde karşılık bulmuş ve Türk Demok-
ratik Partisi (TDP) ile en üst düzeyden en alt düzeye 
kadar bu diyalog devam etmiştir. Her ne kadar somut 
bir netice alınmamış olsa da başlatılan bu diyaloğu 
önemli buluyor ve devamının geleceğine inanıyo-
ruz.’’  ifadelerini kullandı. 

KOMRAT’TA 15.ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI 
SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ YAPILDI
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın ana etkinlikle-
rinden biri olan ve TÜRKSOY tarafından destekle-
nen 15. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sa-
karya Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde yurt 
içinden ve yurt dışından toplam 16 üniversitenin pay-
daşlığında Eylül ayında Komrat Devlet Üniversite-
si’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılış oturu-
munda ilk olarak ev sahibi Komrat Devlet 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sergei Zaharia  söz 
aldı. Konuşmasında,  Komrat Devlet Üniversitesi’nin 
26 yıllık gelişim sürecini özetleyen Zaharia; başta 
Türkiye olmak üzere Türk Dünyası’ndaki üniversite-
ler ile bilimsel işbirliğini arttırmak istediklerini be-
lirtti ve kongrenin bu amaçları açısından önemli bir 
başlangıç olduğunu dile getirdi. Kongrenin Prof. Dr 
Turan Yazgan hocanın öncülüğünde Türk Dünyası’n-
da ortak bir bilimsel alan oluşturma, ekonomik ve 
kültürel ilişkilere zemin yaratma gibi hedefler doğ-
rultusunda başlatıldığına vurgu yapıldı.
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AKINCI: RUMLARIN KARAR VERMESİNİN ZAMA-
NI ÇOKTAN GELDİ DE GEÇTİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, Rum-
ların artık bir karar vermesinin zamanının çoktan 
geçtiğini belirterek “Önümüzdeki aylarda bunun so-
nuçlarını bizler de göreceğiz.” dedi. Akıncı, bu top-
raklarda KKTC’nin demokrasisi ve ekonomisiyle her 
geçen gün geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek 
“KKTC’yi daha iyiye, daha güzele götürecek adım-
ları atmalıyız. Bu yöndeki gayretleri bir gün dahi ih-
mal etmemek gerekiyor. Bunun ötesinde diplomatik 
alanda da elden geleni yapmaya devam edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı. 

5. ASYA DÖVÜŞ SANATLARI OYUNLARI’NA 
MUHTEŞEM AÇILIŞ

Asya ve Okyanusya’dan 64  ülkenin katıldığı 5. 
Asya Oyunları Aşkabat 2017’nin resmi açılış töre-
ni,  Aşkabat Olimpiyat Stadı’nda yapıldı. Törenler, 
Türkmenistan Devlet Başkanı ve Asya Olimpiyat 
Komitesi Başkanının konuşmaları ile başladı. Yaban-
cı konukları ile stadı dolduran sporcu ve seyircileri 
selamlayan Türkmen lider, sporun önemine dikkat 
çekti ve “olimpiyat geleneklerini, uluslararası işbir-
liği ve dostluğun gelişmesi için en önemli ve etkili 
araçlardan biri olarak görüyoruz” dedi. Asya Olimpi-
yat Komitesi Başkanı  El Fahad El Sabah’ da konuş-
masında, “Türkmenistan’ın olimpik anlayışın tanıtı-
mına önemli katkılar sağladığını” söyledi. Aşkabat 
Olimpiyat Stadı, Türkmenistan ve Asya Olimpiyat 
Komitesi bayraklarının stadyum içindeki göndere 
çekilmesinin ardından muhteşem gösterilere sahne 
oldu. Oğuzhan’dan başlayan Türkmenistan tarihi ve 
Türkmen kültürü, müzik, ses ve ışık animasyonları 
ile anlatıldı. Bir Türk şirketi tarafından inşa edilen 45 
kişilik stadyumda, 5. Asya Oyunları’na katılan spor-
cu ve kafilelerin olimpiyat yürüyüşü ile devam eden 
törenlerde, Türkmen sanatçıların gösteri ve perfor-
mansları da ilgi ile izlendi. Törenler, olimpiyat ateşi-
nin yakılması ve havai fişek gösterileri ile sona erdi.

UFA’DA YÜZLERCE BAŞKURT DİL MİTİNGİ DÜ-
ZENLEDİ
16 Eylül günü Başkurdistan’ın başkenti Ufa’da “Baş-
kort” adlı organizasyonun, Başkurt dilinin savunul-
ması ve desteklenmesine yönelik eylem düzenlediği 
öğrenildi. Ufa şehrindeki spor merkezinin önünde 
toplanan yaklaşık 2 bin kişilik kalabalık, Ufa mah-
kemesinin Başkurt dilinin kullanım alanlarını kı-
sıtlayan kararını protesto etti. Protesto eyleminde 
Başkurt bayrakları ve diğer milli sembolleri taşıyan 
Başkurtlar, dillerinin korunmasını talep ettiler. Ayrıca 
mitinge tanınmış Başkurt yazarların ve Başkurt dili 
öğretmenlerinin de katıldığı belirtildi. Eyleme katı-
lan Alfiya Yusupova adlı Başkurt öğretmen “Başkurt 
öğrenciler ve öğretmenler birer kurban haline getiri-
liyorlar. Savcılar ailelere Başkurtça öğrenimini red-
detmek için baskı uyguluyorlar.” dedi. Eyleme katı-
lanlar  Miftahetdin Akmulla, Zeynep Biişeva, Rami 
Garipov, Mecit Gafuri ve Şeyhzade Babiç gibi Baş-
kurt diline önemli katkılar sunan şahsiyetlerin tablo-
larını da eylemde taşıdılar. Rami Garipov’un “Tugan 
Tel” (Ana Dili) şiirini hep bir ağızdan okuyan kala-
balık bölge hükümetine kendi kültürünü yok etmeye 
çalıştığı için öfkeli olduğunu aktardı. Bu sırada polis 
tarafından tutuklanmak isteyen ve “Başkort” adlı ha-
reketin liderlerinden biri olan. Ruslan Gabbasov tu-
tuklandı daha sonra serbest bırakıldı.

KIBRIS MÜZAKERELERİNDE YENİ BİR GİRİŞİM 
BEKLENMİYOR
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında temas-
larda bulunmak için her yıl New York’a gidildiğini 
ancak bu yılki ziyareti önemli kılan iki konu bulun-
duğunu söyleyen Akıncı, bunlardan birinin, ziyaretin 
Crans-Montana’da başarısızlıkla sonuçlanan müza-
kerelerden sonra yapılması, diğerinin de BM Genel 
Sekreteri  Antonio Guterres’le, müzakerelerle ilgili 
raporun BM Güvenlik Konseyine sunulmadın önce 
bir araya gelmeleri olduğunu kaydetti. Akıncı, Genel 
Sekreterle ele alınacak asıl konunun bundan sonrası 
olduğuna dikkati çekerek “Güvenlik Konseyine su-
nulacak raporda beklentimiz bir tarafın veya diğer 
tarafın suçlanması değil. Objektiflik beklentisi içeri-
sindeyiz. Ne olup bittiğinin kısa da olsa gerçeklere 
dayalı bir şekilde yansıtılmasını bekliyoruz.” diye 
konuştu. Kıbrıs müzakereleri ile ilgili önümüzdeki 
birkaç ay içinde yeni bir girişim beklemediklerini 
ifade eden Akıncı, Ocak ve Şubat aylarında düzenle-
necek ‘başkanlık’ seçimleri hakkında ise Kıbrıs Türk 
tarafının o makama kimin geleceğinden ziyade hangi 
düşüncenin o makamı temsil edeceğiyle ilgilendiğini 
ifade etti.
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TÜRKMEN LİDERİ SALİHİ’DEN IKBY’YE TAVİZ 
VERİLMEMESİ UYARISI

ITC Başkanı Salihi, ABD’den, Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi’ne (IKBY) “bağımsızlık referandumu”nun 
ertelenmesi karşılığında Türkmenleri üzecek tavizler 
verilmemesini istediklerini belirtti. Salihi: “Biz, refe-
randumun ertelenmesi için Barzani’ye taviz verilme-
mesi gerektiğini vurguluyoruz. Alternatifler BM Ge-
nel Kurulunda muhtemelen görüşülecek. Ancak bu, 
orada görüşülüp daha sonra müzakereler başlarsa ve 
biz bunda yer almazsak tehlikeli olur. Kuzey Irak yö-
netimini ikna etmek için taviz verilmemesi lazım. Er-
bil ile Bağdat arasında tartışılan bölgeler bizim böl-
gelerimizdir. O yüzden sunulan alternatifler üzerinde 
soru işaretlerimiz var.” dedi. Türkiye’nin tüm Iraklı-
ların ve Irak’ın toprak bütünlüğünü savunmasının 
kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu ifa-
de eden Salihi, “Sanki Türkiye referanduma karşı 
hiçbir şey yapmıyormuş gibi düşünenler var. Bu, 
yanlıştır. Türkiye’nin referandumla ilgili attığı adım-
lar önümüzdeki günlerde daha da netleşecek.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

SALİHİ REFERANDUM OLURSA SAVAŞ ÇIKAR
Türkmeneli Lideri Erşat Salihi “Eğer Referandum 
gerçekleşirse neler olur?” Sorusuna ilişkin önem-
li açıklamalarda bulundu Lider Salihi  Eyül ayında 
yapılması planlanan referandumun yapılması duru-
munda çıkacak çatışma ve iç savaşın tehlikesi Batı 
ülkeleri dahil herkesi etkileyeceğini belirtti. 

SURİYE TÜRKMEN MİLLİ HAREKET PARTİSİ YENİ 
BAŞKANINI SEÇTİ
Türkmen Milli Hareket Partisi, Novotel Gaziantep’te 
gerçekleştirdiği 4. Olağan kongresinde yeni başkanı-
nı seçti. Suriye’nin farklı bölgelerinden Türkmenle-
rin yoğun katılım gösterdiği kongrede başkanlık se-
çimine tek adayla giden Türkmen Hareketi’nin yeni 
başkanı Humus Türkmenlerinden Bessam Barak 
oldu. 

ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN ARASINDA ARA-
SINDA EKONOMİK  İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
Kazakistan Cumhurbaşkanının, Eylül’ ayında 
Özbekistan›a gerçekleştirdiği resmi ziyaret esnasında 
iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalandı. Söz 
konusu anlaşmalarla birlikte iki ülke, mevcut iş 
birliği ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye 
yönelik ciddi niyetlerini ortaya koymuş oldu. Orta 
Asya’nın iki önemli ülkesi olmaları sebebiyle Özbe-
kistan ve Kazakistan arasında her geçen gün gelişen 
iş birliği bölgesel kalkınma adına olduğu kadar Türk 
Dünyası açısından da büyük önem taşıyor. Karşılık-
lı ticaretin gelişmesiyle birlikte ekonomik olarak da 
yeni fırsatların ortaya çıkması bekleniyor. İki ülke üst 
düzeyleri arasında bölgesel iş birliğinin önemine dik-
kat çekilirken, yakın zamanda bu iş birliğine dair tam 
potansiyelin gerçekleştirilmesinin amaçlandığı ifade 
ediliyor.

KERKÜK’TE TÜRKMENLERE SALDIRI
Irak’ın Kerkük kentinde, Türkmen Milliyetçi Ha-
reketi’ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak 
Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, “Bir 
grup silahlı Kürt Peşmerge, Türkmen Milliyetçi Ha-
reketi’nin önünden geçerken silahlı saldırıda bulun-
du. Parti binasında bulunan Türkmen güvenlik unsur-
ları da saldırganlara karşılık verince bir süre çatışma 
yaşandı.” dedi.  Salihi,”Kerkük’te durum kritik.” ifa-
desini kullandı. Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan 
Yardımcısı Abbas Beyatlı, “Saldırıda Kürtçe konu-
şan bir saldırgan öldü, 2 kişi de yaralandı.” bilgisini 
paylaştı. Beyatlı, “Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu 
tür eylemlerle Kerkük’te fitne çıkarılmak isteniyor.” 
İfadelerini kullandı.

TEBRİZ’DE ULUSLARARASI ÜSTAT ŞEHRİYAR 
KURULTAYI YAPILACAK
Tebriz Belediye Meclisi Kültür Komisyonu başkanı 
Faraj Mahammad  Guluzade, Şair Mozolesi’nde şiir 
ve edebiyat hakkında konuştu. “Maalesef, 18 Ey-
lül’de (Üstat Şehriyar’ın adını taşıyan Şiir ve Ede-
biyat Günü) bu yıl üstat Şehriyar’a layık bir anma 
düzenleyemedik. Hatta 27 gün boyunca hazırlıklar 
yaptık. Ancak daha iyi yapmak zorundayız, bu bizim 
borcumuz. Sevgili Tebrizlilerden bu durum için özür 
dileriz”dedi. Gelecek sene usta Şehriyar adına  daha 
muhteşem bir olay düzenleneceğini söyledi. “Tebriz 
Belediye Meclisi üyeleri olarak, 2018 yılında, Ulus-
lararası Üstat Şehriyar Kongresi adında bir etkinlik 
düzenlemeye karar verdik. Bu sene hata yapmamaya 
çalışıyoruz “ifadelerini kullandı.
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İKİ DEVRİM GEÇİREN KIRGIZİSTAN , TÜM ZOR-
LUKLARINDAN ÜSTESİNDEN GELDİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler 
(BM) Genel Kurul’unda konuşma yaptı. Atambayev, 
Kırgızistan’ın bağımsızlığı tarihinde iki devrim ge-
çirdiğini ve demokrasi sistemini koruyarak tüm zor-
lukların üstesinden geldiğini açıkladı. Atambayev, 
Kırgız halkının en eski halklardan biri olduğuna 
dikkat çekerek, halkın tarihsel gelişmesinin uzun ve 
zorlu yoldan geçtiğini ifade etti. Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı, halkının Kırgız Kağanlığı adında 
çok uluslu bir devlet kurduğunu ve kendi yazısı 
olduğunu belirtti. Daha sonraki tarihi olaylar 
sonucunda ise, bu devletin kaybedildiğini, nüfusun 
büyük bir kısmının yok edildiğini üzülerek dile 
getirdi. Kırgızların bir zamanlar nesli tükendiği düşü-
nülen bir etnos olduğunu söyleyen Atambayev, bu 
nedenle ulusal fikri özgür, bağımsız ve egemen dev-
let kurmak olan Kırgız halkı için bu fikrin itici bir 
güç olduğunu vurguladı. Bu yolun 1991 yılında ülke-
nin egemenliğini kazanmasına yol açtığını kaydeden 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı, bununla birlikte özgür-
lük, demokrasi ve adalet mücadelesinin hep devam 
ettiğini belirtti. Atambayev, son 12 yılda ülkede 2 
devrim olduğuna değinerek, devrimlerde Kırgız hal-
kının ülkedeki tek güç kaynağı olduğu ispatlandığı ve 
kendi halkıyla gurur duyduğunu kaydetti.

KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN PETROL BORU 
HATTI YAPACAK
Kazakistan cumhurbaşkanının  geçen hafta yaptığı 
Özbekistan ziyareti kapsamında, iki ülke hüküme-
ti arasında enerji alanında gerçekleştirilen  iş birliği 
çerçeve anlaşması neticesinde, yılda 5 milyon ton ka-
pasiteli Çimkent-Cizzak ana petrol boru hattının  iki 
ülke tarafından  inşa edileceği ve 2021 yılında devre-
ye alınacağının  öngörüldüğü  ifade edildi.

İRAN’IN KUZEY HORASAN EYALETİNDEN TÜRK 
YATIRIMCILARA DAVET
İran›ın kuzeydoğusunda Türkmenistan sınırında 
bulunan Kuzey Horasan eyaletinden Türk iş adam-
larına yatırım daveti geldi. Kuzey Horasan Sanayi, 
Maden ve Ticaret Kurumu Başkanı Yahya Nikdil, 
Bocnurd kentindeki Şark Kaynak Elektrotları Fab-
rikası’nı Türkiye’nin Meşhed Başkonsolosu Meh-
met Doğan’la ziyaret ederek Türk yatırımcılara 
çağrıda bulundu. Nikdil, yaptığı açıklamada, “Türki-
ye ve İran dil, din ve kültürel birçok ortaklıklara sahip 
iki komşu ve dost ülkedir. Kuzey Horasan eyaletinin 
hatırı sayılır kısmı Türklerden oluşmaktadır. Bir 
o kadar da Kürt bulunan Kuzey Horasan eyaleti, 
tabiat ve kültür turizmi yönünden önemli fırsatları 
barındırmaktadır.” dedi. “Bocnurd’un Türkmenis-
tan’a 22 kilometre uzaklıkta olması ve. burada üre-
timi yapılan bi ürününün Türkmenistan ve diğer 
ülkelere gümrük ödemeksizin gönderilebileceğine 
değinen Nikdil,  Bocnurd Serbest Ticaret Bölgesi 
(BSTB) hakkında bilgi verdi ve  “Kentimizde ser-
best ticaret bölgesi çalışmalarımız devam ediyor. 
Bir yıla kadar yatırımcıların hizmetine sunmayı 
hedefliyoruz. Türk iş adamlarını yatırım yapmala-
rı için Bocnurd’a davet ediyorum.” diye konuştu. 

ÇİN, TÜRKİYE’DEN DÖNEN 6 UYGUR ÖĞRENCİYİ 
HAPİS CEZASINA ÇARPTIRDI
Doğu Türkistan’dan  yüksek öğrenim yapmak üze-
re Türkiye’ye gelen ve devletimizin tanıdığı imkan-
lardan yararlanarak çeşitli üniversitelere yerleşen 
ve Çin’in  baskı ve tehdit etmesi üzerine ailelerine 
bir zarar gelmemesi için geri dönen  3’ü erkek top-
lam 6 Uygur öğrencinin  daha Urumçi Hava alanın-
da tutuklanarak Çin’in “Terbiyeleş Merkezleri”ne 
kapatıldıkları açıklandı. Gulca’ daki sözde Eğitim 
Merkezlerinde tutulan bu öğrencilerin daha sonra 
Çin Mahkemelerinde  yargılanarak 5- 15 yıl arasında 
değişen  çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Çin yö-
netiminin eğitim, ticaret, ziyaret ve diğer çeşitli se-
beplerle geçmiş tarihlerde yurt dışına çıkmış Uygur, 
Kazak, Kırgiz ve diğer  etnik  Çinlilerin dışındaki  
ülke sakinlerine karşı “Terbiye Etme-Cezalandırma” 
uygulamalarının sürdürdüğü bildiriliyor.
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ALİYEV’DEN ERMENİSTAN’A UYARI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, New York’ta 
BM’nin 72. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 
iki ülke arasındaki Dağlık Karabağ sorununa deği-
nerek, tarihi Azerbaycan topraklarının Ermenistan’ın 
işgali altında olduğunu, bir milyondan fazla Azerbay-
can vatandaşının işgal dolayısıyla mülteci durumuna 
düştüğünü belirtti. Aliyev: “Ermenistan, 26 Şubat 
1992’de Hocalı kasabasında 613 vatandaşımızı kat-
letti. Onların 106’sı kadın, 63’ü çocuktu. Bu katlia-
mı yapanlardan biri de Ermenistan’ın şimdiki Cum-
hurbaşkanıdır.” dedi. Uluslararası kuruluşların ve 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 
işgalin sonlandırılmasına ilişkin kararları bulundu-
ğunu hatırlatan Aliyev, “Ermenistan bu kararları hiçe 
sayıyor. Bazen BMGK kararları birkaç günde uy-
gulanıyor. Bizim durumumuzda ise 24 yıldır uygu-
lanmıyor. Bu çifte standarttır ve kabul edilemez bir 
durumdur. Ermenistan’a uluslararası yaptırım uygu-
lanmalıdır.” ifadelerini kullandı. Ermenistsan ordusu 
tarafından 2016’da  6 sivil vatandaşın katledildiği 
olayını da  hatırlatan Aliyev şunları ekledi: “Bunun 
üzerine Azerbaycan ordusu karşı atağa geçerek işgal 
altındaki bölgelerden bazılarını kurtardı ve oralarda 
Azerbaycan bayrağı dalgalandırıldı. Ermenistan yö-
netimi bu dersi unutmamalıdır. Aksi halde bir sonraki 
provokasyonun yanıtı daha ağır olacaktır. Azerbay-
can, sorunun barış yoluyla çözülmesinden yana fakat 
Ermenistan’ın askeri provokasyonu devam ederse 
Azerbaycan kendi halkını savunacak ve Ermenistan 
yine cezalandırılacaktır.’’

AZERBAYCAN DELEGASYONU, TÜRKMEN MEC-
LİSİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Türkmenistan Meclisi , Eylül ayında Azerbaycan 
Milli Meclisi Başkanı Ogtay Asadov liderliğindeki 
Azerbaycan delegasyonunu misafir etti. Yapılan gö-
rüşmede taraflar, yüzyıllardır süren iyi komşuluk iliş-
kilerine, ortak tarihe ve iki kardeş topluluğun manevi 
değerlerine dikkat çekti. Görüşmede, Türkmenistan 
ve Azerbaycan arasında hızla gelişen iş birliğinin de 
altı çizilirken, parlamentolar arası ilişkilerin daha da 
geliştirilmesinin sağlayacağı karşılıklı yararlardan  
bahsedildi.Türkmenistan Cumhurbaşkanı, Ağustos 
ayında Azerbaycan’ın başkenti  Bakü’ye resmi ziya-
rette bulunmuştu. Bu ziyaret sırasında, her  iki devle-
tin cumhurbaşkanı, iki devlet ve topluluk arasındaki 
kardeşlik ilişkisine işaret ederek ve iş birliğinin art-
tırılmasının önemi üzerinde durmuştu. Yine ziyaret 
kapsamında iki lider, stratejik iş birliği ve ortaklığa 
dair 13 anlaşmaya imza attı.

TDP YEREL SEÇİMLERE “BAŞARIYA SİZİNLE” 
SLOGANIYLA GİRECEK
Makedonya’da Ekim ayında yapılcak olan yerel se-
çimler için çalışmalarını hızlandıran  Türk Demokrat 
Partisi bir basın toplantısı düzenledi. ‘Halkımıza Hiz-
met’ sloganıyla çalışan partinin genel başkanı Beycan 
İlyas  “15 Ekim seçimlerine yaklaşırken gücümüzü, 
heyecanımızı ve enerjimizi yine halkımızdan alıyor, 
milletimizin hayır dualarıyla bugün çok daha geniş 
ufuklara yelken açıyoruz” şeklinde konuştu.  Geçen 
seçimdeki başarıyı korumaya çalışacaklarını ve ‘BA-
ŞARIYA SİZİNLE’ sloganını kullanacaklarını  ifade 
etti.

ERŞAT SALİHİ KERKÜK’TE
Türkmen Cephesi Lideri Ersat Salihi PKK’lılar tara-
fından silahlı saldırıya uğrayan Irak Türkmen Cep-
hesi Kerkük İl Başkanlığı ve TERT TV’yi ziyaret 
ederek buradaki kadrolarla istişare yaptı. Salihi Mil-
letvekili ve cephe kadrolarına göstermiş oldukları dik 
duruş ve siyasi çalışmalarından dolayı teşekkür ede-
rek asla yılmayacaklarını, bölücü referanduma karşı 
görüşlerinin ilk günki gibi açık ve net olduğunu ifade 
etti.PKK’lılar tarafından saldırıya uğrayan ITC bü-
rosunda kitapların dahi kurşun yağmuruna tutulması 
dikkat çekti.

GÜNEY AZERBAYCAN’DA ŞİDDETLİ YANGIN 
ÇIKTI
Ebher Kenti Krizleri İdare Etme Merkezi’nin başkanı 
Said Heleci  Merşhun köyü çevresinde  çıkan yangın   
hakkında  ‘’Yangın zor ve aşılmaz bölgede gerçekleş-
tiği için itfaiye ekipleri olay yerine gidemiyor”  şek-
linde açıklama yaptı. Olayın sebeplerinin araştırıldığı 
ifade edildi.
Güney Azerbaycan şehirlerinde yangına karşı kulla-
nılan  seçeneklerde dahil olmak üzere itfaiyeci he-
likopter ve makine, ayrıca itfaiye ekiplerinin sınırlı 
veya genel olarak eksikliği nedeniyle en küçük yan-
gınları bile kontrol altına almak mümkün olmuyor, 
bunun sonucunda bölge ağır maddi hasara uğruyor.
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AZERBAYCAN ORDUSUNUN GENİŞ ÇAPLI TAT-
BİKATI SÜRÜYOR
Azerbaycan ordusunun 15 bin askerin katılımıyla 
gerçekleştirdiği  geniş çaplı  bir tatbikatta temsili düş-
man hedeflerine atışlar yapıldı. Azerbaycan Savunma 
Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in onayladığı plana göre 18 Eylül’de 
başlayan tatbikatın atış aşamasının hayata geçirildiği 
bildirildi. Açıklamaya göre 15 bin asker, 150 tank ve 
zırhlı araç, 120 çeşit füze ve top sistemi, 20 uçak ve 
helikopter, yeni nesil radyoelektronik keşif araçları 
ve insansız hava araçlarının yer aldığı tatbikatta, tem-
sili düşman hedefleri vurularak imha edildi. Azerbay-
can Savunma Bakanı Zakir Hasanov da izledi.

ÖZBEKİSTAN’DA YENİ UYGULAMALAR
Özbekistan Cumhurbaşkanının   ‘’Halk zengin olursa 
devlette zengin ve güçlü olur.” ilkesi yeni dönemin 
politikası olarak hayata geçirilecek. Bu çerçeve-
de Özbekistan’da devletin yeni parolası, “Vatandaş 
devlete değil, devlet vatandaşa hizmet edecek” oldu. 
Milli Basın Merkezi’nde Dışişleri Bakan Yardımcısı 
bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, vatandaş-
lıktan çıkış, vatandaşlığa kabul ve  pasaport, vize, 
yurt dışında çalışma izni gibi işlemleri daha hızlı 
yürütmek üzere bakanlıklar arası bir çalışma gurubu 
oluşturulduğu belirtildi. Bu gurubun bugüne kadar 
yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Buna göre 
vatandaşlıkla ilgili kanun, günün ihtiyaçlarına göre 
düzenlenecek. Özbek vatandaşlarının vatandaşlıktan 
çıkması veya Özbek vatandaşlığına giriş ile vatandaş-
ların yurtdışına çıkışları ilgili müracaatlara bundan 
sonra daha hızlı cevap verilecek. Bürokrasi işlemleri 
basitleştirilecek. Ayrıca, Rusya ve Kazakistan gibi ül-
kelerde ülkelerde yeni konsolosluklar açılacak. Ku-
rumlar arasında iletişimin daha hızlı yapılması için 
her türlü işlem ve müracaatlar artık elektronik ortam-
da yapılacak.

AZERBAYCAN’DAN İSLAM ÜLKELERİNE ERME-
NİSTAN ÇAĞRISI
Azerbaycan Başbakan Yardımcısı, Mülteci ve Göç-
menlerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ali 
Hasanov, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülke-
lerden Ermenistan ile ilişkilerini tamamen durdur-
malarını istediklerini söyledi. Hasanov, Bakü’de dü-
zenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Dağlık 
Karabağ sorununun çözüm sürecine değindi. Hem 
Azerbaycan hem de Ermeni halkının çatışmalardan 
yorulduğunu söyleyen Hasanov, “Ermeni halkı ger-
çekten Azerbaycan halkı ile barış içerisinde yaşamak 
istiyorsa  Devlet Başkanı Sarkisyan’dan kurtulmaları 
gerekiyor. Sarkisyan hiçbir zaman Dağlık Karabağ 
sorununun çözülmesine razı olmayacak. Sarkisyan, 
döktüğü Azerbaycan  halkının  kanı üzerinden ken-
dini kahraman ilan etti ve iktidara geldi.” dedi. New 
York’ta düzenlenen BM 72. Genel Kurulu kapsa-
mında İİT Dağlık Karabağ Temas Grubunun toplantı 
yaptığını hatırlatan Hasanov,  sözlerine şöyle devam 
etti: “Toplantıda İİT ülkelerinin Ermenistan ile ilişki-
lerini kısıtlamaları yönünde bir müracaat kabul edil-
di. Fakat bu yetmez. İİT ülkelerinin Ermenistan’la 
ilişkilerini tamamen durdurmalarını istiyoruz. Bazı 
İslam ülkeleri Ermenistan ile iş birliği yapıyor. Hatta 
yardım edenle bile var.’’

‘’TÜRKİYE GÜÇLÜ OLURSA TÜRK  DEVLETLERİ 
GÜÇLÜ OLACAKTIR’’
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva Antakya 
Kültür Merkezindeki “İki Devlet Tek Millet” kon-
feransında konuştu. Azerbaycan Milletvekili Ganire 
Paşayeva, “Bu dünyada haksızlıkla mücadele etme-
nin tek bir yolu vardır o da güçtür. Güçlü olacaksınız 
ki size karşı olanlarla mücadele edebilesiniz. O güç 
ise birlikten geçmektedir. Türkiye güçlü olursa, Türk 
devletleri güçlü olacaktır. Bunu çocuklarımıza aşıla-
mamız gerekiyor” dedi. Konuşmasında, bazı ülkele-
rin terör örgütüne destek verdiğini  ve emperyalist 
güçlerin Türklere hiç bir zaman adaletli davranmadı-
ğını vurgulayan Paşayeva, şöyle devam etti: “Onları, 
devlet düşüncesiyle yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuk-
larımız vatan coğrafyasını iyi bilecekler. Çocukla-
rımızı kendi topraklarını sahiplenme konusunda iyi 
yetiştireceğiz. Eğer çocuklarımızı bu şekilde yetişti-
rirsek Tüklere gösterilen çifte standartlarla mücadele 
edebiliriz.” 



EYLÜL 2017 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

20
www.turkdunyasibir l ik .org

UYGUR SANATÇI  ABDUREHİM HEYİT 5 AY HAPİS 
CEZASINA ÇARPTIRILDI

Doğu Türkistanlı Uygur sanatçı Abdurehim Heyit’in, 
Çinli yetkililer tarafından 5 ay hapis cezasına çarptı-
rıldığı iddia edildi.  Çeşitli Uygur kaynakların iddia-
larına göre Abdurehim Heyit hiçbir neden belirtil-
meksizin hapse atıldı. Urumçi’ de gözaltına alındığı 
belirtilen Abdurehim Heyit’in durumuna dair bilgiler 
kısıtlı. Dutar adlı çalgının üstadı olarak görülen Ab-
durehim  Heyit, Türkiye’de de tanınır bir isimdi. 
“Uçraşkanda” (Karşılaşınca) adlı halk türküsü Türki-
ye’de popüler olmuştu. Abdurehim Heyit, Aralık 
2015’te Türkiye’de Gazi Üniversitesi’nde bir de kon-
ser vermişti. Tutukluluğuna dair iddialara ilişkin ola-
rak bölgedeki kaynaklardan bilgi beklendiği belirtil-
di.

TDK BAŞKANI KAÇALİN: TÜRK DİLİNİ KORUMAK 
İÇİN BİR SÜZGEÇ, FİLTRE UYGULANMALI
Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Sinan Kaçalin, “Türk iktisadını korumak için güm-
rük uygulanması gibi Türk dilini korumak için de bir 
süzgeç, filtre uygulanmalı. Her şey serbest olamaz. 
Kullanan için o an kolay gelir ama kullananın bile 
şikayet edeceği bir döneme girilebilir.” dedi. Niye 
bu kelimenin yabancısını kullanıyorlar?’ demektense 
‘Niye bu eşyayı üretmiyorlar?’ diye hesap sormak la-
zım. O eşya üretilirse o kelime de ürer. İşi yarısından 
değil temelinden almak lazım.” değerlendirmesinde 
bulundu. 2017’nin Türk Dili Yılı ilan edildiğini ve 
kendisinin de mayısta düzenlenen 8. Uluslararası 
Türk Dili Kurultayı’nın açılış ve ödül törenine ka-
tıldığını anımsatan Kaçalin, bunu, tarihte Mustafa 
Kemal Atatürk’ten sonra ikinci kez dile bu kadar 
ehemmiyet verilmesi olarak gördüğünü dile getir-
di. Kaçalin, 26 Eylül Dil Bayramı dolayısıyla bu yıl 
Amasya’da etkinlikler düzenleyeceklerini bildirdi.

SURİYE TÜRKMEN CEPHESİ KERKÜK HALEP’TİR 
EYLEMİ YAPTI
Suriye Türkmenleri, Halep’te Kuzey Irak Yönetimi-
nin 25 Eylül’de Türkmen kenti Kerkük’te ısrarla yap-
mayı planladığı referanduma karşı direniş başlatarak 
“Barzani Referandumuna Hayır” dedi. Türkmeneli 
Lideri Erşat Salihi, Kerkük’te yaşanan son durumla-
rı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sözde bağımsızlık 
referandumuyla ilgili konuları ele almak üzere katıl-
dığı konferansa katılırken, Halep’te Suriye Türkmen-
lerinden Kerkük için direniş desteği geldi. Halep’te 
toplanan Suriye Türkmenleri “Barzani Referandu-
muna Hayır” ,”Barzani Şaşırma Sabrımızı Taşır-
ma” , ”Çin’de Kürşad,Kerkük’te Erşat”, ”Ne Mutlu 
Türk’üm” yazılı pankartlarla protesto eyleminde bu-
lundu.

GÜNEY AZERBAYCAN’DAN KERKÜK’E DESTEK
Kuzey Irak’ta Barzani’nin düzenlediği bağımsız-
lık referandumunda oy verme işlemi sürerken, Gü-
ney Azerbaycan’da  soydaşlarına destek pankartları 
asıldı. Güvenlik güçlerinin bütün baskı ve tehditle-
rine rağmen Azerbaycan milli aktivistleri, bölgede-
ki tehlikeli oyunu fark ederek böylesine irrasyonel 
bir harekete geçti. Urmiye’de “Kerkük Türk, Türk 
kalacak” sloganıyla birçok afiş kullanıldı. Afişlerde 
“Azerbaycan’ın Ulusal Hareketi” ifadesi de dikkat 
çekti.Bu hareketle Güney Azerbaycanlı aktivistler, 
nerede bir Türk varsa orada onlarla birlikte oldukları-
nın sinyalini İran Devleti’nden korkmadan göstermiş 
oldular.

İRAN MİLLETVEKİLİ: DEVLET URMU GÖLÜNÜ 
ÖLÜME TERK EDİYOR
İran milletvekili Nadir Gazipur verdiği bir röportaj-
da Urmu Gölü’nün kötü durumu ile ilgili Urmiye 
Gölü’nü Canlandırma Merkezi’ni eleştirdi. Gazi-
pur  “Defalarca dedim, yine diyorum. Urmu Gölü 
Canlanma Merkezi, Azerbaycan’da ölüm merkezi 
rolünü oynuyor. Maalesef Nazlı ve Baranduz baraj-
ları terk edildi. Urmu Gölü Canlanma Merkezi ayrıca 
3.000 kuyu kapatmak istiyor. Tarım ve hayvancılıkla 
ilgili pek çok sorunla karşı karşıya kalacak ve iç 
sorunlar artacak” şeklinde konuştu. Milletvekili, 
Urmu Gölü’ne ayrılan bütçenin seçim propagandası 
için harcanacağını ve Urmu Gölü Canlandırma 
Merkezi’nin nerelerde harcadığına dair hiçbir bilgi 
verilmediğini ve merkezin bu konuda şeffaflık 
sağlamadığını söyledi.
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SALİHİ: TÜRKMENLER REFERANDUMU BOYKOT 
EDECEK
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Me-
sut Barzani Haziran ayında siyasi partilerle bir araya 
geldikten sonra  Eylül ayında Kerkük ve diğer tar-
tışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum 
yapacaklarını duyurmuştu. Irak Başbakanı Haydar 
el-İbadi, IKBY’nin tek taraflı referandum kararının 
“anayasaya aykırı” olduğunu belirterek sonucu tanı-
mayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de 
aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve 
durdurulmasına karar vermişti. ABD ise büyük tartış-
malara neden olan referandum kararı hakkında “se-
çilen yolun çok riskli olduğunu” kaydederek bunun  
ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti. Bu tartış-
malı ve kabul edilemez durumda yapılan referandum 
kararıyla ilgili, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve 
Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, düzenlediği basın 
toplantısında, ‘’Türkmenlerin yaşadıkları bölgelerde 
referandum yapılmamasını istemememize rağmen 
hiç kimse bizi dinlemedi. Yasalara aykırı ve birçok 
tarafın karşı olduğu bu referandumun sonuçlarını ta-
nımayacağız.’’ dedi. Referanduma ve sandık başına 
hiçbir Türkmen’in gitmeyeceğinin altını çizen Salihi, 
“Yarın Türkmenler  referandumu boykot edecektir.’’ 
ifadesini kullandı. Türkmenlerin en çok can güvenlik-
lerinin korunmasına ihtiyacı olduğunu belirten Salihi, 
‘’Bu saatten sonra Türkmenlerin yaşadıkları Kerkük 
ve diğer bölgelerde can güvenliklerinden merkezi 
hükümet sorumludur. Vatandaşlarımızı yaşadıkları 
bölgelerde hükümete bağlı güçler korumalı.’’ diye 
konuştu. Kerkük’teki Peşmerge ve Kürt siyasi parti-
lere bağlı asayiş gücünün, Türkmenlerin güvenliğini 
sağlamadığına dikkati çeken Salihi, Türkmen ve Kürt 
siyasi taraflar arasındaki siyasi anlaşmazlıktan dola-
yı Kerkük’teki Peşmerge güçlerinin sadece Kürtleri 
koruduğunu belirtti. Salihi, Türkmenlerin can güven-
liklerinin korunması için dış güçler ve uluslararası 
taraflardan destek isteyeceklerini ifade etti.

KERKÜK’TE REFERANDUMA TÜRKMENLER VE 
ARAPLAR KATILMADI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkiye’nin de arala-
rında bulunduğu pek çok ülkenin karşı olduğu “bölü-
cü referandumu” zırhlı araçlar ve pkk lılar gölgesin-
de  Kerkük’te gerçekleştirdi. Kerkük’te Türkmen ve 
Araplar oy kullanmaya gitmezken Kürtler oy vermek 
için sandığa gitti.

THP SEÇİM KAMPANYASINA RESNE’DEN BAŞ-
LADI

Makedonya’da gerçekleşecek olan yerel seçimlerin 
kampanya sürecinin ikinci gününde SDSM ile koa-
lisyon olan Türk Hareket Partisi Resne’de Türklerle 
bir araya geldi. Resne’de gerçekleşen toplantıya Ma-
kedonya Başbakanı Zoran Zaev ve THP milletvekili 
Enes İbrahim’de yer aldı. Toplantıda meclis üye ada-
yı Engin Bahtiyar tanıtılırken  Şube Başkanı Nejdet 
Zülal da bir konuşma gerçekleştirdi.

KKTC’NİN TARIM TOPRAKLARI DA SUYA KAVU-
ŞACAK
KKTC’de düzelenen bir proje ile ada topraklarını 
suya kavuşturacak bir tünel inşa edilecek. Ada çift-
çisine dekar başına ilave 700 lira zirai gelir getirmesi 
beklenen proje, yer altı su kaynaklarını da beslemiş 
olacak. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 
yaptığı açıklamada, projenin KKTC’deki su sıkıntı-
sının ortadan kaldırılması amacıyla DSİ Genel Mü-
dürlüğü tarafından hazırlandığını anımsattı. Eroğlu, 
şöyle konuştu: “İsale hatları vasıtasıyla adanın her 
noktasına suyu ulaştırdık ve oradaki vatandaşlarımı-
zın istifadesine sunduk. Bugün itibarıyla ada, yeteri 
kadar suyu memba kalitesinde kullanabiliyor. Şimdi 
ise suya hasret toprakları su ile buluşturmak için ilk 
adımı attık. Bu çerçevede Türkiye’den gelen suyu 
Güzelyurt ve Meserya Ovalarına iletecek tünelin 
sözleşmesi imzalandı.” Bakan Eroğlu, sözleşme-
nin iki gün önce imzalandığını ifade ederek, “KK-
TC’deki sulama projelerini tamamladık. Bu çerçe-
vede imzalanan sözleşme ile Güzelyurt ve Meserya 
Ovalarına suyu iletmek için 101 milyon lira yatırım 
bedeli 5,7 kilometrelik tünel inşa edeceğiz.” dedi. İlk 
etapta Güzelyurt›ta bulunan 75 bin dekarlık ovanın 
sulanmasının planlandığı söylendi.
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MISIR’DA HAPİSHANEDEKİ 16 DOĞU  TÜRKİS-
TANLI  KAYIPLARA KARIŞTILAR
Mısır’da 5 Temmuz’dan beri tutuklu bulunan 200’e 
yakın Uygur ve Kazak Doğu Türkistanlı öğrenciler-
den 16’sı ile bağlantının kesildiği ve kayboldukları 
belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda serbest bırakılan 12 
Uygur öğrenci içerisinden 3’ünün aktardığına göre, 
Mısır polisinin tutuklu olan öğrencilerden 16’sını 
zorla alıp bilinmeyen bir yere götürdüğünü ifade 
ettiler. Kaybolan öğrencilere dair Çin’e iade edilme 
riskleri bulunduğu iddia edildi.  Öğrencilerden alınan 
bilgilere göre hapiste tutulanların durumu her geçen 
gün zorlaşıyor. Doğu Türkistanlı tutsaklar verdikleri 
ifadelere ve telefonlarında bulunan içeriklere göre 
kırmızı, sarı ve yeşil hücrelere yerleştiriliyor. Mısırlı 
yetkililerin sordukları Arapça sorulara karşı, zayıf 
Arapçaları ve korkuları nedeniyle itiraz edemedik-
leri de belirtildi. Kaçırılan 16 Uygur öğrencinin de 
kırmızı hücrede olduğunu belirten kaynaklar, Mısırlı 
yetkililere sordukları sorular karşısında “onların başı 
belada” tarzında cevaplar aldıklarını belirtti. Ser-
best kalan öğrencilerin ise yeşil hücrelerden olduğu 
belirtildi. Serbest kalan öğrenciler “Mısır artık bizim 
için güvenli bir yer değil” ifadesinde bulundu. Öğ-
renciler, kaybolan ve kaçırılan 16 Uygur öğrencinin 
durumu hakkında ise “Kırmızı hücredeki 16 kişinin 
akıbeti hakkında korkuyoruz. Onlar adeta ortadan 
kaldırıldılar, silindiler.” şeklinde yorumlarda bulun-
du. Ayrıca RFA’ya bilgi veren ve serbest kalan 3 öğ-
rencinin, serbest bırakılmalarından sonra Türkiye’ye 
geldikleri öğrenildi. Mısır polisinin kendilerine iş-
kence yapmadığını söyleyen öğrenciler asıl korkula-
rının Çin’e iade edilmek olduğunu söylediler.

KAZAKİSTAN SATRANÇTA TARİH YAZDI
Eylül ayında Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta 
gerçekleşen Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5. Asya 
Oyunları’na 60’ın üzerinde Asya ve Okyanusya ül-
kesinden sporcu katıldı.  Yarışmada Kazak kızlar, Aş-
kabat 2017 Oyunları’nın Kadınlar Hızlı Satranç U-23 
(23 yaş altı) kategorisinde yapılan final karşılaşmada 
Çinli satranç ustalarından galip geldi. Sadvakasova- 
Guo Qi karşılaşmasında beraberlik kaydedilirken, 17 
yaşındaki Abdumalik tecrübeli rakibi Wang Jue’yu 
mağlup etti. Kazakistan, Kapalı Salon ve Savaş Sa-
natı 5. Asya Oyunları’nın Kadınlar Takım Satranç 
Şampiyonası’nda hızlı satranç kategorisinde birinci 
olarak tarih yazdı.

KERKÜK’TE 500 TERÖRİST TÖRENLE KARŞI-
LANDI
Peşmerge başı Barzani’nin düzenlediği referandu-
mun yükselttiği tansiyon Kerkük’te şaşırtıcı gelişme-
lere yol açıyor. Geçtiğimiz günlerde bölgedeki PKK 
yerel konseyinin aldığı kararla silahlı 500 PKK’lı te-
röristin Barzani peşmergelerine destek için Kerkük’e 
gönderildiği iddia edildi. Kerkük şehir merkezinin 
bir çok noktasında üzerinde terör örgütü PKK’nın 
lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının bulunan fla-
malar ve PKK bayrakları asıldı. Şehirdeki diğer etnik 
unsurların temsilcileri PKK bayrakları ve silahlı terö-
ristlerin kanlı çatışmalara neden olabileceği belirtildi. 
Öte yandan Türkiye ile Irak›ın Habur’da ortak tat-
bikat yapacağını duyurmasının ardından Suriye’den 
yola çıkan 200 araçlık PKK/PYD konvoyu Semelka 
üzerinden Duhok’a gitti. En az bin terörist ve ağır 
silahların bulunduğu konvoyun, Türkiye sınırındaki 
Zaho’ya geçeceği ve burada TSK’nın olası harekatın-
da ilk hatta savaşmayı planladığı öğrenildi.

KERKÜK’TE TÜRKMEN ESNAF BİRLİĞİNE SALDI-
RI

Irak’ın Kerkük kentinde, kimliği belirsiz kişiler-
ce Türkmen Esnaflar Birliği’ne roketatarla saldırı dü-
zenlendi.. Saldırının yaklaşık 150 metre mesafeden 
yapıldığı, söz konusu saldırıda herhangi bir can kaybı 
yaşanmadığını ancak maddi hasarın meydana geldi-
ğini kaydetti. Peşmerge yönetimi tarafından yapılan 
gayrimeşru referandumun Kerkük›te 
düzenlenmesinden dolayı valilik tarafından olası bir 
karışıklığa karşı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

ÖZBEKİSTAN TARİHİNİN EN PAHALI FİLMİ BİŞ-
KEK VE OŞ SİNEMALARINDA GÖSTERİLECEK
Kırgızistan’da Ekim  ayında gerçekleştirilen Özbek 
Kültür Günleri çerçevesinde yeni Özbek “Oykız er-
tagi” fantezi filmi gösterime girdi. Bişkek ve Oş si-
nema salonlarında “Lunolit Bir Kızın Hikayesi” adlı 
bir film gösterime girdi. Filmin Özbek sineması tari-
hinde en pahalı film  olduğu (1,6 milyar) bildirildi.
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NAZARBAYEV’DEN GENÇ YETENEKLERE DES-
TEK TALİMATI
Kazakistan Cumhurbaşkanı  Nazarbayev, ülkede 
uluslararası akademik standartlarda eğitim sunan 
Nazarbayev Üniversitesi’nin (NU) Rektörü Shigeo 
Katsu ile yaptığı görüşmede genç yeteneklere destek 
çıkılması gerektiğini söyledi. Kazak Lider, “Nazar-
bayev Üniversitesi, dünyada ünlü oldu. Liderliğiniz 
altında 1.000’den fazla öğrenci mezun oldu. Üniver-
sitenin gelişmesi için çok şey yapıldı. Bununla birlik-
te, genç yetenekleri desteklemek için atılacak bundan 
sonraki adımları düşünmek gerekiyor.” dedi. 

AİR ASTANA’DA YAKIT KRİZİ
Kazakistan’ın devlet kontrolündeki havayolu şirketi 
Air Astana, yakıt krizi nedeniyle uçuşların çoğunun 
iptal edilme ihtimalinin olduğunu duyurdu. Havayo-
lu şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya’dan 
jet yakıtı tedarikinin durdurulması ve Çimkent petrol 
rafinerisinin kapatılması nedenleriyle düzenli hava 
trafik akışını sürdürülmesinin tehlike altına girdiği 
belirtildi. Kazakistan’ın sivil havacılık sisteminin 
normal işlemesi için yıllık 800 bin ton jet yakıtına 
ihtiyacı var. Bunun 241 bin tonu Çimkent petrol ra-
finerisi tarafından karşılanıyor. Kalanı ise Rusya’dan 
tedarik ediliyor. Çimkent rafinerisinin bakım ve ona-
rım çalışmaları için sonbaharda kapanması kriz duru-
munu daha da kötüleştiriyor. Kazakistan’ın yanı sıra 
Azerbaycan, Belarus ve Türkmenistan’da da yakıt 
krizi yaşanıyor. Kazak Enerji Bakanlığı, kriz duru-
munun üstesinden gelmek için Rus Enerji Bakanlığı 
ile aktif görüşmeler sürdürüyor.

NAZARBAYEV: LATİN ALFABESİNE GEÇİŞİ  
DOĞRU ANLAMAK GEREKİYOR
Nazarbayev, Kazak dilinde Kiril alfabesinden Latin 
alfabesine geçme talimatı vermiş ve Kazakistan’da 
2018′den itibaren okullarda ders kitaplarının ve 2025 
yılına kadar da tüm kitapların, süreli yayın ve resmi 
belgelerin Latin alfabesinde basılmasını hedeflemek-
teydi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar-
bayev, Jambıl eyaletine gerçekleştirdiği çalışma zi-
yareti sırasında yaptığı açıklamada Kiril alfabesinden 
Kazakistan’ın Latin alfabesine geçmeye hazırlanma-
sını değerlendirdi. Nazarbayev “Bizim gelişme sır-
rımızın, Kazak halkının istikrarı ve birliği olduğunu 
daima dile getiriyorum.  Latin alfabesine geçişi doğ-
ru bir şekilde anlamak gerekiyor. Dil, halkın birleş-
mesine hizmet etmelidir.” dedi.

TÜRKMENELİ HAKKINDA BİLDİRİ

Azerbaycan Milli Hareketi aktivistleri Türkmenlere 
olan desteklerini bir bildiri ile paylaştılar. Söz konusu 
bu bildiri Kerküklü Türkmenlere uygulanan baskılara 
tepki olarak yazıldı. Bu bildiride Suriye ve Irak’ta 
olan son olaylara işaret edilirken Büyük Ortadoğu 
Projesi’nin teröristler ve Batı silahlarıyla son durağına 
yakınlaştığı anlatılıyor, Batı Azerbaycan ve Irak’ın 
Kerkük şehrinin bu projenin kapsamında olduğuna 
işaret ediliyor. Irak ordusunun ihanetiyle Kerkük’ün 
Barzani peşmergelerine teslim edilmesi ve onlara gü-
venmenin sonuçlarının ağır olduğu açıklandı. Azer-
baycan Türk milletinin bunlardan ders alıp, Batı 
Azerbaycan’daki Kürt teröristlerle yapılacak anlaş-
malarda İran rejimine güvenmemeleri gerektiği de 
vurgulanmıştır. Bildirinin sonunda Türkmenler şehri 
olan Kerkük, Azerbaycan milli hareketinin siyasi kır-
mızı çizgileri hesap edilerek Azerbaycan milli hare-
keti aktivistleri Türkmenlere desteklerini bildirmiş 
ve hiçbir olaya göz yumulmayacağı belirtmişlerdi.

TRT İLE KTRK İŞBİRLİĞİ
Kırgızistan Radyo Televizyon Kurumu KTRK ile 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT arasındaki 
işbirliği protokolü imza töreni TRT Genel Müdür-
lüğü’nde gerçekleşti. TRT Genel Müdürü İbrahim 
Eren ve KTRK Genel Müdürü Ilim Karıpbekov’un 
imzaladığı protokol ile radyo yayıncılığı ve eğitim 
alanlarında yapılan işbirliğine televizyon yayınları 
da eklendi. TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nca ha-
zırlanan ve Kırgızistan Devlet Radyosu tarafından da 
yayınlanan programlara TRT Avaz Haber Merkezi 
tarafından hazırlanan Kırgızca haberler de eklendi. 
İmzalanan protokol çerçevesinde TRT Avaz Kırgızca 
Haber Bülteni yeni dönemde Kırgızistan Devlet Tele-
vizyonu tarafından da yayınlanacak.
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KIRGIZİSTAN’DA ORTA ASYA’DAKİ İLK TARİHİ 
MÜZİKAL ÇEKİLİYOR
Genç Kırgız yönetmeni Aybek Dayırbekov, Face-
book sosyal ağında Orta Asya’nın ilk tarihi müzika-
li  “Ağaç Şarkısı” adlı bir film çekmekte olduğunu 
paylaştı. Dayırbekov, “Kırgızistan ve Rusya, bir si-
nema filmi ortak yapımı için bir yatırım anlaşması 
imzaladı. Bu, hibelerin geliştirilmesine değil Kırgız 
sinemasına yapılan bir yatırımdır.” diye paylaştı. Kır-
gızistan, Rusya ve Kazakistan’ın sinema temsilcileri 
film üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

5.ASYA OYUNLARI BÜYÜK BİR COŞKUYLA SONA 
ERDİ
Türkmenistan’ın ev sahipliğinde Eylül ayında ger-
çekleşen Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya oyun-
ları sona erdi. Türkmen sporcularının büyük zaferi 
ile sonuçlanan Asya Oyunlarının kapanış töreni 45 
bin seyirci kapasiteli Aşkabat Olimpiyat Stadı’nda 
gerçekleştirildi. Törenin başında Asya Oyunlarının 
meşalesi söndürüldü. Türkmenistan Devlet Başkanı, 
Asya Olimpiyat Konseyi Başkanı başta olmak üzere 
çok sayıda misafir ve Türkmen vatandaşların katıldı-
ğı kapanış törenini, Atavatan Türkmenistan dergisi de 
yerinden takip etti. Büyük bir görsel şölene dönüşen 
kapanış töreninde başta Türk sanatçı Mustafa 
Sandal olmak üzere Rusya, Lübnan, Özbekistan ve 
İngiltere’den gelen şarkılar stadı coşturdu. Kapanış 
töreni, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Kapalı Sa-
lon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunlarının sona erdiğini 
ilan etmesiyle başladı.

“ORTAK TÜRK TARİHİ” DERS KİTABI PROJESİ
Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) ve Türk 
Keneşi iş birliğinde, Türk dünyasında ortak tarih 
bilinci oluşturmak amacıyla hazırlanan “Ortak Türk 
Tarihi” ders kitabının taslağı tamamlandı.  Kitap tas-
lağının son hali üzerinde çalışmaların 3 gün sürdü-
ğünü dile getiren Akademi Başkanı Darhan Kıdırali, 
“Burada ortak karar aldık. Türk Keneşi ile TWESCO’ 
nun ortak çalışması olarak kitabı Türk Keneşi’ne üye 
devletlerin cumhurbaşkanlıklarına ve eğitim bakan-
lıkları sunacağız.” ifadelerini kullandı.  Kitap pilot 
proje olarak Nazarbayev Entelektüel Okulu’nda oku-
tulmaya başladı. Türk Keneşi Genel Sekreter Yar-
dımcısı Ömer Kocaman da gençlerin kendi tarihini 
doğru şekilde öğrenmesinin önemli olduğunu vurgu-
layarak, projenin gençlerin ortak tarih bilincinde bir 
araya geleceğine inandıkları bir uygulama olduğunu 
bildirdi.

ÖZBEKİSTAN ABD’YE URANYUM KAZAKİS-
TAN’DA STALİN DÖNEMİDEN KALAN ANITIN 
KALDIRILMASI İSTENDİ

Kazakistan’ın Aktöbe şehrinde bulunan ve 1936-38 
yılları arasında Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhu-
riyeti’nin Genel Sekreterliğini yürütmüş olan Levon 
Mirzoyan’ ın anıtının kaldırılması talep edildi. Bü-
yük Terör olarak adlanan yıllarda görev yapan Erme-
ni asıllı Levon Mirzoyan’ın, arşivlerden çıkan son 
bilgilere göre, Stalin’e daha çok kişinin tutuklanıp 
katledilmesi gerektiği yönünde raporlar verdiği öğre-
nildi. Kaynaklara göre Mirzoyan’ın emriyle 16 bin 
insan kurşuna dizildi. Aktöbe sakinleri sokaklarda ve 
caddelerde onun ismini kaldırmayı başardı. Aktöbe 
sakinleri 20 yıldır şehirlerinde bulunan bu anıtın yı-
kılmasını istiyor. Ayrıca 1997’de dikilen anıtın her-
hangi bir resmi kaydının da bulunmadığını söyleyen 
şehir sakinleri anıtın yıkılması önünde hiç bir resmi 
engelin bulunmadığını aktardılar.

AZERBAYCANLI AKTİVİSTLER BATI AZERBAY-
CAN’DAKİ GELİŞMERLE ALAKALI  BİR BİLDİRİ 
YAYINLADI
Azerbaycan’ın milli aktivistleri, Irak’ın kuzey bölge-
sinde gerçekleşen referandumun bahane edilerek Batı 
Azerbaycan Türk topraklarında terörist taraftarlarının 
siyasi mafyalarının çalışmalarının artmasından dolayı 
bir bildiri yayınladı. Bildiride terörist taraftarlarının 
siyasi mafyaları ve bunların öldürülmüş teröristleri 
kahraman gibi göstermeleri ve Barzani ailesiyle yakın 
ilişkilerine dikkat çekildi. Azerbaycan milli hareketi 
aktivistleri Türkmen kardeşlerine olan desteklerini 
bildirdiler. Batı Azerbaycan Türk topraklarında 
terörist taraftarlarının toplanmasına tahammül 
etmeyeceklerini açıkladılar.  Batı Azerbaycan Türk 
topraklarında Kürtçülük yapılmasına Azerbaycan 
Türklerinin izin vermeyeceğini söylediler. Yeni Or-
tadoğu Planı’nın gelişmesinde çalışan ilgililer uyarıl-
dı. Yönetilen bu projenin emirlerinin özel yerlerden 
gelmesine de dikkat çekildi. Bu cereyanlar devam 
ederse teröristlerin kanla bastırılacağına da değinildi. 
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AHISKA TÜRKLERİ ARTIK VATANSIZ DEĞİL

Ukrayna’dan getirilip Erzincan’ın Üzümlü ve Bit-
lis’in Ahlat ilçelerine yerleştirilen Ahıska Türkleri, 
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına kavuştu. Uk-
rayna’dan 25 Aralık 2015’ten itibaren getirilerek 
Üzümlü ile Ahlat’ta iskan edilen Ahıska Türkleri için 
başlatılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri 
devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi ile 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel müdürlüklerince 
yürütülen çalışmaların ilk aşamasında, Üzümlü› den 
510, Ahlat’tan 75 olmak üzere 585 Ahıska Türkü’ne, 
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verildi. Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri 
Fuat Uçar, evlerinde ziyaret ettiği Ahıska Türklerine 
kimliklerini vererek “Hayırlı olsun” dileğinde 
bulundu.

ANKARA’DA KIRIM GECESİ DÜZENLENDİ
Eylül ayı içerisinde Ankara Göksu Lokantasında, 
“Kırım Tatar Müziği ve Qaytarma Gecesi” düzen-
lendi. Ankara’da yaşayan Kırım Tatarları Rüstem 
Memet’in yırları ile nezih bir akşam geçirdi. Değerli 
sanatçı şarkılarını sahnede seslendirmeden önce şu 
sözleri kaydetti: “Evlat sevgisi, küçüklere olan sev-
gi, büyüklere olan sevgi önemlidir. Ama bütün bu 
sevgilerin üstünde bir de vatan sevgisi vardır. Vatan 
için birçok insan canını verdi ve daha da çok insan 
canını vermeye hazırdır. İnşallah bu kötü günleri en 
kısa zamanda atlatırız. Hayatta en çok değer verilme-
si gereken 3 tane önemli kavram vardır. Anne sevgi-
si,  baba sevgisi ve vatan sevgisi. Vatanını sevmeyen 
insan hain insandır. Benim vatanım Kırım, milletim 
Kırım.”

KONSANTRESİ SATACAK
Özbekistan, yedi yıl boyunca ABD›nin Nukem şirke-
tine 300 milyon dolarlık uranyum konsantresi teda-
rik edecek. Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar 
Devlet Komitesi verilerine göre, ülkenin keşfedilen 
uranyum rezervleri 185,8 bin tonu oluştururken, 
ülkede yıllık ortalama 2 bin 200 ton uranyum kon-
santresi üretiliyor. Üretilen uranyumun tamamı yurt 
dışına ihraç ediliyor.

“TUR-AZ KARTALI 2017” TATBİKATI  SONA ERDİ
Yıllık askeri iş birliği planı kapsamında Azerbaycan 
ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından, TurAz Karta-
lı 2017 Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Türk ve 
Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin karşılıklı tanı-
ma-tanıtma, dost-düşman ayırma, hava sahası kont-
rol ve yönetimi usullerini denemek, birlikte uçuş 
yapabilme yeteneğini artırmak amacıyla yapılan tat-
bikatın kapanış törenini, Milli Savunma Bakanı Nu-
rettin  Canikli ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir 
Hasanov birlikte izledi. Tatbikatın başarıyla sonuç-
landığını dile getiren Canikli, “Türk’ün olduğu yerde 
başarı olur başka bir şey olmaz.” diye konuştu.

AZERBAYCAN TÜRKLERİ KERBELA ŞEHİTLERİNİ 
UNUTMADI
Muharrem ayı dolayısıyla Azerbaycan Kültür ve 
Dayanışma Derneği tarafından Manisa’da bir hayır 
pilav dağıtıldı. Etkinlikte   Kerbela’ da şehit düşen 
ehlibeyt mensupları dualarla yad edildi. Azerbaycan 
Kültür  ve  Dayanışma Derneği tarafından düzenle-
nen pilav hayrına Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, 
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Belediye 
Başkan Yardımcısı İskender Tunç,ManisaBüyükşe-
hir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü İbarhim Kutar,  
Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği  Başkanı 
Ünal Kağba ve dernek üyeleri ile daire müdürleri, 
mahalle muhtarları ve birçok vatandaş katıldı. 

AFGAN ÖĞRENCİLERİ TÜRKMEN ÜNİERSİTELE-
RİNDE ÜCRETSİZ EĞİTİM ALIYOR
Yabancı  öğrencilerin yüksek öğretim kurumlarına 
kabulüne ilişkin bir rapor Türkmen hükümetinin 
toplantısında sunuldu. Bu nedenle, eğitim alanında 
Türkmenistan ve Afganistan hükümetleri arasın-
daki işbirliği anlaşması uyarınca, Türkmen Dev-
let Pedagoji Enstitüsündeki dil kurslarında eğitim 
almak üzere bir grup Afgan vatandaşını ücretsiz 
kabul etmesi önerildi. Ayrıca, bir grup Çin vatan-
daşını Türkmen Ulusal Yabancı Diller Enstitüsün-
deki dil kurslarına kabul etmesi planlanmaktadır.  
Türkmenistan Devlet Başkanı, yabancı vatandaşların 
Türkmen üniversitelerine kabul edilmesini emretti ve 
çalışmalar için oluşturulan koşulları kontrol altında 
tutmak için talimat verdi.
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UYGUR TÜRKLERİNE KUR’AN VE SECCADE YA-
SAĞI!

Çin hükümetinin, Uygur Türklerine yönelik baskıcı 
uygulamalarına bir yenisi eklendi. Bölgeden kaynak-
lara göre Çinli yetkililer, Uygur Türklerini Kur’an-ı 
Kerim ve seccadelerini teslim etmeye zorladığı tes-
lim etmeyenlerin ağır cezalar alacağı ifade edildi. 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan bir Kazak, 
“Yetkililer köylerde, kasabalarda Kur’anları ve sec-
cadeleri topluyor. Her evde bir Kur’an ve seccade 
var” dedi. Dünya Uygur Kongresi’nin sürgündeki li-
deri Dilşat Raşit, “Her etnik Uygur’un, Kur’anlar ve 
seccadeler dahil İslam’la bağlantılı, dini semboller 
taşıyan her nesneyi teslim etmesi yönünde bildirim 
aldık. Bunların gönüllü olarak verilmesi gerekiyor. 
Eğer yetkililer kendileri bulursa ağır cezalar olacak” 
dedi. Raşit,Çin polisinin duyuruları sosyal medya 
üzerinden yaptığını da ifade etti. Çin, geçtiğimiz 
aylarda da Uygur Türklerinin Müslüman isimlerini 
taşımasını yasaklamıştı. Buna göre ‘sakıncalı’ 
bulunan isimlerden bir liste oluşturulmuş ve bu 
isimleri taşıyan kişilerden adlarını değiştirmeleri 
istenmişti.

BAKÜ -TİFLİS- KARS DEMİRYOLU AÇILIYOR
Uzun yıllardır inşası süren Bakü-Tiflis-Kars Demir-
yolu’nda ilk test sürüşü gerçekleştirildi.Tiflis-Kars 
hattındaki test sürüşünde Türk heyetine, Gürcis-
tan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı 
Giorgi Gakharia ile  Azerbaycan Demiryolları İda-
resi Başkanı Cavit Gurbanov da eşlik etti.  Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu’nun Bakü’den 
Kars’a gerçekleştirilen ilk test sürüşünde herhangi 
bir aksaklıkla karşılaşmadıklarını bildirdi.
Arslan,trendeki açıklamasında, yol boyunca Türkiye, 
Azerbaycan ve Gürcistan yetkilileriyle tüm süreçleri 
değerlendirdiklerini ifade etti.  “Asya ile Avrupa 
arasında güzergahtaki tüm ülkelere ‘tek yol, tek 
kuşak’ ifadesine uygun şekilde hizmet  verecek”  ifa-
desini kullandı.
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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 
Haber Rus, www.haberrus.com 
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: Ağustos2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 14: Irak’ın Kuzeyindeki Gelişmeler Işığında Referandum Analizi, 2017
Yayın Nu. 15: Eylül 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
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