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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Eylül 2020 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 inanıyoruz. İster 
bağımsızlığın tesis edildiği Türk devletlerimiz olsun ister özerk yapıya sahip fe-
dere yönetimlerimiz olsun isterse de işgâl altında bulunan yurtlarımız olsun, bu 
bölgelerde hangi gelişmelerin olduğunu takip etmeden bir Turan ülkesi düşünmek 
olağan dışıdır. Gerek dünyâ siyasetinin Türk coğrafyalarına yansımasından doğan 
gerek bölgelerin kendi içerisindeki dinamiklerinden kaynaklı gerekse de karşılıklı 
ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan olayları yadsımak mümkün değildir.

Mevcut konjonktür içerisinde Türk Dünyasında cereyan eden olayların bölgesel, 
ulusal ve uluslararası alanda yayın yapan gazete, dergi ve ajanslar gibi haber kay-
nakları ile Türk Dünyası sahasının bir kısmı yahut geneli üzerinde çalışmalar yü-
rüten kurumların raporlarının tek tek incelenmesi, tasnif edilmesi, kronolojik bir 
sıra ile derlenmesi sonucunda oluşan Güncemizde başta bağımsız Türk devletleri 
olmak üzere Türkmeneli’nden Kırım’a, Balkanlar’dan Doğu Türkistan’a kadar 
kadim Türk yurtlarındaki gelişmeleri tâkip edebilirsiniz. Yine, Türk devletlerinin 
ve topluluklarının temsilcilerinin çeşitli vasıtalarla vermiş olduğu demeçleri takip 
edebilirsiniz. Uluslararası kuruluş temsilcileri ile yabancı devlet adamları tarafın-
dan Türk dünyasına yönelik doğrudan ya da dolaylı etkiye sahip konuşmalarına; 
kurumlar ile devletlerin gerçekleştirdiği etkinliklere bir özet hâlinde ulaşabilirsi-
niz. Kısacası “Türk dünyasında neler oluyor?” soruna cevap olacak niteliğe sahip, 
bir aylık süre zarfındaki olaylara erişebilirsiniz.

Bu vesileyle, “Eylül 2020 Türk Dünyası Güncesi”nin ihtiyârî bir istekten çok öte-
de bir zarurî bir gereklilik olarak gördüğümüz Türk Birliği yoluna heyecan, fayda, 
bilgi ve birikim getirmesi niyaz ederiz.

Tanrı Türk’ü korusun!
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ÖZBEKİSTAN İLE KIRGIZİSTAN ARASINDAKİ 
SEYAHAT KISITLAMASI KALDIRILDI
Özbekistan ile Kırgızistan arasındaki otoyollardaki 
sınır noktalarına ilişkin giriş ve çıkış kısıtlamaları, 
sıhhi ve hijyenik gerekliliklere sıkı sıkıya bağlı ola-
rak kaldırıldı.
İSMAİL RODOPLU VEFAT ETTİ
Batı Trakya’da eski bağımsız milletvekili gazeteci İs-
mail Rodoplu, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Geçirdiği 
beyin kanaması sonucu uzun süredir sağlık sorunu 
yaşayan Rodoplu, rahatsızlanarak kaldırıldığı Gü-
mülcine Devlet Hastanesi’nde vefat etti. 1938 yılında 
Gümülcine’ye bağlı Semetli köyünde doğan İsmail 
Rodoplu, 1968 yılında Mısır’daki El Ezher Üniver-
sitesinin Tarih Bölümünden mezun oldu. 1977 yılın-
da Gümülcine’ye dönen Rodoplu, “Gerçek” isimli 
gazeteyi çıkardı. Aktif bir siyasi yaşamı olan İsmail 
Rodoplu, Batı Trakya Türk azınlığının siyasi hayatı 
açısından önemli bir dönüm noktası olan “bağımsız 
liste hareketi’nde önemli rol oynadı. 5 Kasım 1989 
yılı genel seçimlerinde, Dostluk ve Eşitlik Partisi-
nin (DEB) kurucusu merhum Doktor Sadık Ahmet 
ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile 
bağımsız aday olarak katıldığı seçimleri kazanarak 
1990 yılına kadar Yunanistan Parlamentosunda mil-
letvekilliği yaptı. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tah-
silliler Derneği (BTAYTD) kurucuları arasında yer 
alan ve uzun yıllar derneğin başkanı olarak görev ya-
pan Rodoplu, 29 Ocak eylemi gibi önemli hak arama 
mücadelelerinde etkin rol aldı.
REAL PARTİSİ YENİDEN AKTİF 

Azerbaycan’da 2018’den beri faal 
olan muhalif Cumhuriyetçi Alter-
natif Partisi (REAL), Adalet Ba-
kanlığı tarafından resmen tanındı. 
Partinin resmî tescil belgesi, Adalet 
Bakan Yardımcısı Togrul Musayev 

ile Nüfus ve Noterlik Dairesi Başkanı Ilgar Mam-
madov tarafından Genel Başkan İlgar Mammadov’a 
verildi.
“TEKNEDE” FİLMİNE ULUSLARARASI ÖDÜL
“Teknede” adlı Kırgız kısa filmi, Danimarka’da dü-
zenlenen Uluslararası Film Festivali’nde ödüle sahip 
oldu. Filmin yönetmeni Kırgız yönetmen Bayzak 
Mamataliyev en iyi senaryo ödülü aldı.
ALABAY CİNSİ KÖPEKLER İÇİN DERNEK 
Türkmenistan’ın dünyaca ünlü Alabay köpekleri için 
uluslararası bir dernek kurulmasına karar verildi. 10 
ülkeden köpek bakıcılarının katıldığı çevrimiçi top-
lantıda derneğin tüzüğü ve çalışma alanları tespit 
edildi.

KKTC’DEN ABD’NİN RUM TARAFINA SİLAH 
SATIŞI KISITLAMASINI KALDIRMASINA TEPKİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhur-
başkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret 
Özersay, ABD’nin, Güney Kıbrıs Kıbrıs Rum Yöne-
timi’ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldır-
ma kararına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, 
ABD’nin GKRY’ye akredite Büyükelçisi Judith 
Gail Garber ile telefonda görüştü. Akıncı, Garber’e 
ABD’nin almış olduğu bu kararın Rum tarafını Kıb-
rıs’ta kapsamlı çözüme ulaşılması yönünde cesaret-
lendirmeyeceğini ve barışa hizmet etmeyeceğini, 
aksine Rum tarafının müzakere masasının dışında 
kalmasına yardımcı olacağını kaydederek, alınan bu 
kararın yanlışlığını vurguladı. Başbakan Tatar ise 
konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Tatar, 
“ABD’yi kınıyor, derhal bu yanlıştan dönmeye davet 
ediyorum. Ancak herkes şunu bilsin ki, Türkiye ve 
onun desteklediği KKTC asla haklarından vazgeç-
meyecektir. Yapılması gereken gerginliği artırmak 
değil gerçekleri görerek barış yoluna gelmektir.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanı Özersay 
ise, “1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ABD’nin Kıbrıs 
Rum tarafına silah ambargosunu fiilen kaldırma ka-
rarını açıklaması bölge istikrar ve barışı açısından bir 
hayal kırıklığıdır.” ifadelerini kullandı.
URMİYE GÖLÜ’NE ZİYARET YASAKLANDI
İran’ın “Batı Azerbaycan Eyaleti Çevre Koruma 
Dairesi Başkanı” Muhtar Khani, Batı Azerbaycan 
eyaletinde Urmiye Gölü’ne giden yolların kapatıl-
dığını söyledi. Kararın Batı Azerbaycan’daki Koro-
navirüsle Mücadele Karargâhı tarafından alındığını 
söyleyen Khani, aynı kısıtlamanın Doğu Azerbaycan 
eyaletinde de uygulanacağını sözlerine ekledi.
TÜRKMENİSTAN’DA BUĞDAY EKİMİ BAŞLADI 
2021 yılında 1 milyon 400 bin ton buğday Türkme-
nistan’da toplu kış buğdayı ekimi başladı. Ülkenin 
tahıl alanı 690 bin hektarlık bir alanı kaplayacak.  
2021 yılında çiftçilerin Ahal vilayetinden 400 bin, 
Mari vilayetinden 345 bin, Lebap vilayetinden 310 
bin, Daşoğuz vilayetinden 265 bin ve Balkan vilaye-
tinden 80 bin dahil olmak üzere toplamda 1 milyon 
400 bin ton buğday hasadı toplanması hedefleniyor.
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BUHARA HALK CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞU-
NUN 100.YILI NEDENİYLE ULUSLARARASI SEM-
POZYUM DÜZENLENDİ
Türkbilim Sanal Toplantıları (TÜSAT) ve Semerkant 
Devlet Üniversitesi tarafından Buhara inkılâbının 
ve Buhara Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. 
yılı konulu uluslararası bir çevrimiçi sempozyum 
düzenlendi. Sempozyuma Semerkant Devlet Üniver-
sitesi Rektörü ve Özbekistan Senatosu üyesi Prof. Dr. 
Rüstem Halmuradov, Türkiye Taşkent Büyükelçisi 
Mehmet Süreyya Er, Uluslararası Türk Akademisi 
Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdıralı, TÜSAT Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Timur Kocaoğlu ile Özbe-
kistan, Kazakistan, Türkiye, ABD ve Çekya’dan çok 
sayıda tarihçi ve bilim insanı katıldı. Prof. Dr. Rüs-
tem Halmuradov, çevrimiçi sempozyumda yaptığı 
konuşmasında, Buhara Halk Cumhuriyeti’nin 5 yıla 
yakın ayakta kalmasına rağmen, bölge ve onun siyasi 
hayatında çok önemli rol oynadığını belirtti. Prof. Dr. 
Timur Kocaoğlu ise, Buhara Halk Cumhuriyeti’nin 
ilk cumhurbaşkanı olan babası Osman Hoca’nın ha-
yatı ve faaliyetine ilişkin bilgi verdi. Kocaoğlu, Şubat 
1920’de meydana gelen Buhara inkılabının önemli 
isimlerinden olan Osman Hoca’nın, 1921’de Buhara 
Halk Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildiğini 
ve Türk subayların desteğiyle Buhara ordusunu kur-
duğunu anımsattı. Kocaoğlu, 1921’de Osman Ho-
ca’nın Türkiye hükümetine mali yardım gönderdiğini 
aktardı. Türkiye Taşkent Büyükelçisi Mehmet Sürey-
ya Er de yüzyıllara dayanan kardeşlik, ortak tarih ve 
medeniyetin iki halkı birbirine hep yakın tuttuğunu, 
iki kardeş halk arasında binlerce kilometre mesafe 
olsa da kalplerin hep aynı ülkü için birlikte çarptığı-
nı belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kardeşi olan 
Buhara Halk Cumhuriyeti’nin, dünyanın neresinde 
olursa olsun, başka bir Türk devleti olduğu müddetçe 
hiçbir Türk devletinin  yalnız kalmayacağını gözler 
önüne serdiğini vurguladı.
AZERBAYCAN’DAN TÜRKİYE’YE DESTEK 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yunanis-
tan’ın yeni Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigos’u 
kabul etti. İlham Aliyev görüşmede Doğu Akde-
niz’deki keşif konuları dahil her konuda Türkiye’yi 
desteklediklerini, Ermenistan, Yunanistan ve Güney 
Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki askeri işbirliğinden de 
rahatsız olduklarını söyledi. Aliyev, “Türkiye bizim 
için sadece dost değil, kardeş bir ülkedir ve Türkler 
bizim kardeşimizdir.” dedi.

TRAKTÖR SAZİ TAKIMINDA ŞAMPİYONLUK SE-
VİNCİ
İran’da Güney Azerbaycan Türklerinin futbol takımı 
Traktör Sazi, İran Federasyon Kupası olan Hafzi 
Kupası finalinde rakibi İstiklal’i 3-2 mağlup ederek 
şampiyonluğa ulaştı.

TÜRKSOY’UN ÖZBEKİSTAN ÇALIŞMALARI BİR 
KİTAPTA DERLENDİ
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
ile Özbekistan arasındaki kültürel çalışmaların der-
lendiği “TÜRKSOY-Özbekistan” kitabı düzenlenen 
çevrim içi toplantıyla tanıtıldı. Toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen  
Kaseinov, TÜRKSOY olarak bugüne kadar çeşitli 
ülke ve bölgelerde düzenlenen etkinliklerde davet 
edilen sanatçılarla Özbek halkının da temsil edil-
mesine dikkat ettiklerini ve Özbekistan’ın bayrağını 
diğer kardeş ülkelerin bayraklarıyla birlikte gururla 
dalgalandırdıklarını kaydetti. Etkinlikte, “2020-Türk 
Dünyası Kültür Başkenti Hiva” tanıtım filminin gös-
teriminin ardından Kaseinov, TÜRKSOY-Özbekis-
tan kitabının kurdele kesimini gerçekleştirdi. Toplan-
tı, TÜRKSOY sanatçılarının icra ettiği Özbek şarkısı 
“Poka Pak” dinletisiyle son buldu.
KAZAKİSTAN’DA SAKALAR DÖNEMİNE AİT YENİ 
TARİHİ ESERLER BULUNDU 
Kazakistan Müzeleri Bilgi Merkezi tarafından yapı-
lan açıklamada, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesin-
den bir grup bilim insanının, Doğu Kazakistan eya-
letinde gerçekleştirdiği arkeolojik kazı çalışmaları 
sırasında Sakalar dönemine ait tarihi eserler bulduğu 
belirtildi. Açıklamada, bulguların 850 altın parçasın-
dan oluştuğu ve bunların atlı geçit töreni için yapıl-
dığının değerlendirildiği aktarıldı. Nesnelerin hayvan 
tarzında yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Geyik 
formları, mistik hayvanlar, altın kaplama takılar göz 
kamaştırıyor. Özellikle büyük kulaklı kaplan-panter 
şeklinde bir kolye ilgi çekmektedir.” ifadesi kullanıl-
dı. Açıklamada aydrıca bulguların Sakaların metal 
ve döküm becerilerine hakim olduğunu kanıtladığına 
işaret edildi.
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TÜRKİYE VE AZERBAYCAN MEDYA PLATFORMU 
İÇİN MUTABAKATA VARDI 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Azerbaycan Med-
ya Platformu için mutabakata varıldığını açıkladı. 
Altun, Türkiye ve Azerbaycan arasında medya, ile-
tişim ve kamu diplomasisi alanlarında iş birliğinin 
artırılmasının hayati bir konu olduğunu belirterek, 
iki ülkenin bu alanlardaki imkân ve birikimlerinin bir 
araya getirilmesi ve ortak çalışmalara imza atılması 
ile memnuniyet duyulacak sonuçlar elde edileceği-
ne inandığını belirtti. Doğru bilginin hızlı bir şekil-
de ulusal ve uluslararası kamuoyuna ulaştırılmasın-
dan bilgi kirliliği, yalan haber ve dezenformasyonla 
mücadeleye kadar geniş bir yelpazede Türkiye ve 
Azerbaycan arasında ortak çalışmalar yürütecekleri-
ni kaydeden Altun, bu noktada “Türkiye-Azerbaycan 
Medya Platformu aracılığıyla iki ülke medyasının en-
tegre bir şekilde hareket etmesini, halkların bilgilen-
dirmesi noktasında etkin bir şekilde faaliyet gösteril-
mesini, özellikle sosyal medya tarafında ortaya çıkan 
tezviratlar ve dış dünyadan gelen kara propagandalar 
ile mücadele noktasında ortak stratejiler üretilmesini 
değerlendirdik.” diye konuştu. Azerbaycan Cumhur-
başkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politi-
ka Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ise Azerbaycan 
ile Türkiye’nin “iki devlet, tek millet” şiarıyla her 
zaman ve her koşulda birbirlerinin yanında olduğunu 
ifade etti.

KIRGIZİSTAN’DA “KOMUZ GÜNÜ” KUTLANDI 
Kırgızistan Türkleri’nin geleneksel kültüründe önem-
li bir yeri bulunan komuzun korunması için 2019’da 
ilan edilen “Komuz Günü” çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. Kırgızistan’da her yıl 9 Eylül’ün Komuz 
Günü olarak kutlanmasına ilişkin geçtiğimiz yıl 
kararname imzalayan Cumhurbaşkanı Soorobay 
Ceeenbekov, bu özel gün için bir mesaj yayımladı. 
Ceenbekov mesajında, “Halkımız için komuz sade-
ce geleneksel bir müzik aleti değildir, atalarımızın 
gelecek nesillere giden şanlı yolunu melodiler aracı-
lığıyla anlatan tükenmez bir mirastır.” ifadesini kul-
landı. Öte yandan, Kırgızistan Kültür, Enformasyon 
ve Turizm Bakanlığı tarafından 9 Eylül Komuz Günü 
dolayısıyla çevrimiçi konser, konferans ve çeşitli et-
kinlikler düzenledi.

GAGAVUZ YERİ’NE BAĞLI KİRSOVA’DA 
“ANA-BABA YERİ” MÜZESİ AÇILDI

Gagauz Yeri’ne bağlı Kirsova kasabasında “Ana-Ba-
ba Yeri” isimli bir etnografya müzesi açıldı. Müzenin 
açılış töreni Gagauzya Başkanı İrina Vlah’ın katılımı 
ile gerçekleşti. Galina Sirkeli isimli bir köy sakini 
tarafından oluşturulan müzede Kirsovo köyündeki 
ilk Gagauz Türkçesi öğretmeni olan babası Dmitry 
Semenovich Kristioglo onuruna bir koleksiyon hazır-
ladı. Müzenin sergileri arasında, Gagauzya aydınları 
hakkında bilgiler, Gagauz kültürüne ait ev eşyaları, 
dokuma tezgahları, Gagavuz gelininin çeyiz köşesi, 
milli süslemeli halılar yer alıyor.
ERŞAT SALİHİ PARLAMENTO OTURUMUNDA 
İKİ YASA TASARISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMADA 
BULUNDU 
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Irak Par-
lamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat 
Salihi, Parlamento Gençlik ve Spor Komisyonu tara-
fından sunulan spor kulüpleri tasarısının görüşüldüğü 
parlamento oturumunda açıklamalarda bulundu. Er-
şat Salihi, spor kulüpleri yasa tasarısı önemli yasa-
lardan biri olduğunu belirterek engelliler konusunun 
yasa tasarasında geçtiğini ancak neden tüm şehirler-
de engelliler için özel bir spor kulübünün olmadığını 
sordu. Salihi spor kulüplerinde yapılan yatırımların 
kulübe faydası olması gerektiğini belirterek ancak 
şimdiler de ise bunun ticarete dönüştüğünü dile ge-
tirdi. Kerkük’teki El Sevra Spor Kulübü’nün sahası-
nın küçültülerek yerine dükkanların yapıldığını ifade 
eden Salihi, yatırımcının Spor ve Gençlik Bakanlığı 
ile işbirliği içerisinde yaptığını da sözlerine ekledi. 
Parlamento otıurumunda aynı zamanda yurtdışın-
da okumak isteyen öğrencilerin yurtdışında kalma 
zamanları ele alındı. Salihi parlamento oturumunda 
yaptığı açıklamasında öğrencilerin yurtdışında kalma 
zamanlarının 9 ay yerine 6 aya düşürülmesi çağrısın-
da bulunarak aynı zamanda Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan tanınan üniversitelerin yıldan yıla değiştirilme-
mesi çağrısında da bulundu.
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BATI TRAKYA’DA KOZLUKEBİR BELEDİYE’NE 
YAPILAN HAKSIZLIĞA TEPKİ 
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, Kozlukebir Beledi-
yesi’nin mali yardım desteği aktarılacak belediyeler 
listesine alınmamasını Yunanistan parlamentosuna 
taşıyarak söz konusu haksızlığın bir an önce gideril-
mesini talep etti. Hazırladığı bildiriyle konuyu, İçiş-
leri Bakanı Takis Theodorikakos’un dikkatine sunan 
İlhan Ahmet, 2020 yılı için merkezi kaynaklardan 
küçük adalara ve dağlık bölge belediyelerine ayrılan 
24 milyon 300 bin Euro’luk para yardımından Koz-
lukebir Belediyesi’nin mahrum bırakıldığına dikkat 
çekti. Milletvekili, Kozlukebir Belediyesi’nin 36 na-
hiyesinden 21’inin dağlık bölgede olduğunu belirte-
rek, belediyedeki yerleşim birimlerinin % 58,33’nün 
dağlık bölgede yer aldığını hatırlattı. Buna göre, söz 
konusu mali yardımı alabilme kriterindeki % 50 
dağlık bölge olma şartının da karşıladığını kaydetti. 
Bu bilgiler ışığında, Rodop iline ve Kozlukebir Be-
lediyesi’ne yapılan bu adaletsizliğin düzeltilmesini 
talep eden milletvekili İlhan Ahmet, ilgili bakandan, 
geçerli kriterlere bariz şekilde sahip olan Kozlukebir 
Belediyesi’nin söz konusu mali destekten faydalana-
bilmesi için gerekenin derhal yapılmasını istedi.
KIRIMOĞLU, FAHRİ PROFESÖR UNVANINA 
LAYIK GÖRÜLDÜ
Odesa Devlet İçişleri Üniversitesi, Kırım Tatar halkı-
nın milli lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdül-
cemil Kırımoğlu’nu bugün düzenlenen törenle fahri 
profesör unvanına layık gördü. Odesa Devlet İçişleri 
Üniversitesi Rektörü Vyaçeslav Abroskin, Kırımoğ-
lu’na fahri profesör unvanını takdim etti. Abroskin, 
“Çocukken, 80’li yıllarda bana birisi Mustafa Aga 
ile şahsi olarak tanışacağımı söyleseydi buna hayatta 
inanmazdım. Çünkü o zamanlarda küçük çocukken 
Kırım’ın Yedi Kuyu (Lenino) bölgesindeki köyde ya-
şarken Kırım Tatar arkadaşlarımın sayesinde bu in-
sanı tanıyordum ve halkının vatana dönüşü uğrunda 
nelere göğüs gerdiğini biliyordum.” dedi.

AZERBAYCAN, SABOTAJ GİRİŞİMİNDE 
BULUNAN ERMENİ KOMUTANLARIN 
BULUNMASI İÇİN İNTERPOL’E BAŞVURDU
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 
23 Ağustos’ta cephe hattında Azerbaycan askerle-
rince esir alınan Ermeni tim komutanı Üsteğmen 
Gurqen Alaverdyan’ın ifadesi sırasında, bazı bilgi-
lere ulaşıldığı bildirildi. Açıklamada, Alaverdyan’ın, 
Vazgen Vartanyan isimli komutanın talimatı üzerine 
Armen Camalyan ve ismi henüz belirlenmeyen bir 
askerle Azerbaycan’a karşı sabotaj girişiminde bu-
lunduklarının tespit edildiği kaydedildi. Başsavcılık, 
Ermenistan vatandaşları Vartanyan ve Camalyan’la 
ilgili, yasa dışı silahlanma, casusluk, organize silah-
lı baskın, devlet sınırını yasa dışı geçme, terörizme 
teşebbüs, milli, ırksal, dini nefret veya düşmanlık 
nedeniyle cinayete teşebbüs maddeleriyle soruştur-
ma başlattı. Mahkeme de ilgili maddeler gereği Var-
tanyan ve Camalyan’la ilgili gıyabi tutuklama kararı 
çıkarttı. Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan top-
raklarında sabotaj girişiminde bulunan Ermeni ko-
mutanlarla ilgili arama kararı çıkarttı, kararın icrası 
için İnterpol’e başvurdu.
KKTC’DE BULUNAN KOVİD-19 HASTALARI 
TÜRKİYE’YE NAKLEDİLİYOR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ko-
vid-19 vakaların artması üzerine virüse yakalanan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ambulans uçaklar 
ile Türkiye’ye naklediliyor.
LÜBNANLI ERMENİLER KARABAĞ’A YERLEŞTİ-
RİLİYOR
Beyrut’ta yaşanan patlamanın ardından Lübnanlı 
Ermeniler, Ermenistan tarafından işgal edilen Ka-
rabağ’a yerleştirildi. Ermenilerin, havayolu ile önce 
Ermenistan’a daha sonra Karabağ’a gönderildiği or-
taya çıktı. Bölgeye yerleştirilen Ermenilere vatandaş-
lık verileceği iddia ediliyor.
DADAŞOV NOVRUZ ALLAHVERDİ VEFAT ETTİ
Azerbaycan’da “Kara Yanvar” (20 Ocak) katliamı 
olarak bilinen saldırılarda gazi olmuş olan ve hem 
Elçibey hem Aliyev döneminde çeşitli ödüller alan 
Dadaşov Novruz Allahverdi vefat etti. Merhum 61 
yaşındaydı.
“BOZKIRIN UYANIŞI CENGİZ AYTMATOV” KİTA-
BI TANITILDI 
Dünyaca ünlü Kırgızistan Türkü yazar Cengiz Ayt-
matov’u bütün yönleriyle ele alan 23 farklı ülkeden 
98 yazarın makalesi ve röportajların yer aldığı “Boz-
kırın Uyanışı Cengiz Aytmatov” kitabının tanıtımı ve 
dağıtımı, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
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NURSULTAN NAZARBAYEV ÇİN DIŞİŞLERİ 
BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nur-
sultan Nazarbayev, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü. 
Nazarbayev, Çin-Kazakistan ilişkilerinin gelişmesin-
den memnun olduğunu ve “Bir kuşak-bir yol” proje-
sini desteklediğini ifade etti. Kuşak Yol projesi Çin 
emperyalizminin simgesi olarak biliniyor.

TÜRK KONSEYİ İLE DSÖ ARASINDA “İŞ BİRLİĞİ 
MUTABAKAT ZAPTI” İMZALANDI 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk 
Konseyi) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa 
Bölge Ofisi arasında yapılan çevrimiçi toplantıda 
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve 
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri Kluge 
tarafından bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Toplantıda 
iki kuruluş arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıy-
la mutabakat zaptı imzalanırken Amreyev, bu süre-
cin Türk Konseyi Olağanüstü Zirvesi’nde üye ülke 
devlet başkanlarının talimatı üzerine başlatıldığını 
kaydetti. Mutabakat zaptının gelecekteki iş birliğinin 
yasal temelini oluşturacağını ifade eden Amrayev, 
anlaşmanın ayrıca Türk Konseyi ile DSÖ arasında 
somut projeler geliştirmenin yollarını açacağını vur-
guladı.
AB, RUSYA’NIN KIRIM’DA YAPTIĞI SEÇİMLERİ 
TANIMADI 
Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın Kırım yarımadasın-
da yaptığı seçimleri tanımadığını bildirdi. AB Dış 
İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
Josep Borrell, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, 
Rusya Federasyonu’nda yapılan seçimlerde bölgesel 
ve yerel seçimlerin, Rusya’nın 2014’te yasa dışı ilhak 
ettiği Kırım yarımadasındaki Sivastopol şehrinde ise 
sözde valilik seçimlerinin yapıldığını hatırlattı. Josep 
Borrell, “AB, Kırım’ın Rusya tarafından yasa dışı 
ilhakını tanımamıştır. Bu nedenle Kırım yarımada-
sında yapılan seçimleri de tanımamaktadır.” ifadesini 
kullandı. Rusya tarafından düzenlenen bu seçimlerde 
Kırım’ı ve Sivastopol’u temsil ettiğini iddia edenle-
rin de tanınmayacağını vurgulayan Borrell, Kırım’ın 
ve Sivastopol’un Ukrayna’ya ait olduğunu belirtti. 
AB’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemen-
liğini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

UYGUR TÜRKÜ DOKTOR, ÇİN’İN UYGULADIĞI 
ETNİK TEMİZLİĞİ ANLATTI
Doğu Türkistan’da Uygur Türkü kadınlara uygula-
nan zorunlu doğum kontrol uygulaması bir kez daha 
kanıtlandı. İngiliz haber kanalı ITV’ye açıklamalarda 
bulunan Uygur Türkü bir doktor, Çin’in Doğu Tür-
kistanlı kadınlara karşı yapılan insanlık dışı uygula-
malarını gözler önüne serdi. Çin’den kaçarak Türki-
ye’ye sığınan Uygur Türkü kadın, “Açık niyet etnik 
temizlikti. Bunun Komünist Parti’nin nüfus kontrol 
planının bir parçası olduğuna inanmamız istendi.” 
dedi. Çin’in zulmünden Türkiye’ye kaçan kadın, “20 
yıl içinde, zorla doğum kontrolü, zorla kürtaj ve kı-
sırlaştırma ve zorla rahim alınması dahil olmak üzere 
en az beş ila altı yüz operasyona katıldım. Köy köy 
gezer, bütün kadınları toplar ve onları traktörlerle gö-
türürdük. Genç kadınlara doğum kontrol cihazları ta-
kıldı. Hamile kadınlara kürtaj yapıldı ve kısırlaştırıl-
dı. Yaptıklarım için çok pişmanlık duyuyorum.” dedi. 
ÇİN HALK CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANI 
WANG Yİ KIRGIZİSTAN’DA
Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi bir 
dizi resmi ziyaret için Kırgızistan’a geldi. Wang Yi 
ziyaretler kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı 
Cengiz Aydarbekov ve Cumhurbaşkanı Sooronbay 
Ceenbekov ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede 
Ceenbekov ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin 
daha da geliştirilmesine olan ilgisini vurgulayarak, 
tarım, ulaşım ve yol alanlarındaki öncelikli projelere 
değindi. Ayrıca Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri 
Şi Cinping tarafından yazılan ülkeler arasındaki ikili 
ilişkilerin koronavirüs salgınını test ettiğini ve şimdi 
Kuşak ve Yol Projesi de dahil olmak üzere pandemi 
sonrası dönemde işbirliğini güçlendirmeye odakla-
nılması gerektiğini belirten bir mesaj okudu.
KAZAKİSTAN, TÜRK İŞ İNSANLARINI YATIRIM 
YAPMAYA DAVET ETTİ
Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbe-
kuly, Kazakistan’da 2025 yılına kadar 24 bin kilo-
metrelik yol ve 20 yeni hastanenin inşasının planlan-
dığı, bunun Türk inşaat ve sağlık sektörü şirketleri 
için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Ayrıca tüp 
bebek konusunda da Kazakistan’ın yatırımları teşvik 
ettiğini kaydeden Saparbekuly, ilaç ve tıbbi malzeme-
lerin Kazakistan’da üretilmesinin bir ulusal güvenlik 
konusu olarak görüldüğünü ve Türk ilaç şirketlerinin 
Kazakistan’a yatırım yapmalarına destek verileceğini 
ifade etti. Kovid-19 karşı mücadelede ve sonrası dö-
neme hazırlık bağlamında Kazakistan ile Türkiye’nin 
uyumlu hareket ettiğini vurgulanan Saparbekuly, sal-
gın krizini fırsata çevirme olanağının bulunduğunu, 
bu bağlamdaki projelerin ikili ilişkilerin daha da güç-
lenmesine zemin hazırlayacağını söyledi.
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KAZAKİSTAN’DA KUŞ GRİBİ TESPİT EDİLDİ
Kazakistan’ın kuzey bölgesindeki yedi ilçede kuş 
gribi saptandı. Kazakistan Tarım Bakanlığı tarafın-
dan yapılan açıklamada, Kuzey Kazakistan eyale-
tinin yedi ilçesinde 9-16 Eylül tarihlerinde çeşitli 
kümes hayvanlarının öldüğü belirtilerek, “Kuşların 
ölüm nedeninin yüksek patojen kuş gribi olduğu be-
lirlendi.” ifadesine yer verildi. Salgının yayılmasının 
önlenmesi için 17 Eylül’den itibaren kuş, kuş eti ve 
diğer kuş ürünlerinin bölgeden çıkarılmasının kısıt-
landığı aktarılan açıklamada, bölgede kapsamlı de-
zenfeksiyon çalışmalarının yapıldığı bildirildi. Açık-
lamada, Rusya ile sınır bölgelerde hayvanların kuş 
gribine karşı aşılanması için 873 bin doz aşı tahsis 
edildiği, durumun kontrol altında olduğu vurgulandı.
AZERBAYCAN MERKEZ BANKASI İSKONTO 
ORANINI DÜŞÜRDÜ
Azerbaycan Merkez Bankası (CBA), iskonto oranını 
%6,75’ten %6,5’e düşürme kararı aldı. Faiz korido-
runun alt sınırı %6, üst sınırı %7 olarak belirlendi. 
CBA’ya göre bu karar, enflasyonu hedeflenen aralıkta 
(%4±2) tutarak toplam talebi desteklemeyi ve böy-
lece toparlanma sürecini hızlandırmayı hedefliyor. 
Faiz koridoru parametreleri ile ilgili sonraki karar-
ların, enflasyon üzerindeki risk dengesi, gerçek enf-
lasyonun yörüngesi, uluslararası durum ve döviz pi-
yasasındaki duruma bağlı olarak kısa ve orta vadede 
alınacağı kaydedildi.
IŞİD, TÜRKMEN GÜCÜ HAŞDİ ŞABİ’YE SALDIRDI
Irak’ta Kerkük kentinin Beşir kasabası yakınlarında 
terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 3 
Haşd Şabi Gücü mensubu şehit oldu. Saldırıda IŞİD 
mensuplarının Asi köyünü ele geçirmek istedikleri 
bilgisini veren Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, an-
cak güvenlik güçleri tarafından geri püskürtüldükle-
rini dile getirdi.
ÇİNLİ MEMURLAR, UYGURLARI TAKİP ETMEK 
İÇİN ZORLA MİSAFİR OLUYOR 
Çin devleti, Uygur ailelerin son mahremiyet alanı 
olan evleri de gözetim altına almak için, ayda bir hafta 
boyunca evlerinde zorla misafir olan ‘kuzenler’ adlı 
memurlarını görevlendiriyor. Le Monde’un haberine 
göre, Pekin hükûmeti, 2016’da başlattığı “tek ailede 
etnik grupların birleşmesi” adlı programıyla, 100 
binden fazla memur ve yöneticiyi Uygurların evinde 
kalarak yönetimi bilgilendirme görevini verdi. 
“Kuzenler” olarak adlandırılan Han Çinlileri her ay 
en az bir hafta boyunca Uygur ailelerin evlerinde mi-
safir oluyor. 2018’de bu program genişletilerek yak-
laşık 1 milyon kadın ve erkek memur görevlendiril-
di. Çin devleti, “Uygurların radikalleşme tehdidine” 
karşı büyük “halk savaşı” kampanyaları kapsamında 
memurlardan bu misyonu talep ediyor.

KAZAKİSTAN YEREL BİR KORONAVİRÜS 
AŞISINI TEST ETMEYE BAŞLADI 
Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı Bilimsel Ko-
mite Biyogüvenlik Sorunları Bilimsel Araştırma 
Enstitüsü’nde geliştirilen koronavirüs enfeksiyonuna 
karşı GazCovid aşısının klinik denemeleri başladı. 
Aşılama çalışmasının ilk aşamasına 18-50 yaş arası 
44 sağlıklı gönüllünün katıldığını bildirdi. Araştır-
manın ikinci aşaması için bilim insanları 200 kişiyi 
dahil etmeyi planlıyor. Kazak aşısı testine katılmak 
için 688 gönüllünün başvurduğu kaydedildi.
KUZEY MAKEDONYA HÜKÜMETİNDE 2 TÜRK 
BAKAN YARDIMCISI OLARAK YER ALACAK
Kuzey Makedonya Meclisi, hükûmet tarafından öne-
rilen bakan yardımcıları listesini 62 “Evet” ve 44 
“Hayır” oyu ile kabul etti. Meclis’te yapılan oylama 
ile yürütme organında 2 Türk bakan yardımcısının 
görev alması kesinleşti. Buna göre Türk Demokratik 
Partisi’nden (TDP) Enver Hüseyin Çalışma ve Sos-
yal Politikalar Bakan Yardımcılığına, Türk Hareket 
Partisi’nden (THP) İlhan Rahman da Siyasi Sistem 
ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakan Yardımcılığına 
seçildi.
TÜRKMENİSTAN’IN KAZAN BAŞKONSOLOSU 
TATARİSTAN CUMHURBAŞKANI’NIN YEMİN 
TÖRENİNE KATILDI
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, yeniden cum-
hurbaşkanlığına seçilmesinden sonra yeminle göre-
vine başladı. Yemin töreninde, Türkmenistan’ı temsi-
len Türkmenistan’ın Kazan Başkonsolosu  Atadurdy 
Bayramov katıldı. Rustam Minnihanov, Tataristan’ın 
çok uluslu halkına bağlılık yemini etti. Etkinliğin 
sunucusu, Devlet Konseyi Başkanı Farid Muhamets-
hin, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi-
muhamedov’un seçimlerdeki zaferi dolayısıyla Tata-
ristan Cumhurbaşkanı’nı görevine yeniden seçilmesi 
nedeniyle tebrik ettiğini kaydetti.
AZERBAYCAN’DA BİR ASKER ŞEHİT EDİLDİ
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında Ermenis-
tan ordusuna ait birliklerden açılan ateş sonucu bir 
Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan Savunma 
Bakanlığı tarafınfan yapılan açıklamada, Ermenistan 
ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal et-
tiği ve açılan ateşte bir askerin şehit olduğu bildirildi. 
Bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakın-
larına taziye dileklerinde bulunduğu belirtilen açık-
lamada, durumun gerginleşmesinin sorumlusunun 
Ermenistan yönetimi olduğu vurgulandı. Bakanlık 
ayrıca olay üzerine cephede Azerbaycanlı bir askerin 
hayatını kaybetmesi nedeniyle ceza davası açıldığını 
bildirildi.



EYLÜL 2020 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

10
www.turkdunyasibir l ik .org

UYGUR TÜRKÜ NURİ TÜRKEL, TIME DERGİSİNİN 
HAZIRLADIĞI EN ETKİLİ 100 KİŞİ ARASINDA
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Uluslarara-
sı Dini Özgürlükler Komisyonu Üyesi, Uygur İnsan 
Hakları Projesi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Türkel, 
TIME dergisi tarafından hazırlanan yılın en etkili 100 
insanı arasına girdi. TIME dergisi, her yıl liderlerden 
sanatçılara, ikonlardan öncülere farklı kategorilerde 
en etkili isimleri belirliyor. ABD’de Çin’in Doğu 
Türkistan’daki insan hakları ihlalleri ile mücadele 
eden tanınmış Uygur Türkü insan hakları savunu-
cusu, Avukat Nuri Türkel, 2020 yılında dünyanın en 
etkili 100 kişisi arasına girmeyi başardı. Nuri Türkel, 
sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 22 Eylül 
2020 tarihinde açıklanan listede yer almasını bir “tra-
jedi” olarak nitelendirdi. Uygur insan hakları savu-
nucusu Türkel, “Halkıma karşı uygulanan soykırımı 
durdurma çalışmalarımdan dolayı ilk 100 içinde yer 
almak biraz trajik… Dünya Uygur Kongresi Başkanı 
Dolkun İsa’ya minnettarlığımı ifade etmek isterim” 
ifadelerini kullandı. Avukat Nuri Türkel, TIME der-
gisinin oluşturduğu listede, “ikonlar” grubunda yer 
aldı.
TÜRKMENİSTAN İLE IMF ARASINDA İŞ BİRLİĞİ 
TOPLANTISI 
Uluslararası Para Fonu (İMF) Temsilcisi Natalia Ta-
mirisa liderliğindeki heyet ile Türkmenistan Merkez 
Bankası, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ve Devlet İs-
tatistik Komitesi yetkilileri arasında video konferans 
eşliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. Çevrimiçi top-
lantıda Türkmenistan’ın ekonomik kalkınma alanları 
değerlendirildi. 2020’nin ilk yarısına ait veriler ana-
liz edildi ve bu yıl için Devlet bütçesinin uygulan-
masına ve 2021 bütçe taslağına ilişkin güncellenmiş 
göstergeler incelendi. Türkmen temsilciler gelecek 
yıl için devlet bütçesi geliştirilirken çeşitli senaryo-
lar ve dış riskler dikkate alınmak ile birlikte, ayrıca 
sosyal programlar, sürdürülebilir kalkınma ve halkın 
refahında artış gibi konularında dikkate alındığını 
ifade ettiler. Ülkenin daha fazla ekonomik büyümesi 
için IMF tavsiyelerinin, Türkmenistan Devlet Başka-
nı tarafından belirlenen program hedefleriyle uyumlu 
olduğu kaydedildi.
KAZAKİSTAN’DAN TÜRK DÜNYASINI ÜZEN 
KUTLAMA
Ermenistan’ın 29. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıy-
la Kazakistan’ın başkenti Nursultan’daki en yüksek 
binalardan biri Ermeni bayrağının renklerine boyan-
dı ayrıca Kazakistan’ın Dışişleri Bakanlığı, sosyal 
medya hesapları üzerinden tebrik mesajı yayımlandı. 
Ayrıca Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan 
Nazarbev de Ermenistan Cumhurbaşkanına bir kutla-
ma mesajı yolladı.

TÜRK KONSEYİ KOORDİNASYON KOMİTESİNİN 
İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Koor-
dinasyon Komitesinin ilk toplantısı gerçekleşti. Çev-
rimiçi formatta gerçekleşen etkinliğe Türk Konseyi 
Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, TÜRKPA Genel 
Sekreteri Altınbek Mamayusufov, TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Düysen Kaseyinov, Türk Kültürü ve Mirası 
Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ve Özbekistan’dan 
diplomatik misyon mensupları katıldı. Toplantı ka-
tılımcıları temsil ettikleri kurum ve kuruluşların yıl 
içinde gerçekleştirdiği faaliyetleri belirttiler ve gele-
cek için planlanan çalışmalarını müzakere ettiler.

TÜRKMENİSTAN, FAO ÇEVRİMİÇİ TOPLANTISI-
NA KATILDI
 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 
Ortadoğu için 35. toplantısı Roma’da gerçekleştiril-
di. Türkmen tarafından video konferans yöntemiyle 
düzenlenen toplantıya Tarım ve Çevre Koruma, Sağ-
lık ve Medikal Sanayi ve Dışişleri Bakanlıkları başta 
olmak üzere çok sayıda bakanlıktan temsilciler katıl-
dı. Üç gün süren forumun gündeminde, KOVID-19 
salgınının gıda ve tarım güvenliği üzerindeki etkisine 
vurgu yaparak bölgedeki güncel konuların ele alındı. 
Toplantıda, mevcut durumu düzeltmek ve KOVID-
19’un sonuçlarının olumsuz etkisini azaltmak için 
uluslararası işbirliğini genişletme ve ortak planlar 
geliştirmeye yönelik düzenli deneyim alışverişinin 
önemini vurgulandı.
UYGURLARIN ZORUNLU İŞÇİLİĞİNİ ENGELLEME 
TASARISI KABUL EDİLDİ
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Mec-
lisi, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde zorla 
çalıştırma ile üretilen ürünlerin ABD’ye ithalatın ya-
saklanmasını ve işçi kaçakçılığına karışan bireylere 
yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarıyı görüştü. 
Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylamaya su-
nulan “Uygur Zorunlu İşçiliği Engelleme Tasarısı” 
başlıklı karar tasarısı 3’e karşı 406 “Evet” oyuyla 
onaylandı. Oylanmak üzere Senato’ya gönderilecek 
söz konusu tasarının, buradan da geçmesi halinde im-
zalanmak üzere Başkan Donald Trump’ın masasına 
gitmesi bekleniyor.
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TÜRKMENLER KERKÜK’TE PROTESTO 
EYLEMLERİ BAŞLATTI 
Türkmen Sivil Toplum Örgütleri tarafından, Kerkük 
İl Eğitim Genel Müdürlüğü önünde protesto eylem-
leri düzenlendi. Uzun süredir yapılan atamalarla eşit-
sizlik olduğunu dile getiren eylemciler Türkmenlerin 
atanamadığını dile getirdiler. 16 Ekim 2017 tarihin-
den itibaren Kerkük valiliği görevini yürüten Rakan 
El-Cuburi Kerkük’ü Araplaştırmaya yönelik Saddam 
döneminde yarım kalan işlerini tamamlamaya çalıştı-
ğı Türkmenler tarafından iddia edildi.
ANTALYA’DA ABAY KUNANBAYOĞLU 
PARKI AÇILDI 
Antalya’da Türk dünyasının büyük şairi, besteci, Ka-
zak düşünürü Abay Kunanbayoğlu’nun adını taşıyan 
parkın açılış töreni yapıldı. Abay Kunanbayoğlu’nun 
doğumunun 175. yıl dönümü dolayısıyla Kazakistan 
Ankara Büyükelçiliği, Kazakistan Antalya Konsolos-
luğu, Kazakistan-Avrasya Devletler Dostluk ve Kül-
tür Derneği’nin inisiyatifiyle Antalya’daki bir parka 
Abay Kunanbayoğlu ismi verildi. Abay Kunanbayoğ-
lu’nun mermerden yapılan rölyefinin de bulunduğu 
parkın açılış törenine Kazakistan Ankara Büyükel-
çisi Abzal Saparbekulı, Antalya Muratpaşa Belediye 
Başkanı Ümit Uysal, Dünya Kazakları Derneği Baş-
kan Yardımcısı Karlıgaş Kojamuratova, Hoca Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Danış-
manı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Kazakistan-Avrasya Dev-
letleri Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Akmaral 
Gabdiyeva katıldı. Etkinlikte Abay eserlerinden bazı 
parçalar icra edilerek küçük bir konser programı dü-
zenlendi ve kitapları hediye edildi.
ÇİN DOĞU TÜRKİSTAN’DA YENİ TOPLAMA 
KAMPLARI İNŞA EDİYOR 
Avustralya merkezli düşünce kuruluşu ASPI’ye 
(Australian Strategic Policy Institute) bağlı Ulusla-
rarası Siber Politika Merkezi araştırmacıları, Doğu 
Türkistan’daki 380 gözaltı merkezinin yerini belirle-
mek ve analiz etmek için uydu görüntüleri kullandı. 
Çalışma sonrasında Doğu Türkistan’da uluslararası 
toplumun tepkisini çeken toplama kamplarının ve 
gizli gözaltı merkezlerinin sayısının daha da arttı-
ğı ortaya çıktı. Kuruluş, 2017’den günümüze Doğu 
Türkistan genelinde 400 civarında toplama kampının 
inşa edildiğinin bilgisini verdi. Araştırmacı Nathan 
Ruser yaptığı açıklamada, “Veri tabanındaki kanıtlar, 
Çinli yetkililerin, tutukluların toplama kamplardan 
mezun olduklarına ilişkin iddialarına rağmen, 2019 
ve 2020’de yeni gözaltı tesislerinin inşasına yapılan 
önemli yatırımların devam ettiğini gösteriyor. Uydu 
görüntülerinden elde ettiğimiz kanıtlar en az 60 
kampta inşaat olduğunu ve en az 14 yeni tesis inşaa-
tının varlığını gözler önüne seriyor.” dedi.

KAZAKİSTAN, ULUSLARARASI BİYOLOJİK GÜ-
VENLİK AJANSININ OLUŞTURULMASINI ÖNERDİ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 
Birleşmiş Milletlere (BM) Biyolojik Güvenlik Ajan-
sının oluşturulmasını önerdi. Tokayev, BM 75. Genel 
Kurul toplantısına gönderdiği video mesajında, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede 
güçlü küresel sağlık sistemi inşa etmenin gerekti-
ğini belirtti. Kovid-19 aşısını oluşturma konusunun 
siyasileştirilmesinin kabul edilemez olduğunun altını 
çizen Tokayev, “Küresel aşı üretimi ve onun verim-
li tedarik zincirlerini sağlayacak bu önemli konuda 
kapsamlı bir uluslararası anlaşmaya ihtiyaç var.” 
dedi. Tokayev, BM himayesinde bölgesel hastalık 
kontrol ve biyolojik güvenlik merkezleri ağı oluştu-
rulması gerektiğini ifade etti.
KAZAK BİLİM ADAMİ 13 AYLIK BİR TAKVİM GE-
LİŞTİRDİ
Uluslararası Türk Akademisi tarafından düzenlenen 
ve Kazakistan Milli Akademik Kütüphanesi tarafın-
dan desteklenen Uluslararası Keşif Konferansı, uza-
ya, yani ebedi, istikrarlı takvime adandı. Akademis-
yen Saylıbay Bekbulatov’un hazırladığı yeni takvim 
ile geleneksel Gregoryen takvimi arasındaki temel 
fark 13 ay olarak belirlendi. Akademisyenin uzun sü-
redir çalıştığı “takvim”, eski Türk periyodik takvimi-
ne dayanıyor. Profesör Adil Akhmetov konferansta, 
1923’te Cenevre’de Birleşmiş Milletler toplantısın-
da, takvim reformu üzerine uluslararası komite ku-
rulmasını önerdiğini  1923’ten günümüze 400 takvim 
projesi gönderildiğini  ancak hiçbiri kabul edilmedi-
ğini 401. projeyi sunacaklarını dile getirdi.  Bu tak-
vimde her ayın 28 gün olduğunu, aynı zamanda yılın 
Mart ayında başladığını ve Mart ayının 1’den değil, 
sıfırdan başladığını söyledi.
İLK KIRIM TATAR DİZİSİNİN İKİNCİ SEZONU 
ÇEKİLMEYE BAŞLADI
İlk sezonu oldukça beğeni toplayan Şamatalı Aile 
(Şamatalı Qoranta) isimli komedi dizisinin 2. sezon 
çekimleri başladı. Rusya tarafından işgal edilen 
Kırım’da Kırım Türkleri, dillerini ve kültürlerini 
yaşatmak için ellerinden geleni yapıyor. Komedi 
dizinin ilk sezonu, büyük bir beğeni toplamış, 
ikinci sezonu merakla bekleniyordu. İşgal altındaki 
Kırım’da faaliyet gösteren Qaradeniz Prodüksiyon 
tarafından çekilen Şamatalı Aile (Şamatalı Qoranta) 
dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlandı. Kırım’ın 
bir kasabasında yaşayan, milli âdet ve geleneklerine 
uyan bir ailenin hayatını anlatan dizi, Crimean Tatars 
isimli YouTube kanalında yayımlanıyor. Şamatalı 
Aile’nin ikinci sezonu da, birinci sezon gibi 10 
bölümden oluşacak.
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ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET 
MİRZİYOYEV BM GENEL KURULU’NA İLK KEZ 
ÖZBEKİSTAN TÜRKÇESİ İLE HİTAP ETTİ
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 
Birleşmiş Milletler’in 75. Genel Kurulu‘na video mesaj 
yoluyla hitabında Rusça yerine Özbekçeyi tercih etti. 
Mirziyoyev; “Siyasi, sosyal ve ekonomik değişimler 
kapsamında yapılan geniş çaplı reformlar sonucunda 
yeni bir Özbekistan oluşumu gerçekleşiyor. Bugün 
ülkemizde demokratik dönüşümler geri dönülemez 
hale geldi” dedi. Özbekistan’ın bağımsızlığından bu 
yana bir cumhurbaşkanı olarak BM Genel Kurulu’na 
hitabında Rusça yerine ilk defa Özbekçeyi kullanan 
Mirziyoyev, konuşmasında, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınının insanlığın bu tür küresel 
tehditlere karşı savunmasız olduğunu gösterdiğini ve 
düzenli diyalog, güven ve yakın iş birliğinin önemini 
açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Mirziyoyev, bu 
çerçevede çabaların birleştirilmesi, sorumlulukların 
pekiştirilmesi, uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi, 
Dünya Sağlık Örgütünün statüsünü ve potansiyelini 
artırma, yetkilerini genişletmeye ihtiyaç duyulduğunu 
kaydetti.
KAZAKİSTAN 8 MİLYON TON TAHIL İHTAÇ 
ETMEYE HAZIR 
Tarım Bakanı ve Eyalet Valilerinin katıldığı toplan-
tıda tahıl hasılatını değerlendiren Başbakan Askar 
Mamin, ülke genelinde tahılın yüzde 93’nün toplan-
dığını ve hasılatın 18 milyon ton civarında olduğunu 
kaydetti. Bu yıl verimliliğin geçen yıla nazaran iki 
kat arttığını ve hektarına 12.3 kental ürün alındığı-
nı açıklayan Başbakan Mamin, Kazakistan’ın bu yıl 
ihracat potansiyelinin yaklaşık 8 milyon ton olduğu-
nu belirtti. Mamin, dünya pazarında gıda ürünlerine 
talep ve fiyatların artmaya devam edeceğine işaret 
ederek, bu nedenle öncelikli hedefinin işlenmiş tahıl 
ürünleri üretimi ve ihracatı artırmak olduğunu dile 
getirdi.
DOĞU TÜRKİSTAN’DA 8 BİN 500 CAMİ YIKILDI 
Avustralya merkezli düşünce kuruluşu ASPI’nin 
(Australian Strategic Policy Institute), uydu görün-
tülerini analiz ederek hazırladığı rapora göre Doğu 
Türkistan genelinde 16 bin cami ya kısmen yıkıldı ya 
da ağır hasar gördü. Raporda Çin Komünist Partisi 
(ÇKP) iktidarının, 2017 yılından itibaren başlattığı 
faaliyet kapsamında 8 bin 500 camiyi de tamamıy-
la ortadan kaldırdığı yer aldı. Buldozerlerle yıkılan 
camilerin bazılarının yerlerinin şimdilerde boş arazi 
olarak durduğu kaydedildi. Kuruluş eldeki veriler-
den ve uydu görüntülerinden yola çıkılarak yapılan 
değerlendirmelere göre, Doğu Türkistan genelinde 3 
bin civarında caminin sağlam kaldığının öngörüldü-
ğünü belirtti.

EMİNE CEPPAR KURULACAK OLAN KIRIM 
PLATFORMUNU ANLATTI
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 
Kırım’ın işgalden kurtarılmasına yönelik çabala-
rı birleştirmek için kurulacak olan Kırım Platformu 
hakkında bilgi verdi. Ceppar, “Kırım Platformu’nun 
amacı, Kırım konusunu en yüksek uluslararası, siya-
si düzeye çıkarmaktır. En üst düzey Kırım zirvesini 
hazırladığımız devletlerin liderleridir. Kovid-19 sal-
gını nedeniyle fiziksel olarak bu zirveyi yürütmenin 
mümkün olup olmayacağını söylemek zor.  Bu zirve-
nin 26 Şubat Rus İşgaline Karşı Kırım Direniş Gü-
nünde yapılmasını önerdik. Bir sonraki düzey dışişle-
ri bakanları ve savunma bakanları. Bu düzeye NATO, 
AB, BM, AGİT, Avrupa Konseyi çerçevesinde çeşitli 
faaliyetleri dahil edeceğiz. Tüm bunlar yıl boyunca 
düzenlenecek sistematik bir dizi etkinlik olacak.” 
ifadelerini kullandı. Ceppar ayrıca, Kırım’ın Rusya 
tarafından silahlandırılmasının, platformun çalış-
masındaki kilit konulardan biri olacağını belirterek, 
“Vurgulamak istediğim önemli bir husus, Kırım’ın 
silahlandırılmasını işgalin en önemli sonuçlarından 
biri olarak sunmayı planlamamızdır. Rusya’nın Kı-
rım’daki amacı turizmi geliştirmek değil, askeri bir 
üs oluşturmaktır. Ve getirilen tüm önlemlerin, örne-
ğin yolların inşası, Rus ordusu ve Kırım’a getirilen 
askerler için yapılıyor.” dedi.
KAZAKİSTAN’DA İDAM CEZASI KALDIRILDI
Kazakistan, ülkede ölüm cezasının kaldırılmasını 
amaçlayan Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Ulusla-
rarası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokol’e dahil 
oldu. Kazakistan’ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi 
Kayrat Umarov, ülkede idamın kaldırılmasına ilişkin 
Uluslararası Sözleşmenin Ek İkinci İhtiyari Protoko-
lü’nü imzaladı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tara-
fından 24 Eylül 2020 tarihinde yapılan açıklamada, 
idam cezasının kaldırılmasına ilişkin uluslararası pro-
tokole katılma kararının aynı gün Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bir-
leşmiş Milletler 75. Genel Kurulu’nda dile getirildiği 
ifade edildi. Açıklamada, “Söz konusu uluslararası 
belgenin imzalanması, ölüm cezasının kapsamının 
kademeli olarak daraltılmasına ve ceza mevzuatının 
insanileştirilmesi giden yolun devamı niteliğindedir. 
Kazakistan Cumhuriyeti’nde ölüm cezasının uygu-
lanması, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 
2003 yılında ilgili moratoryumu yürürlüğe koyması 
ile tamamen askıya alınmıştı.” ifadelerine yer veril-
di. Bağımsızlığını kazanmasından bu yana toplamda 
536 idam cezası verilen Kazakistan’da en son 2016 
yılının Temmuz ayında Almatı’da terör saldırısı ger-
çekleştiren Ruslan Kulekbayev, idama mahkum edil-
mişti.
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BATI TRAKYA TÜRK HEYETİ AVRUPA AZINLIK 
SORUNLARI BÖLGESEL FORUMU’NA KATILDI
Batı Trakya Türk toplumunu temsilen Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ve Batı Trakya 
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) çev-
rimiçi olarak düzenlenen “Nefret Söylemi, Sosyal 
Medya ve Azınlıklar” başlıklı Avrupa Azınlık Sorun-
ları Bölgesel Forumu’na katıldı. Birleşmiş Milletler 
(BM) Azınlık Sorunları Özel Raportörü, Avusturya 
Cumhuriyeti Federal Bakanlığı ve Budapeşte mer-
kezli Tom Lantos Enstitüsü tarafından düzenlenen, 
Avrupa Milletleri Federal Birliği’nin (FUEN) de or-
tak kuruluşlardan biri olarak yer aldığı foruma ABT-
TF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı 
Arık ile BTAYTD Genel Sekreteri Meltem Giritli ve 
BTAYTD üyesi Kerem Abdürahimoğlu iştirak etti. 
ABTTF ve BTAYTD temsilcilerinden oluşan Batı 
Trakya Türk heyeti, toplantıda yaptığı sunumlarda 
Batı Trakya Türk toplumunu hedef alan nefret söyle-
mini dile getirirken Batı Trakya Türklerine karşı nef-
ret söyleminin yapısal ve sistematik ayrımcılığın bir 
parçası olduğunu ifade etti.
NAZARBAYEV, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI 
MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nur-
sultan Nazarbayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şev-
ket Mirziyoyev ile Türkistan Eyaleti’nde görüştü. 
İkili ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği hakkında 
görüş alışverişinde bulunan liderler Türk Konseyi 
bünyesinde entegrasyon konularını da ele aldı. Sarıa-
ğaş kentinde gerçekleşen görüşmede Kazak-Özbek 
halkları arasındaki dostluğun daha da güçlendiril-
mesinin yanında hızla yayılan koronavirüs küresel 
salgınıyla mücadelede hükümetler arası işbirliğini 
değerlendiren liderler, karşılıklı ticaret hacminin artı-
rılması ve üzerinde mutabık kalınan ticaret paramet-
relerinin elde edilmesi, benimsenen ortak yol haritası 
çerçevesinde öncelikli işbirliği projelerinin sanayide, 
enerjide, tarımda ve ulaştırmada uygulanmasının teş-
vik edilmesi, bölgeler arası temasların ve insani yar-
dım alışverişinin desteklenmesi için uygun koşulların 
oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

PUTİN, KIRIM’A DENİZ SUYU ARITMA TESİSİ 
İNŞA ETMEK İSTİYOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla 
işgal edilen Kırım’daki su sorununu çözmek için ya-
rımadada, deniz suyu arıtma tesisinin inşa edileceği 
bildirildi. Kırım’ın sözde Başkanı Sergey Aksyonov, 
yaptığı açıklamada, Rusya Hükumetinin Rusya Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte deniz suyu arıt-
ma tesisi inşa etme kararı üzerinde çalıştığını ifade 
etti. Aksyonov, “Devlet Başkanı, Kırım ve Akyar’da-
ki (Sivastopol) su sorununun çözülmesine yardımcı 
olma talimatını verdi. İki hafta içinde tüm federal 
yetkililer bu konuda devlet başkanına rapor hazırlı-
yor. Deniz suyu arıtma tesisi Nikolayevka köyünde 
deniz kıyısında Akmescit’ten 30 kilometre uzaklıkta 
inşa edilecek.” diye bildirdi. Aksyonov, Rusya’nın 
daha önce deniz suyu arıtma projeleri üzerinde ça-
lışmadığını ve bu projenin bir ilk olacağını belirtti. 
Bunun dışında Aksyonov, yakın zamanda Akmes-
cit’te su sağlamak için yarımadada 3 su kuyusunun 
açılmasının planlandığını açıkladı. Öte yandan sözde 
Başkan, Akmescit’in su ihtiyaçlarını karşılamak için 
kentin merkezinden geçen Salgır nehrinin sularının 
kullanılması seçeneğinin de şu an incelendiğini be-
lirtti.
ÖZBEKİSTAN’DAN DOĞU TÜRKİSTAN 
CUMHURBAŞKANI ALİHAN TÖRE’YE VEFA
Özbekistan, 12 Kasım 1944’de Gulca merkezli ola-
rak kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin Cum-
hurbaşkanı Gazi Alihan Töre Saguni’ye büyük bir 
vefa ve kadirşinaslık örneği sergiledi. Alihan Tö-
re’nin resimleri ile hikmetli sözlerinin bulunduğu 
afişler, başkent Taşkent caddelerindeki billboardlara 
asılarak vefatının 42. yılında anıldı.
“EMEL KIRIM KÜLTÜR MERKEZİ” PROJESİ İÇİN 
BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI
Emel Kırım Vakfı, arşiv odası, kütüphane, atölye ve 
çalışma odasını içeren Emel Kırım Kültür Merkezi-
nin kurulması için bağış kampanyası başlattı. Vakfın 
internet sitesinden kültür merkezine ilişkin ayrıntı-
lar açıklandı. Yapılan açıklamada “Vatan Kırım’ın 
Rusya tarafından işgalinden sonra, bilim adamları, 
araştırmacılar ve gazetecilerin artan bilgi ihtiyacını 
karşılamak ve Rusya’nın milyarlarca para harcaya-
rak yaptığı propagandaya karşı daha etkili mücadele 
edebilmek, Türkiye’deki ve Dünya üzerindeki Kırım 
Tatar sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç duydukları bil-
gi, fotoğraf, belge, tanıtım filmleri, vb. ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için böyle bir merkez kurmak zaruri 
hale gelmiştir.” denildi. Kültürel bellek merkezi için 
oluşturulan kampanyanın ilk hedefi ise 500.000 TL 
olarak belirlendi.
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KOSOVA’DA “YENİLİKÇİ TÜRK HAREKET 
PARTİSİ” KURULDU

Balkan ülkesi Kosova’da, Yenilikçi Türk Hareket 
Partisi (YTHP) adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. 
Prizren şehrinde gerçekleştirilen Kurucu Genel Ku-
rulda, partinin genel başkanlığa oy birliğiyle Ertan 
Simitçi seçilirken, genel başkan yardımcıları Gökşen 
Uysal Curci ile Onur Canhas oldu. Partinin Başkan-
lık Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, yasal iş-
lemlerin tamamlanmasının ardından partinin Kosova 
siyaset sahnesinde yerini alacağı belirtildi. YTHP, 
Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) ardın-
dan ülkedeki ikinci Türk partisi oldu.
TATARİSTAN’DA VII. “BÜYÜK BOLGAR” ORTA 
ÇAĞ SAVAŞLARI FESTİVALİ
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriye-
ti’nin bin yıllık tarihe sahip Bolgar şehrinde Ulus-
lararası VII. “Büyük Bolgar” Orta Çağ Savaşları 
Festivali düzenlendi. UNESCO Dünya Miras Listesi 
içerisinde yer alan tarihi Bolgar şehrine turistlerin 
ilgisini çekmek ve Altın Ordu döneminde Bolgar 
kenti topraklarındaki XIV-XV. yüzyıllara ait hayatın, 
kültürün ve askeri teçhizatın yeniden canlandırılma-
sı festivalin amaçları arasında gösterilirken, Küresel 
Kovid-19 salgını dolayısıyla bu yıl etkinliğe katılım 
ücretsiz olarak gerçekleştirildi.
TİKA’DAN KIRGIZİSTAN’A MOBİL MAMOGRAFİ 
ARACI DESTEĞİ
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ka-
dın hastalıklarının erken teşhisinde kullanılacak olan 
Mobil Mamografi Aracını, Kırgızistan Cumhuriyeti 
Sağlık Bakanlığına teslim etti. Güncel teknoloji diji-
tal mamografi ve jinekoloji ofisi ile donatılmış olan 
söz konusu Mobil Mamografi Aracı, Kırgızistan’ın 
her bölgesini dolaşarak aile hekimliği merkezleriyle 
iş birliği halinde kırsal bölgedeki kadınlara yönelik 
faaliyet gösterecek.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ZULME SESSİZ HAYKIRIŞ
Türkiye’de yaşayan 8 Uygur Türkü, Çin’in Doğu 
Türkistan’daki sistematik baskıları ve yaşanan insan 
hakları ihlallerini protesto etmek amacıyla İstan-
bul’un ana caddelerde sessiz protesto gerçekleştirdi. 
Çin’in soykırıma varan fiiller işlediği toplama kamp-
larını protesto eden grup, ellerinde pankartlar ile oto-
yollara çıkarak sessiz protesto gerçekleştirdi.
KERKÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE 
TÜRKMEN ATANDI
Türkmenler ve Araplar arasında tartışmalara neden 
olan Kerkük İl Sağlık Genel Müdürlüğü Türkmen 
doktor Dr. Nebil Hamdi Boşnak’a verildi. Boşnak, 
Sağlık Bakanlığı’ndan resmi yazının gelmesinin ar-
dından yeni görevine başladı. Parlamento Sağlık ve 
Çevre Komisyonu üyesi milletvekili Ahmet Haydar 
ve Türkmen doktorlar görev devir-teslim töreninde 
hazır bulundu. Parlamento Sağlık ve Çevre Komis-
yonu üyesi milletvekili Ahmet Haydar Dr. Nebil Boş-
nak’ın göreve gelmesi münasebetiyle tüm Türkmen-
leri tebrik etti. Dr. Nebil Boşnak ise ayrım yapmadan 
tüm Kerkük halkına hizmet edeceğini söylerken ken-
disine destek veren Türkmen milletvekillerine teşek-
kür etti.
AZERBAYCAN İŞGAL ALTINDAKİ BÖLGELERİNİ 
KURTARMAK İÇİN KARŞI SALDIRI BAŞLATTI
27 Eylül 2020 tarihinde Ermeni birliklerin Azerbay-
can sivil yerleşim birimlerine ateş açması sonrasın-
da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar 
yeniden başladı. Ermenistan’dan tarafından başlatı-
lan saldırılar sonrasında Azerbaycan ordusu da tüm 
cephe hattı boyunca karşı saldırı başlattı. Ermenistan 
hükümeti, ülkede “savaş durumu” ve “genel mobili-
zasyon” ilan ederken Azerbaycan Milli Meclisi de, 
ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde savaş hali ilan 
edilmesi kararı aldı. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev de, ülkede kısmî seferberlik ilan 
edilmesine yönelik karar imzaladı. Azerbaycan Baş-
savcılığı, Ermenistan ordusunun 27-30 Eylül’de ger-
çekleştirdiği saldırılarda, hayatını kaybeden sivil sa-
yısının 12’ye, yaralı sayısının ise 35’e yükseldiğini, 
66 konut ve 8 kamu binasının kullanılamaz hale gel-
diği bildirdi. Azerbaycan ordusunun başlattığı karşı 
saldırıda ise 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz 
hale getirildiği bildirildi. Ayrıca, Azerbaycan, Türki-
ye dışındaki tüm ülkelere yapılan tüm dış uçak se-
ferlerini durdurduğunu açıkladı. Ayrıca Azerbaycan 
ordusu, işgal altındaki bazı yerleşim birimleri ile stra-
tejik yükseklikleri kurtardı. Bu bağlamda uzun yıllar-
dır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, 
Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyle-
ri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar 
köyleri, Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti.
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KAYNAKÇA
50 Milyon Bütöv Azerbaycan Haber Ajansı, http://50000000.org/tr
Anadolu Ajansı (AA), https://www.aa.com.tr
Ana Sözü Gazetası, http://www.anasozu.com
Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı, https://www.atavatan-turkmenistan.com
Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), https://www.avim.org.tr
AZ Press, https://www.azpress.az
AzadliqRadiosu, https://www.azadliq.org
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC), https://www.azertag.az
Azərbaycan Televiziyası (AzTV), https://www.aztv.az
Batı Trakya Haber Ajansı, https://www.batitrakya.org
BBC O’zbek, https://www.bbc.com/uzbek
BBC Türkçe, https://www.bbc.com/turkce
CNN Türk, https://www.cnnturk.com
Çınar FM 91.8, http://www.cinarfm.gr
Davam.Az Xəbər Portalı, https://www.davam.az
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, https://www.gokbayrak.com
Dünya Bülteni, https://www.dunyabulteni.net
Dünya Gazetesi, https://www.dunya.com
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), https://www.who.int
Dünya Uygur Kurultayı (World Uyghur Congress), https://www.uyghurcongress.org/tr
Güney Azərbaycan Televizyonu (Günaz TV), https://www.gunaz.tv
Haber Kıbrıs, https://www.haberkibris.com
Haber Makadonya Haftalık Toplumsal ve Düşünce E-Dergisi, https://www.habermakedonya.net
Haber Rus, https://www.haberrus.ru
Habererk, https://www.habererk.com
Hürriyet, https://www.hurriyet.com.tr
İhlas Haber Ajansı, https://www.iha.com.tr
Kazakistan.Kz Haber, https://www.kazakistan.kz
Kerkük Gazetesi, https://www.kerkukgazetesi.com
Kerkük Net Haber Ajansı, https://www.kerkuk.net
Kırcaali Haber, https://www.kircaalihaber.com
Kırgız Ulusal Haber Ajansı (KABAR), https://tr.kabar.kg
Kırım Haber Ajansı (QHA), https://www.qha.com.tr
KKTC Sağlık Bakanlığı, https://www.saglik.gov.ct.tr
Kun.uz, https://www.kun.uz
Mehr Haber Ajansı, https://tr.mehrnews.com
Metbuat.az, https://www.metbuat.az
Milli.Az, https://www.milli.az
Milliyet, https://www.milliyet.com.tr
NTV, https://www.ntv.com.tr
O‘zbekiston Respublikasi Hukumat Portalı, https://www.gov.uz
Ortalık Haber Ajansı (ORHA), https://www.orhaajans.com
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), https://www.orsam.org.tr
Oxu.Az, https://www.oxu.az
Ozodlik Radiosi, https://www.ozodlik.org
Sputnik Oʻzbekiston/O’zbek, https://oz.sputniknews-uz.com
Sputnik Türkiye, https://tr.sputniknews.com
Suriye Türkmen Meclisi, https://meclisturkmen.org
Timetürk Haber, https://www.timeturk.com
Trakyadan Haber, https://www.trakyadan.gr
Trend Haber Ajansı, https://www.trend.az
TRT Avaz, https://www.trtavaz.com.tr
TRT Haber, https://www.trthaber.com
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), https://www.turkajansikibris.net
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), https://turk-pa.org/tr
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Ajansı (TİKA), https://www.tika.gov.tr
Türk Keneşi, https://www.turkkon.org
Türk Tatar Haber Portalı, https://www.turktatar.com
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), https://www.tubitak.gov.tr
TürkKazak Haber Portalı, https://www.turkkazak.com
Türkmen News, https://www.turkmen.news
Türkmeneli Haber, https://www.turkmenelihaber.net
Türkmeneli Televizyonu, https://www.turkmenelitv.com
Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentligi, tdh.gov.tm/tm
Uluslararası Türk Akademisi (International Turkic Academy - ITA), https://www.twesco.org
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), http://www.turksoy.org
Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği (TÜRKİSTAN-DER), http://www.turkistanlilar.org
Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM), http://www.uyghurnet.org
UzReport News, https://www.uzreport.news
Yaş Türkistan Haber, http://www.twitter.com/yasturkistan
Yeni Balkan Gazetesi, http://www.yenibalkan.com
Yeni Musavat Qəzeti, http://www.musavat.com
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