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Turkic Weekly, Türk dünyasında yer alan haftanın en önemli gelişmelerini değerlendirmektedir. Turkic
Weekly, Türk dili konuşan ülkelerde cereyan eden güncel konular hakkında güvenilir bilgi ve objektif
analiz sunmaktadır.
Тurkic Weekly haftalık haber bülteni Uluslararası Türk Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

KAZAKİSTAN’DA VATANI KORUYANLAR GÜNÜ: OTAR’DA GEÇİT TÖRENİ YAPILDI

Kazakistan Cumhuriyeti’nde 7 Mayıs Vatanı Koruyanlar günüdür. Bayram Kazakistan’ın Jambıl
Vilayeti’ndeki Otar Askeri Üssü’nde askerî geçit töreniyle kutlandı. Geçit törenine 3000 asker, 40’a yakın
uçak ve helikopter ile 300 askerî teknik araç katıldı.
Bu sene askerî eğitim şeklinde geçen geçit töreni sırasında yasadışı silahlı grubun imha edilmesi gösterisi
yapıldı. Şartlı olarak ortaya çıkan düşman zırhlı tanklar ve askerî uçaklarla yok edildi.
Böylece Kazakistan savunma sanayi en yeni ürünlerini gösterme imkanına sahip oldu.
Askerî geçit törenine katılarak konuşma yapan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
Kazakistan’da cyber tehlikelere karşı özel askerlerin oluşturulduğunu belirtti. Modern çağın
tehlikelerinden korunmak için bu tür yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır.
N. Nazarbayev “Yeni tehlikelere etkili reaksiyon göstermek amacıyla yüksek mobiliteye sahip özel
operasyon güçleri oluşturuldu. Yeni özel birimler cyber tehlikelere karşı mücadele edecektir. Bölgelerde
askerî birimler oluşturularak ülkenin savunma sistemine entegre edilmiştir” dedi.
Kazakistan’da her sene 7 Mayıs’ta yapılan askerî geçit töreni vatandaşlar arasında vatanseverlik duyguları
ile sivil vazife ile anayasal yükümlülüklerin yerine geitirilmesi için hazırlık eğitimi görmesi, büyüklere saygı
ve nesiller arası bağın oluşturulması amacıyla düzenlenmektedir.

TÜRK AKADEMİSİ’NİN ÖZBEKİSTAN’DAKİ ETKİNLİKLERİ

Son dönemde Uluslararası Türk Akademisi ile Özbekistan’In bilim camiası arasında işbirliği pekişerek
ilişkileri genişlemektedir.
Türk Akademisi 11-12 Mayıs Tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te birtakım bilimsel ve kültürel
etkinlikler gerçekleştirdi. A.Nevayi adındaki Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi,
Özbekistan Cumhuriyeti Sanat Müzesi, Özbekistan Yazarlar Birliği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikler
kardeş halkların işbirliğine yeni ivme kazandırdı.
Özbekistan Cumhuriyeti’nin başkenti Taşkent’te Özbekistan’daki Abay Yılı çerçevesinde A. Nevayi adındaki
Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi ile birlikte düzenlenen bilimsel konferansta Türk
dünyasının manevi gelişimine dair konular ele alındı.
Toplantıda Uluslararası Türk Akademisi tarafından Özbekçe’ye aktarılan Magjan Jumabayev’in Seçmeli
Şiirler kitabının tanıtımı yapıldı.
Klasik şairin şiirlerini Özbekçe’ye aktaran Karakalpakistanlı şair Muzaffar Ahmad Akademinin gümüş
madalyası ile ödüllendirildi. Magjan’ın edebi kişiliğini bilimsel yaklaşımla araştıran Prof.Dr. Nasimhan
Rahmanov’a da gümüş madalya takdim edildi.
Önümüzde Abay Kunanbayev’in eserlerini Özbekçe’ye aktarma ve araştırma konusunda ortak çalışmaların
yapılması konusunda anlaşma sağlandı.
Konferansta Türk dünyasının önemli şahsiyetleri olan A.Nevayi, M. Jumabayev, C.Aytmatov’un eserleri ile
ilgili bildiriler sunuldu. Bildirileri aralarında Prof.Dr. K.Konkobayev, Prof.Dr. K.Ergöbek’in bulunduğu bilim
insanları ve araştırmacılar sundu.
Adı geçen üniversitede Akademi’nin destekleriyle Uluslararası Türkolojik Araştırmalar Merkezi açıldı.
Bununla birlikte Akademi ve üniversite arasında İşbirliği Memorandumu imzalandı.

İSTANBUL’DA TARİHÇİLERİN ULUSLARARASI SEMPOZYUMU YAPILDI

10-12 Mayıs Tarihlerinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Türk Tarih Kurumu ile
İstanbul Üniversitesi tarafından İstanbul’da V.Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu düzenlendi.
Sempozyuma 180’i aşkın tarihçiler, bilim insanları ile öğretim görevlileri katılarak tarih yazımı, tarih eğitimi
ve tarih araştırmaları ile ilgili bildirileri 7 oturumda sundu.
Sempozyumda Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali’nin “Ortak Türk Tarihi” ders kitabı ile
ilgili bildirisi ele alındı.
Sempozyuma Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan, Türkiye YÖK Denetleme Kurulu üyesi Prof.
Dr. Mustafa Safran, İstanbul Üniversitesi’nden Prof.Dr. Hülya Çalışkan, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Mesut Çapa, Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Aydın gibi tanınmış bilim insanları
ile tarihçiler katıldı.
Sempozyum sırasında Doç. Dr. Yasin Doğan’ın bir araya getirdiği tarih ders kitaplarının sergisi düzenlendi.
50’yi aşkın ülkelerin orta öğretim tarih ders kitapları tanıtıldı.
Yapılan etkinlik öneminin millî kimliğin birleşimi olarak tarih ve tarihî şuurun rolü ile belirlendiğinin altını
çizmek gerekir. Ulusal tarih modern dünyadaki herhangi başarılı devletin stratejik önceliklerinden biridir.

