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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. 

 

 

  



 

 
TÜRK KONSEYİ KIDEMLİ MEMURLAR  

KOMİTESİ’NİN 20. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ 
 

3 Ağustos 2018 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türk Konseyi Kıdemli Memurlar 
Komitesi’nin 20. toplantısı yapıldı. 

Toplantıda VI. Türk Konseyi Zirvesi sırasında imzalanması öngörülen birtakım belgeler ile 
üye ülkelerin ortak çalışmalarına ilişkin güncel konular görüşüldü. 

Toplantıya Türk Konseyi’ne üye ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra Astana’da mukim 
Uluslararası Türk Akademisi ile Bakü’de bulunan Türk Kültür ve Mirası Vakfı temsilcileri de 
katıldı. 

VI. Türk Konseyi Zirvesi, 3 Eylül 2018 tarihinde Kırgızistan’ın Issık Göl Bölgesi’nde 
gerçekleşecektir. 

Hatırlatalım ki, Türk Konseyi (Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi), çağdaş Türk 
devletlerini bir araya getiren ve üye ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 
uluslararası bir örgüttür. Türk Konseyi, 3 Ekim 2009 tarihinde Azerbaycan’ın Nahçıvan 
şehrinde kurulmuştur.  

Hâlihazırda örgüte üye olan ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’dir. 
 
 
 
 
 



 
 

 

KAZAKİSTAN’DA DEĞERLİ EŞYA BULUNDURAN  
SAKA KURGANI KEŞFEDİLDİ 

 
Doğu Kazakistan’daki Tarbagatay dağlarında yürütülen arkeolojik kazılar sırasında değerli 

altın eşyalar bulunduran bir kurgan keşfedilmiştir. 
Kazı çalışmalarına başkanlık eden Prof. Dr. Zeynolla Samaşev, bu gelişmeyle ilgili: “Söz 

konusu kurganda bulunan çok miktardaki değerli eşyalar, kurganda hükümdar konumundaki 
veya Saka toplumunun yüksek zümre sınıfına ait erkek ile kadının defnedildiğine işaret 
etmektedir” açıklamalarını yaptı. 

Tarbagatay Bölgesi’ndeki Yeleke Sazı Kurganı’nda 3 000 kadar değerli eşya bulunmuştur. 
Paha biçilemez değerdeki hazinenin bir zamanlar Orta Asya topraklarında hüküm süren 

eski Saka krallık soyuna ve yüksek zümre sınıfı mensubuna ait olduğu tahmin edilmektedir. 
Değerli eşyalar arasında çan biçiminde küpe, perçinli altın levhalar, değerli süs eşyası 

bulunmaktadır. Kıyafeti süsleyen altın boncuklar, ince  ve zor lehimleme tekniği ile yapılmıştır. 
Bu durum o dönem ustalarının çok yüksek kuyumculuk zanaatına sahip olduğunu 
göstermektedir. 

Gelişmeyle ilgili düşüncelerini paylaşan Doğu Kazakistan Bölgesi Valisi Danial Ahmetov, 
“Bu buluş halkımızın tarihi hakkında çok farklı fikirlere sevk eder” cümlesini kullandı. 

Söz konusu “Yeleke Sazı” bölgesinde 200 kadar kurgan bulunmaktadır. Ancak onların 
çoğu çok eski zamanlarda soyulmuştur. I. Petro döneminde hazinenin bir kısmının yeri 
değiştirilmiş olsa da bölgeye ait ilk değerli eşyalar bundan iki yıl önce bulunmuştur. Uzmanlar, 
buna rağmen Sakalara ait daha çok altın bulacaklarını ümit etmektedirler. 



Ünlü Kazak arkeoloğu Yerden Oralbay, konuyla ilgili düşüncelerini “Burada gelecek vaat 
eden pek çok kurgan bulunmaktadır” diye bitirdi. 

Sakalar, İskit halklarının doğu koluna mensupturlar.  


