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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 Haber Bülteni Uluslararası Türk Akademisi  
tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 BM 72.GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI 
Geçen hafta New-York’ta BM Genel Kurulu 72.Dönem Oturumları yapıldı. Oturumlarda 100’den 

fazla devlet ve hükümet başkanı, dışişleri bakanları ile heyet başkanları birer konuşma yaptı. Genel 

Kurul toplantısında bütün Orta Asya ülkelerinin temsilcileri hazır bulundu. Özbekistan’ı Devlet 

Başkanı Ş.Mirziyoyev, Tacikistan’ı Cumhurbaşkanı E.Rahmon, Kazakistan’ı Dışişleri Bakanı 

K.Abdrahmanov, Kırgızistan ve Türkmenistan’ı da Dışişleri Bakanları temsil etti. 

Genel Kurul toplantılarında çağdaş dünyanın gündeminde yer alan konular ele alındı. BM Genel 

Kurulu 72.Dönem Başkanı Miroslav Lajcak’ın belirttiği gibi oturumlar çok yoğun geçti. BM Genel 

Kurulu tribününden 11 yıl zarfında ilk defa bütün üye devlet ve gözlemci devlet temsilcileri konuşma 

yaptı. M.Lajcak ayrıca çatışmazlıkları önleme çabaları, insan haklarını koruma, sığınmacı ve mültecileri 

korumanın uluslararası sistemini pekiştirme konularına önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.  

Genel Kurul oturumlarından sonra gündemdeki konular altı komite arasında paylaştırıldı. Bazı 

konular ise komitelere iletilmeden ana oturumlarda doğrudan ele alındı.  

Genel Kurul ilk komiteye silahsızlanma ve uluslararası güvenlik konularını, ikinciye iktisadi ve mali 

konuları iletti. Üçüncü komite nezdinde insan hakları dahil olmak üzere sosyal ve insani konular, 

dördüncü komitede özel siyasi ve dekolonizasyon konuları ele alındı. Beşinci komite idari ve bütçe 

konuları, altıncı komite de uluslararası hukuk sorunlarını masaya yatırdı. 
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ABD DIŞİŞLERİ BAKANI KAZAKİSTAN’IN DÜNYA TOPLUMU ÖNÜNDEKİ 
HİZMETİNİN ÖNEMİNİ BELİRTTİ 

ABD’nin inisiyatifi üzerine Genel Kurul oturumları çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi’nin özel 

toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde kitle imha silahlarının yayılmaması ve onların 

teslimat sistemi tehlikesi konuları yer aldı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptığı konuşmada 

Kazakistan üzerinde durarak Astana’nın küresel silahsızlanma ve silahları yaygınlaştırmama 

sürecindeki rolünden bahsetti. R.Tillerson konuşmasında: “Kazakistan Cumhuriyeti nükleer silahtan 

vazgeçerek herkes için bir örnek teşkil etti. Kazakistan, Amerika Birleşik Devletleri ortaklığında ve 

Amerikalı Senatörler Sam Nunn ve Richard Lugar’ın yardımıyla topraklarındaki eski Sovyet silahlarını 

ve nükleer teknolojiyi yok etmeyi yeğleyerek nükleer silahsız bir ülke olarak Nükleer Silahların 

Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasına dahil oldu.  Kazakistan yönetiminin bu cesur kararı nükleer 

silah, bileşimleri, nükleer madde ve ikili teknolojinin kötü niyetlilerin eline geçmesi riskini büyük 

ölçüde düşürmüştür. Nükleer silah diğer ülkelerle ilişkileri zorlaştırmakla birlikte yayılma tehlikesini de 

beraberinde getirmektedir” dedi. 

Kazakistan’ın küresel sorunlarla ilgili siyaseti genel itibariyle dünya kamuoyu tarafından yüksek not 

almaktadır. Son yarıyılda gözlemlediğimiz gibi ABD ve Kuzey Kore arasındaki kutuplaşma belagatı 

küresel boyut kazanarak katı ve uzlaşmaz özellik kazandı. Tarafların hiçbiri geriye adım atmak 

istemiyor. Bu durumda barış esaslı görüşmeler gündeme alındı. Bu tür güncel konuların müzakeresi 

için Dışişleri Bakanları düzeyinde BM Güvenlik Kurulu’nun olağan toplantıları düzenlenmiş oldu.  

ABD Dışişleri Bakanı’nın konuşmasında iki husus vurgulandı: 

Öncelikle dünya kamuoyu N.Nazarbayev önderliğindeki Kazakistan’ın attığı adıma çok büyük değer 

vermektedir. Kazakistan’ın nükleer silahtan gönüllü olarak vazgeçerek dengeli ve barış yanlısı dış 

siyaset yürütmesi büyük önem arzetmektedir. 

İkinci olarak, ABD başta olmak üzere dünya toplumu, Kazakistan'ın küresel düzeyde nükleer karşıtı 

hareketinin geliştirilmesi ve genişletilmesindeki deneyimi kabul etmeye hazır olduğunu gösterdi.    

Bu, Nursultan Nazarbayev'in nükleer karşıtı hareketle ilgili tüm girişimlerinin küresel güçler 

tarafından olumlu değerlendirildiği anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle,  
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Kazakistan Devlet Başkanının 1990'ların ortalarından beri dile getirdiği bu konu, nihayetinde en üst 

düzeyde destek bulmuş oldu. Bilindiği gibi, Kazakistan lideri gezegenimizde nükleer silahsız bir dünya 

fikrini adım adım uygulamaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti gönüllü olarak dünyanın en güçlü nükleer 

silahından vazgeçmişti. Dünyada ilk olarak, Semipalatinsk Nükleer Deneme Alanı sonsuza dek 

kapatılmıştır. Ağustos 2006 Tarihinde Semipalatinsk şehrinde imzalanan Orta Asya'da nükleer silahsız 

bölgenin kurulmasına ilişkin Anlaşma, Kitle İmha Silahlarından (WMD) vazgeçmekle ilgili Kazakistan 

liderinin siyasi iradesini tüm dünyaya açıkça sergilemiştir. O dönemde Orta Asya, nükleer silahların 

yayılması meselesine bir kez daha dünya toplumunun dikkatini çekmiş oldu.  

Orta Asya örneğinde nükleer silahsız bölgelerin oluşturulması fikrinden başlayan N.Nazarbayev'in 

liderliğindeki nükleer karşıtı hareket küresel düzeye yükselmiştir. Böylece, Kazakistan, nükleer 

silahlardan vazgeçmek ve nükleer silahsız bir dünya oluşturmak konusunda güçlü siyasi irade 

sergilemiştir.   

Bu bakımdan, R. Tillerson'un N. Nazarbayev'in şahsi hizmet ve katkıları üzerinde durması tesadüf 

değildir. Kazakistan lideri dünya kamuoyu değerlendirmelerinde, diplomatik ve dost önlemlere 

dayanan dünya düzeninin şekillendirilmesinde önemli rol oynayan siyasetçilerden biri hâline 

gelmiştir.     

Bu bağlamda, Nursultan Nazarbayev'in, Amerikan Kongre üyeleri de dahil olmak üzere Nobel Barış 

Ödülü için birkaç defa aday gösterildiğini belirtmek uygun olacaktır.  
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KIRGIZİSTAN BAŞBAKANI’NIN RUSYA ZİYARETİ    

29-30 Eylül 2017 tarihlerinde Kırgızistan Başbakanı Sapar Isakov Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. 

Kırgızistan Bakanlar Kabinesi Başkanı, Rusya ziyareti çerçevesinde Rus mevkidaşı D. Medvedev ve 

Devlet Duması Başkanı V. Volodin ile bir araya geldi.  

Taraflar Dmitry Medvedev’le olan görüşmede, Rusya Federasyonu ve Kırgız Cumhuriyeti arasındaki 

ticaret, ekonomi ve yatırım işbirliğinin perspektiflerini değerlendirdi. Görüşmede en çok üzerinde 

durulan konulardan biri enerji sektöründeki işbirliği oldu. Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesindeki 

entegrasyon konuları da masaya yatırıldı.      

Dmitry Medvedev, Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde daha derin işbirliğine ilişkin ümidini dile 

getirdi. "İlk olarak, Kırgızistan Başbakanlığına atanmanızdan dolayı Sizi bir kez daha tebrik eder, 

çalışmalarınızda başarılar dilerim! Bu oldukça zor ve ağır bir görevdir. Umarım ki, Hükümetiniz 

ülkenizin son yıllarda yürüttüğü adımların devamlılığını sağlayacaktır. Daha önce atılan adımlar Rusya 

Federasyonu ile ilişkilerin her yönde gelişmesine yönelikti", diye açıkladı.       

Başbakan S.Isakov ise günümüzdeki Kırgızistan-Rusya ilişkilerinin yeni, kaliteli, geniş kapsamlı ve en 

iyi ilişkiler düzeyine ulaştığına dikkat çekti. Sapar Isakov, "Şimdi, ikili ilişkilerimizde gerçek stratejik ve 

müttefik ilişkilerin sağlandığını söyleyebiliriz", dedi.   

V. Volodin ve S. Iskakov arasında yapılan görüşmelerde ikili işbirliğinin olumlu dinamikleri, BDT 

ülkeleri arasında Parlamento etkileşiminin olasılıkları, ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki olumlu 

gelişme dinamikleri kaydedildi. S.İsakov konuşmasında "Bugün işletmelerimiz yeniden 

canladırılmaktadır. Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında belirlenen standartlar ürünlerin kalitesinin 

yükselmesini sağlamaktadır. Rusya sayesinde Avrasya Ekonomik Birliği’nin dış sınırlarında 

laboratuarlarımızı ve kontrol noktalarımızı donatmak için büyük destekler aldık", dedi.    

Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yapılan basın açıklamasına göre, 1991 yılından başlayan 

ülkenin yakın tarihinde Kırgızistan Başbakanı'nın Rusya’ya yaptığı ilk resmî ziyaret özelliğini 

taşımaktadır. Bundan önceki Hükümet Başkanlarının ziyaretlerinin tümü çalışma ziyareti niteliğinde 

idi. Ayrıca, bu ziyaret Sapar Isakov'un Rusya'ya Başbakan olarak yaptığı ilk ziyaretidir.      
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NEW YORK’TA С5+1 GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ  
 

BM Genel Kurulu Oturumu çerçevesinde Orta Asya ülkeleri için önemli bir görüşme yapıldı. ABD 

Dışişleri Bakanı'nın yanısıra tüm Orta Asya ülkeleri Dışişleri Bakanlarının katılımı ile New York'ta C5 

+ 1 toplantısı düzenlendi.   

Orta Asya ülkeleri ile ABD Dışişleri Bakanları, özellikle ekonomi, çevre ve güvenlik alanlarındaki 

ortak gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundular.  

Toplantı katılımcıları, bölgesel işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ortak yaklaşımları 

değerlendirdiler. Taraflar, Afganistan'daki durum ve bu ülkenin bölgesel süreçlere dahil edilmesi 

perspektiflerini de ele aldılar.  

Altı ülkenin Dışişleri Bakanları karşılıklı çıkarlarla ilgili diğer konuları da görüştüler.  

C5 + 1 formatındaki ilişkiler 2015 yılında başlatılmıştı. O dönemden bu yana anılan formatta iki resmi 

toplantı gerçekleşti. Bundan önce, Orta Asya Dışişleri Bakanları ve eski ABD Dışişleri Bakanı J.Kerry, 

Hamburg'daki AGİT Zirvesinin oturumu kapsamında bir çalışma toplantısı gerçekleştirmişti.  

Amerika'daki iktidar değişiminden sonra C5 + 1 formatının geleceği hakkında merak edilmekteydi. 

Birçok uzman, D. Trump'ın, H. Clinton ve ekibinin başlattığı bu girişimden vazgeçeceğini 

öngörmekteydi.    

Ancak, bu beklentilere rağmen, Trump İdaresi anılan biçimdeki toplantıları devam ettirme kararı 

almıştır. New York'ta gerçekleşen toplantı Amerika’nın inisiyatifi ile gerçekleşmiştir. ABD Dışişleri 

Bakanı R. Tillerson yaptığı konuşmasında belirttiği gibi, Amerika C5 + 1 formatındaki görüşmelere 

olan ilgisini teyit etmekle kalmayıp, Orta Asya'nın tüm ülkeleri ile olan etkileşimi derinleştirmek için 

her türlü çaba göstermeye niyetli olduğunu dile getirmiştir.      
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ORTAK TÜRK TARİHİ DERS KİTABI KABUL EDİLDİ  
Geçtiğimiz hafta Astana’da Uluslararası Türk Akademisi’nin (TWESCO) hazırladığı 15. yüzyıla kadar 
‘Ortak Türk Tarihi’ ders kitabı taslağına ilişkin nihai uzmanlar toplantısı gerçekleşti.   

Toplantıya Türk Keneşi’ne üye devletler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin Eğitim 
Bakanlıkları ve Uluslararası Türk Akademisi’nin temsilcilerinin yanısıra tarihçi uzmanlar katıldı. 

Anılan çalışma grubuna giren uzmanlar, Akademi’de 25-27 Eylül 2017 tarihlerinde anılan ders 

kitabının taslağını detaylı olarak değerlendirmiş ve gerekli düzeltmeleri yaparak içeriğine katkı 

sağlamışlardır. Toplantı katılımcıları,  ayrıca 2015 yılındaki Türk Dili Konuşan Ülkeler Eğitim 

Bakanları 4. Toplantısı’nda alınan kararlara atıfla bulunmuşlardır.  

Akademi Başkanı Darhan Kıdırali’nin moderatörlüğünde yapılan toplantıda taraflar Ortak Türk 

Tarihi Ders Kitabının son taslağı üzerinde mutabık kalmıştır.  

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için hazırlanan ders kitabı  15. yüzyıla kadarki dönemi kapsamakta olup, 7 

bölümden oluşmaktadır.  

Çalışma toplantısının sonuçlarına göre Toplantı’nın Karar Tutanağı imzalanmıştır.  

Tutanağa göre, taraflar Ders Kitabı taslağının 2018 yılı Mart ayında Kırgızistan’da düzenlenmesi 

öngörülen Türk Keneşi Devlet Başkanları Konseyi 6. Zirvesi’nde, Devlet Başkanlarına takdim 

edilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. 

Toplantı katılımcıları Uluslararası Türk Akademisi’nin 15. yüzyıla kadar ‘Ortak Türk Tarihi’ ders 

kitabı taslağını hazırlayarak, üye ülkelerin tarihçi uzmanlarına sunulan Akademi’nin çalışmalarından 

duydukları memnuniyeti dile getirmişler. 
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MACARİSTAN ULUSLARARASI TÜRK AKADEMİSİ’NE  
GÖZLEMCİ STATÜSÜ KAZANDI   

Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Macaristan'ın Uluslararası Тürk 

Akademisi'ne (TWESCO) gözlemci statüsünü almaya yönelik talebi kabul edilmiştir. 

MB Genel Asamblesi 72. Oturumu çerçevesinde Kazakistan’ın başkanlığında gеrçekleşen Türk Dili 

Konuşan Devletler İşbirliği Keneşi'ne (Türk Keneşі) üye devletlerin Dışişleri Bakanlarının gayri resmi 

görüşmesinde esasen Türk Keneşi'nin son faaliyeti ve geleceğe ait meseleler değerlendirildi.  

11 Eylül 2015 tarihinde Astana'da yapılan Türk Keneşi Zirvesinde kabul edilen kararların yerine 

getirilmesi ve Kırgızistan'da gerçekleşmesi düşünülen bir sonraki Zirve'ye hazırlık çalışmaları 

gündemdeki temel konulardan biriydi. 

Bakanlar ayrıca Türk Keneşi ve BM bünyesindeki uluslararası ve bölgesel teşkilatlar arasındaki 

işbirliğini genişletme tedbirlerini ele aldılar.  

Toplantıda, Türk Konseyi’nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Örgütü’nde 

(İİÖ) gözlemcilik statüsünü elde edebilmesi için atılacak adımlar ele alınmıştır. 

Bununla birlikte, görüşmede Тürk Keneşi'nin halihazırdaki Genel Sekreteri Ramil Hasanov'un görev 

süresinin bitmesine ilişkin ondan sonraki Genel Sekreterin Kazakistan tarafından seçileceği belli oldu. 

Yeni Genel Sekreterin ne zaman ve hangi süre ile tayin edileceği hususu ek olarak bildirilecektir.  

Daha önce de bildirildiği gibi, Haziran 2017 tarihinde Macaristan Dış Ticaret ve Dışişleri Bakanı Peter 

Szijjarto Macaristan'ın Uluslararası Türk Akademisi'ne tаm gözlemci statüsünü kazanmak için resmi 

talepte bulunmuştur. 
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Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Devlet Başkanları tarafından 2010 yılında 

kurulan Uluslararası Türk Akademisi, Türk dünyasının dilleri, kültürü ve kadim çağlardan 

günümüze kadarki tarihini titizlikle ve kapsamlı bir şekilde inceleyen ve bu konulardaki 

bilimsel araştırmaların koordinasyonunu üstlenen uluslararası bir teşkilattır. Uluslararası Türk 

Akademisi, Türk dünyasının araştırma ve eğitim merkezleri arasındaki bilimsel işbirliği ve 

eşgüdümü teşvik etmektedir.   
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57 Tauelsizdik caddesi, Barış ve Uyum Sarayı   
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