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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

KAZAKİSTAN VE KIRGIZİSTAN HÜKUMET BAŞKANLARI ARASINDA 

GÖRÜŞMELER YAPILDI 
18 Ekim’de Astana’da Kazakistan Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Hükumetleri arasında görüşmeler 

yapıldı. Planlı olmayan bu görüşme talebi Kırgız tarafından geldi.  

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı Kırgız tarafından Başbakan Sapar İsakov başkanlığındaki 

heyetle geniş katılım sağlandı.    

Kırgızistan heyetinde Başbakan Birinci Yardımcısı T.Abdıgulov, Dışişleri Bakanı E.Abdıldayev, Maliye 

Bakanı A.Kasımaliyev, Ekonomi Bakanı A.Novikov, Devlet Gümrük Hizmetleri Başkanı A.Sulaymanov, 

Devlet Vergi Hizmetleri Başkanı O.Abdıkayimov, Ekonomik Suçlarla Mücadele Devlet Hizmetleri 

Başkanı Z.Osmonov, Devlet Göç Hizmetleri Başkanı M.Aydaraliyev, Devlet Sınır Hizmetleri Başkan 

Yardımcısı K.İsakov hazır bulundular. 

Temaslar çerçevesinde iki ülke Bakanları ve bakanlık mensuplarının katılımıyla dar ve geniş katılımlı 

görüşmeler yapıldı.  

Kazakistan Başbakanı Bakıtjan Sagintayev ve Kırgızistan Başbakanı Sapar İsakov’un görüşmesi sırasında 

taraflar DTÖ ve AEB kural ve normları doğrultusunda sınır, taşımacılık, bitki sağlığı ve veteriner 

kontrolü, gümrük ve vergi işlemlerini masaya yatırdı. 

Bakıtjan Sagintayev konuşmasında Каzakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in birçok kere 

belirttiği gibi “iki ülke ilişkileri bölgede karşılıklı ve etkili işbirliğine her bakımdan örnek teşkil etmelidir” 

dedi. Sapar İsakov da Kırgızistan Başbakanı olarak yapıcı çalışmaya meyilli olduğunu bildirdi. 

Taraflar görüşmeler sonucu 19 Ekim Tarihinden itibaren Kazak-Kırgız sınırlarını geçişlerde huhusi 

bagajlı tüzel kişiler, yolcu otobüsleri, hafif araçlar ve boş yük araçlarına öncelik tanınması konusunda 

anlaşmaya vardılar. Ayrıca Kazakistan ve Kırgızistan Başbakanları Birinci Yardımcıları başkanlığında ikili 

iktisadi ilişkiler bağlamında gündemdeki konularla ilgili ortak “Yol Haritası” hazırlanması için çalışma 

grubunun oluşturulması kararı alındı. 

Kırgızistan’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidardaki Kırgızistan Sosyal Demokrat Partisi’nden 

aday olan Sooronbay Ceenbekov zafere ulaşmıştı. Yeni Cumhurbaşkanı yemin töreninin Aralık ayında 

yapılacağı beklenmektedir. 
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İLHAM ALİYEV’İN TÜRKİYE ZİYARETİ SONUÇLARI 

Geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip 

Erdoğan’ın daveti üzerine özel misafir olarak İstanbul’u ziyaret etti. İ.Aliyev Türkiye yönetimiyle 

görüşmeleri dışında dünyanın gelişmekte olan sekiz ülkesinin (D-8) “İşbirliği Fırsatları Çoğaltmak” 

temalı Ekonomik İşbirliği Örgütü 9.Zirvesi’ne katıldı. 

Türk basınında yer alan haberlere göre zirve kutsal Kuran ayetlerinin okunmasıyla başladı. 

Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Seyyid Ali Muhammed Musavi açılış 

konuşmasında zirve toplantısının öneminden bahsetti. 

D-8 Örgütü Dönem Başkanı Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi üye ülkelerin çağdaş dönemde 

örgütün faaliyet alanını genişletmesi gerektiğinin altını çizdi.  

Örgütün yeni Dönem Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan konuşmasında üç 

kıtanın ülkelerini kapsayan D-8’in son yirmi yıldaki başarısına vurgu yapara Zirvenin dünyadaki 

gerginlik durumundaki öneminden bahsetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Müslümanların yaşadığı 

bölgelerde son yıllarda olan çatışmalar, terör olayları, doğal afetlerin ağır sonuçları olduğuna dikkat 

çekerek küresel adaletsizliğin azalmak yerine artmaya devam ettiğini üzüntüyle ifade etti.  

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev D-8 Örgütü IX.Zirvesi’nde yaptığı konuşmada 

Azerbaycan’ın İslam dayanışmasına büyük önem verdiğini ve katkıda bulunduğunu ifade etti. 2017 

yılı Azerbaycan’da “İslam Dayanışması Yılı” ilan edildi. Aynı anda bu sene Azerbaycan’da 54 İslam 

ülkesinden gelen üç bine yakın sporcunun katılımıyla IV.İslam Dayanışması Oyunları düzenlendi. 

Bugün dünyada en ciddi tehlikelerden birini oluşturan İslamofobi ile mücadele ettiklerini de 

sözlerine ekledi. 

D-8 Grubu’nda Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, İndonezya, Mısır ve Nijerya 

bulunmaktadır. Gruptaki Türkiye ve İndonezya G-20 üyesidir. D-8’in en büyük amacı üye ülkeler 

arasında işbirliğini geliştirmek ve iktisadi, sosyal alanlarda ilişkileri pekiştirmektir. 
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TAŞKENT’TE ÖZBEKİSTAN VE ÇEÇENİSTAN 

 DEVLET BAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ   
 

Geçtiğimiz hafta Taşkent’te Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev ve Çeçenistan 

Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadırov arasında bir görüşme gerçekleşti. Özbekistan medyasında 

çıkan haberlere göre, 16 Ekim 2017 Tarihinde Çeçenistan lideri Şavkat Mirziyoyev’in ikametgahında 

kabul edildi.       

Değerli konuğu karşılayan Şavkat Mirziyoyev, en üst düzeyde yapılan düzenli görüşmelerin 

Özbekistan-Rusya arasındaki stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinin güçlendirilmesine ve bu 

ilişkilerin somut ve pratik anlamdaki gelişimini sağladığını vurguladı.      

Bu yılın Nisan ayında Rusya Federasyonu'nda yapılan üst düzey ziyaret sırasında iki ülke arasındaki 

işbirliğine dair imzalanan Hükümetlerarası anlaşmanın çeşitli sektörlerde daha yakın işbirliği ve 

etkileşim için yeni fırsatlar yarattığı hususu ayrıca dile getirildi.    

Görüşmede işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki perspektifler değerlendirildi. Ekonomik ve 

kültürel-insani alanlardaki karşılıklı ticaret hacmini arttırma ve karşılıklı ticaret alanlarını genişletme, 

ortak programların ve projelerin uygulanması konularına vurgu yapıldı.  

R.Kadırov, babası Ahmat-Hacı Kadırov'un eğitim aldığı İslam medeniyetinin tarihî merkezlerini 

ziyaret amacıyla Özbekistan’a geldiğini ifade ederek, Özbek tarafına konukseverlik ve organizasyon 

için teşekkür etti.      

Ramazan Kadırov, Özbekistan'ın çok uluslu halkına derin saygı duyduğunu belirterek,  etnik uyum 

ve dini hoşgörüyü güçlendirme, ayrıca İslam'ın gerçek anlamdaki hümanist, insani özünü geliştirme 

yönündeki Özbekistan’ın sürdürdüğü politika ve uluslararası inisiyatifleri büyük takdirle 

değerlendirdiğini bildirdi.    
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ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ  
19. ULUSAL KONGRESİ GERÇEKLEŞMEKTE  

 

18 Ekim 2017 Tarihinde Pekin’deki Halklar Meclisi Evi’nde Çin Komünist Partisi'nin 19. Ulusal Kongresi 
başladı. Bu Kongre yalnızca Çin için değil, aynı zamanda ÇKP ile yakın işbirliği içinde olan dünyanın birçok 
ülkesi için de büyük önem taşımaktadır.    
Her beş yılda bir defa yapılan Kongrede, Çin Halk Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet organlarının yapısı % 
60 oranında yenilenmektedir. Emekli siyasetçilerin yerine yeni nesil liderler geliyor. Bunun yanısıra, anılan 
toplantıda Çin yetkililerinin önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin yeni planları oluşturulmaktadır.     
Anılan Kongre’ye katılan yaklaşık 2.3 bin delege ilk önce Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi Genel 
Sekreteri Xi Jingpin’in konuşmasını ve ardından ÇKP Merkezi Komisyonu’nun disiplin ile ilgili raporunu 
dinledi.    
Genel Başkanlık üyeleri arasında önde gelen siyasi liderlerin yanısıra Jiang Zemin, Zhu Rongji, Hu Jintao, 
Wen Jiabao ve Li Peng'in gibi eski Genel Sekreterler ve Çin Devlet Konseyi Başkanları da bulunmaktaydı. 
Üyelerin en yaşlısı Song Ping 100 yaşındadır.  
Halihazırda Kongre’deki esas entrikanın Politbüro ve Daimi Komitenin yeni yapısı ile ilgili olacağı 
bilinmektedir. Çin’deki iktidarın en yüksek yetkilerini anılan iki devlet organı temsil etmektedir.   
Şu an itibarıyle Çin lideri Xi Jinping’in göreve yeniden seçileceği ve 2022 sonbaharında yapılacak olan bir 
sonraki Kongreye kadar Çin'in Devlet Başkanlığını yürüteceği belirtilmektedir. Bununla birlikte, Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin en üst organlarının yeni yapısına göre ülkenin Devlet Konseyi Başbakanı Li Keqiang da 
görevinde kalacaktır. Politbüro'nun Daimi Komite’deki diğer 5 pozisyon, partiye yeni görevlilerin alınması ile 
yenilenecektir. Bu pozisyonlar için iç gizli mücadele başlayacaktır. Batı ülkelerinin aksine, Çin'de iç mücadele 
süreci halka kapalı ortamda gerçekleşmektedir. Yine de, partide iç rekabet gözlemlenmekle birlikte, Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin görev başındaki Devlet Başkanının, diğer parti gruplarını ve klanları temsil eden Çin'in eski 
liderleri arasında güçlü muhalifleri olduğu bilinmektedir.  
Son olarak, Kongre’nin temel entrikası, 2022 yılından sonra Xi Jinping'in halefinin yerini kimin alacağı 
hususu ile ilgili olacaktır. Geleneksel olarak, Politbüro Başkanlığı görevine en fazla 60 yaşında olan, nispeten 
genç bir siyasetçinin getirilmesi ve hatta daha sonraki dönemde Çin Halk Cumhuriyeti görevini 
üstlenebileceği beklenmektedir. Bu göreve Chen Minier ve Hu Chunhua gibi dünya kamuyou için yeni isim 
olan Çin’li politikacıların getirilmek istendiği iddia edilmektedir.     
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SOÇİ’DE VALDAY-2017 TARTIŞMA KULÜBÜ 

 OTURUMU GERÇEKLEŞTİ   
Valday Kulübü organizatörlerine göre, bu yılki toplantıya 33 ülkeden 130'dan fazla katılımcı iştirak 

etti. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün "Geleceğin Dünyası: Çarpışmadan Uyuma Doğru" 

konulu 14. Genel Oturumu’na Vladimir Putin, Afganistan Eski Devlet Başkanı Hamid Karzai, 

Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Asle Toje, Alibaba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma 

katıldı.    

Valday forumu çerçevesinde uzmanlar, dünyanın şu anda yeni durumla karşı karşıya geldiğini itiraf 

ettiler. Eski kurallar işe yaramamakla birlikte, standartlar çifte nitelik kazanmış olup, tüm bunlar 

yalnızca siyasi durumu değil, aynı zamanda teknolojik anlamdaki değişimle birlikte bizleri de 

etkilemektedir.     

Bu bağlamda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temel konulara ilişkin konumunu açıkça 

belirlemek için Valday platformunu geleneksel olarak kullanmaktadır. İki sistem arasındaki rekabet, 

olumlu ve olumsuz yönleriyle bir realite hâle geldi. Bu durum, önce SSCB'yi, sonra hem rakipler, 

hem ortaklar olmaya mecbur olan Rusya ve ABD'yi süper güçlere dönüştürdü. Soğuk Savaş 

dönemini arkada kalmasına rağmen gerginlik derecesi hâlâ yüksektir. Sorumluluk çok büyük, çünkü 

iki ülkenin nükleer cephanesi dünya uygarlığını yok edebilme gücüne sahiptir.    

Vladimir Putin'in Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmayı uzmanlar siyasi maraton 

olarak adlandırdılar. Rusya lideri 3,5 saat boyunca dünyayı endişelendiren neredeyse tüm güncel 

sorunlarla ilgili yorumlarda bulundu. Siyaset bilimcilerine göre, ülkenin uluslararası arenadaki bir dizi 

başarılarından sonra, elbette Suriye'de yapılan eylemler sayesinde Rusya liderinin her sözü anılan 

siyasi kulübün sınırlarının çok ötesinde büyük dikkatle dinlenmiştir.   

Suriye çözüm süreci bağlamında Putin, Kazakistan'ın Suriye krizinin çözümünde itibarlı arabulucu 

olduğunun altını çizdi. Putin, "Devlet Başkanı Nazarbayev'in tüm çatışan ve görüşme yapan tarafları 

müzakere masasına oturtabilmek için belirli sorumluluk üstlendiği anların da olduğunu belirtmek 

isterim" dedi. Putin, Kazakistan'ın Suriye krizi bakımından tarafsız pozisyonu göz önünde 

bulundurularak, Astana’nın müzakereleri yürütmek için en uygun platform olduğunu açıkladı.  
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Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Devlet Başkanları tarafından 2010 yılında 

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

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

bilimsel araştırmaların koordinasyonunu üstlenen uluslararası bir teşkilattır. Uluslararası Türk 

Akademisi, Türk dünyasının araştırma ve eğitim merkezleri arasındaki bilimsel işbirliğini 

teşvik etmektedir.   
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