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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 raporu Uluslararası Türk Akademisi  
tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KAZAKİSTAN BMGK DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALDI 

Kazakistan Cumhuriyeti 1 Ocak 2018 Tarihinden itibaren tarihinde ilk defa Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’ne başkanlık etmeye başladı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nın haberine göre, 

Kazakistan BMGK Dönem Başkanlığını 1 Ocak – 31 Ocak 2018 Tarihleri arasında yürütecektir. 

Kazakistan 2 Ocak günü BM Güvenlik Konseyi’nin seçilmiş üyesi olarak diğer Konsey üyeleriyle 

birlikte bu döneme ait başkanlık programını değerlendirerek kabul etti.  

Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın Hizmeti’nin haberine göre, Kazakistan’ın 

inisiyatifi üzerine Güvenlik Konseyi’ne iki yıllık süreliğine geçici üye olarak seçilen Fildişi Sahilleri, 

Kuveyt, Hollanda, Peru, Polonya ve Ekvator Ginesi’nin bayrakları ilk defa resmî törenle asılacaktır. 

Bununla birlikte 18 Ocak’ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in başkanlığında 

BMGK üst düzey üyelerinin katılacağı “Kitle imha silahlarının yayılmaması: güven tedbirleri” 

temalı toplantı yapılacaktır.  

Belirtilen dönem içinde Kazakistan Cumhurbaşkanı ABD üst düzey siyasetçileri ile görüşeceği ve 

BMGK etkinliklerine katılacağı ABD’ye resmî ziyaret gerçekleştirecektir. 

Kazakistan Cumhuriyeti’nin BM Daimi Temsilcisi Kayrat Umarov’un açıklamasına göre, 

Kazakistan Dönem Başkanlığı sırası için yoğun program hazırladı. Başkanlığının ilk günkü 

sonuçlarına göre “Bu çalışmada Dışişleri Bakanlığı ve dış temsilciliklerle birlikte ilgili bakanlık ve 

kuruluşların ortak gayretlerinin çok yardımı dokundu. Dönem Başkanlığı için çok iyi hazırlandık. 

Önemli uluslararası sorunlar konusunda öncelikler ve yaklaşımları belirledik” dedi. 

Ayrıca 25 Ocak’ta BM daimi üye ülke temsilcilerinin katılacağı BMGK’nin “Filistin sorununu da 

içeren Orta Doğu’daki durum” temalı üç ayda bir düzenlenen açık tartışma oturumu 

düzenlenecektir. 

Kazakistan basınında yer alan haberlere göre, Kazakistan’ın Dönem Başkanlığı sırasında Ocak 

ayında Konsey’de Suriye, Libya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, 

Darfur, Batı Afrika ve Sahel, Güney Sudan, Mali, Somali, Kıbrıs ve Kolumbiya’nın durumlarıyla 

ilgili geleneksel olarak yapılan açık ve kapalı oturumlar düzenlenecektir. 

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nın resmî sitesinde Kazakistan’ın 2017-2018 yıllarında BM Güvenlik 

Konseyi üyesi olarak önceliklerinin Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 

BMGK’ye sunduğu “Kazakistan’ın Güvenilir, Adaletli ve Gelişen Dünya için Global Ortaklığı  
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Sağlamlaştırma Konsepti Görüşü” başlıklı siyasi mesajında yer aldığı belirtilmektedir.  

Ayrıca BMGK daimi üyelerinin İran durumunu değerlendirebileceği beklenmektedir. Kazakistan 

tarafı Dönem Başkanı olarak Güvenlik Konseyi üyelerinin bu konuyla ilgili tekliflerini 

değerlendirmeye hazır olduğunu ifade etti. 

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında BM Güvenlik Konseyi gündeminde İran sorunu 

yer almadığından Kazakistan’ın bu konuyu öne sürmeyeceği de belirtilmektedir. Kayrat Umarov bu 

ve diğer konuları BM’de akredite olan gazeteciler için düzenlenen basın toplantısında açıkladı. 

Amerika basınında belirtildiği gibi gazeteciler Kuzey Kore yaptırımlarının etkililiği, Filistin’in 

durumu ve Küdüs’ün statüsü, Myanmar mülteci krizi, Yemen’deki çatışmanın tırmanması  gibi 

konularla ilgilendi. Hatta Güvenlik Konseyi’ni doğrudan alakadar etmeyen iklim değişikliği de 

gazetecilerin ilgisini çeken konulardan oldu. 

Buna bağlı olarak uluslararası camia için Astana’da EXPO 2017’nin yapılması ve gelişen dünya için 

istikrarlı sosyal ve ekonomik kalkınma, barış yanlısı yeşil teknolojinin sergilenmesinin olumlu 

etkileri belirtildi.  

Kazakistan böylece 2018 yılının ilk günlerine denk gelen BMGK Dönem Başkanlığını yoğun 

gündemle başlatmış oldu.  
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BDT GAYRİRESMÎ ZİRVESİ YAPILDI 

2017 Aralık ayının son günlerinde Rusya’da Bağımsız Devletler Topluluğu Gayriresmî Zirvesi 

yapıldı. Zirve toplantısına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İ.Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı 

A.Lukaşenko, Ermenistan Cumhurbaşkanı S.Sarkisyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev, 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı S.Ceenbekov, Moldova Cumhurbaşkanı İ.Dodon, Özbekistan 

Cumhurbaşkanı Ş.Mirziyoyev, Rusya Ferederasyonu Devlet Başkanı V.Putin, Tacikistan 

Cumhurbaşkanı E.Rahmon katıldı. 

2017 yılının sonuç ve neticeleri değerlendirilen zirvede Rusya tarafı başkanlık raporunu sundu. 

Putin konuşmasında: “İnovasyon, nükleer enerji, taşımacılık güvenliği alanında anlaşmalar yasallık 

kazandı. Korsan ürün satışının engellenmesi, entelektüel mülkiyetin korunmasına yönelik belgeler 

kabul edildi. BDT çerçevesinde serbest hizmet ticaretine yönelik önemli anlaşmayla ilgili çalışmalar 

tamamlanmaktadır. Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye ülkeler terör, sınır ötesi suçlar ve 

uyuşturucuyla mücadelede etkileşimi güçlendirmektedir” dedi. 

Nursultan Nazarbayev Rusya ziyareti sırasında Vladimir Putin’i BDT Dönem Başkanlığını başarılı 

bir şekilde yürütmesinden dolayı tebrik ederek Rusya Federasyonu tarafından Avrasya 

coğrafyasında entegrasyonun geliştirilmesi ve topluluğun uluslararası otoritesinin güçlendirilmesi 

konularında yaptıkları çalışmaların öneminin altını çizdi.  

N.Nazarbayev geçtiğimiz yılın Kasım ayında Minsk şehrinde yapılan KGAÖ zirvesinde bölgesel ve 

uluslararası gündemde yer alan önemli konuların değerlendirildiğini hatırlattı.  

Kazakistan Cumhurbaşkanı konuşmasında “Görüşmeler esasında çözemeyeceğimiz konu 

bulunmamaktadır. Bağımsızlık ve karşılıklı saygı prensipleri temelinde çalışmaya devam etmeliyiz” 

dedi.  

Nursultan Nazarbayev Vladimir Putin’e Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı seçimlerinde 

başarılar dileyerek Rusya’nın çok uluslu halkının doğru seçim yapacağına inandığını belirtti.  

Taraflar sonunda farklı alanlarda devletlerarası işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduktan 

sonra Tacikistan Cumhuriyeti’ne gelecek yıl yürüteceği Başkanlık dönemine başarılar dileklerinde 

bulundu. 
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ORTA ASYA ENTEGRASYONU GÜÇLENMEKTE 

Geçtiğimiz 2017 yılı abartısız olarak Orta Asya ülkeleri ilişkilerinin güçlendiği yıl olarak ilan 

edilebilir. Bazı uzmanlar bunu Özbekistan'da yeni Devlet Başkanının seçilmesine bağlarken, diğer 

analistler yer alan olumlu değişikliklerin aslında önceden beklendiğine ve artık kaçınılmaz olduğuna 

dikkat çekmektedir.    

Her halûkarda, Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni gelişmelerin kaydedildiği artık bir 

gerçektir. Bu bağlamda, Özbekistan liderinin Kazakistan'a yaptığı ilk ziyaretinin geçen yılın en 

önemli gelişmelerinden biri olduğuna özellikle dikkat edilmelidir. 22-23 Mart 2017 Tarihlerinde 

Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev Kazakistan'a devlet ziyareti gerçekleştirmişti.  

O dönemde birçok gözlemci, Astana ve Taşkent'in daima stratejik ortaklık, dostluk ve komşuluk 

ilişkilerini sürdürmeye çalıştığına  vurgu yapmıştı. Bundan hareketle, Astana'da Nursultan 

Nazarbayev ve Şavkat Mirziyoyev’in görüşmelerinde taraflar ikili ilişkileri derinleştirmeye yönelik 

çalışmaları sürdürmeye hazır olduklarını açıkladılar.  

Uzmanlar, Kazakistan ve Özbekistan'ın ticaret ve ekonomi alanlarında olduğu kadar ulaştırma ve 

tranzit sektöründe de gerçekleşmemiş büyük potansiyelin bulunduğunu belirtmekteler. Taraflar 

birçok alanda birbirlerini tamamlayabilirler. Bu arada, sözü edilen ziyaretten önce, taraflar Almatı-

Taşkent yönündeki "Talpar-Talgo" yolcu treninin lansmanı konusunda anlaşmaya vardılar.  

Geçtiğimiz dönem Kazakistan ve Türkmenistan Devlet Başkanlarının karşılıklı ziyaretleri 

gerçekleşti. 2017 yılının baharında Gurbangulı Berdimuhamedov Astana'yı ziyaret etti. Sonbaharda 

ise Nursultan Nazarbayev Aşgabat'ı ziyaret etti.  

Bu bağlamda, yılın sonunda yeni seçilen Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Jeyenbekov’un ilk 

resmi ziyaretlerinden birini Astana'ya yapması çok sembolik bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.   

Beklendiği gibi, Astana'daki görüşme esnasında Nursultan Nazarbayev ve Sooronbay Jeyenbekov 

yapıcı diyalog kurma niyetlerini doğrulayarak, Kazakistan ve Kırgızistan'ın kardeş halkları 

arasındaki birkaç yüzyıldır devam eden güçlü dostluk ilişkilerine dayanan gündemdeki güncel 

meselelerin çözülmeye devam edilmesine olan güvenlerini dile getirdiler.  

Şüphe yok ki, bu gelişmeler 2018 yılında da güçlenecektir. Bu yılın Mart ayında Orta Asya 

Cumhuriyetleri Devlet Başkanlarının ilk zirvesinin yapılması planlanmaktadır. Planlanan toplantı, 

şüphesiz Orta Asya devletleri ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayacağını bildirmektedir.  
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İRAN’DA PROTESTO GÖSTERİLERİ YER ALDI  

Geçen yılın Aralık ayı sonunda, İran'ın çeşitli şehirlerinde halk gösterileri yer aldı. İran medyasına 

göre, 27 Aralık 2017 Tarihinde başlayan karışıklıklar Tahran, Meşhed, İsfahan ve Reşt dahil olmak 

üzere birçok şehri kapsadı. İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, gösterilerin ülkedeki iç sorunlardan 

ve diğer devletlerin kışkırtmalarından kaynaklandığını açıkladı.     

Bazı haberlere göre, şu ana kadar 20 kişi ayaklanmanın kurbanı olmuştur. Kalabalığı askeri 

birliklere karşı kışkırtan 500’e yakın provokatör polis tarafından gözaltına alınmıştır.     

Son günlerde protestocuların sloganlarının değiştiğine dikkat çekilmektedir. Göstericiler artık siyasi 

sloganlar atarak iktidar değişikliğini talep etmeye başlamıştı. Gösteriler Aralık ayının sonlarında 

gıda fiyatlarındaki artışa karşı barışçıl protesto şeklinde başlamıştır. Genelde sokaklara çıkanların 

çoğunun yaşları 30’un altında idi. İstatistik bilgilere göre, ülkedeki her bir üçüncü genç insan 

işsizdir.   

İşsizlik sorununun önemine dikkat çeken İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, "Bizim için 

işsizlikten daha önemli bir mesele olmadığını vurgulamak istiyorum. İşsizlik çok tehlikeli bir şeydir. 

Sonuçta toplumdaki uyuşturucu, aile çatışmaları başta olmak üzere neredeyse tüm sorunlar 

işsizlikle bağlantılıdır. Bu nedenle mevcut sorunları çözmeliyiz".   

Dış oyuncuların tepkisi de beklenmedik yönde gelişti. Şöyle ki, ABD Devlet Başkanı D. Trump, 

artık ülkede değişim zamanı geldiğini söyleyerek, kendisinin ancak ülkesini düşünmesi gerektiğinin 

ve İranlıların kendi sorunları ile kendileri ilgilenmesi gerektiğinin altını çizdi. ABD lideri, herkesin 

ilerleme kaydetmesi için ilk önce kendini değiştirmesi gerektiğini açıkladı.   

Buna karşılık, Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın iç işleri ile ilgili herhangi bir müdahalenin kabul 

edilemez olduğunu açıkladı.    

Uzmanların birçoğu, İran olaylarında dış müdahalenin yer aldığının şüphesiz olduğunu öne 

sürmekle birlikte, protestocuların tüm eylemlerinin teknik olarak bilinen planlara göre inşa 

edildiğine dikkat çekmiştir. Siyaset bilimcilerinin belirttiği gibi, protestoların temel amacı, İran 

yetkililerini sayısız kurbanlara neden olması için çok sert güç kullanmaya teşvik etmek olabilir.  

Bu arada, İran'daki durumun hâlâ çok gergin olduğu söylenebilir.   
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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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