


     Değerli takipçilerimiz,
   Başta Türkistan coğrafyası olmak üze-
re Türk’ün yaşadığı her noktada meydana 
gelen gelişmeleri ilgilisine aktarma gay-
reti içinde olan AAE Türk Dünyası Ra-
poru yeni sayısını sizlere arz etmektedir.  
 
   Akademik Araştırma Enstitü olarak kurul-
duğumuz günden bu yana çeşitli konularda 
hazırlamış olduğumuz analiz ve raporları 
kamuoyuna ilan etmeye devam ediyoruz. 
Çalılmalarımız kapsamında uzun yıllar bo-
yunca kesintisiz bir şekilde hazırlanan Türk 
Dünyası Raporu ile milyonlarca Türk’ün 
yaşadığı devasa coğrafyalardan en ücra 
Türk beldelerine kadar Türk Dünyasının 
her karışından haberleri sizlere ulaştırdık. 

Rapora Katkı Sunanlar; 

Adem Varol, 
Dilara Altın
Erçin Yavuz, 
Oğuz Gök, 
Kevser İrem Öztürk,
Melike Nur Çağ, 
Sultan Merve Çetin, 
Süleyman Türkeş Dedeci

Hazırlamış olduğumuz raporla Türk 
Dünyasının entegrasyonuna ciddi bir 
katkı sağlamakla kalmayıp Türk Dün-
yasının her köşesinden bu alanda ça-
lışma yapan akademisyenlere de der-
li toplu bir dosya sunmuş olduk.  
   Dünyadaki güç dengelerinin hızla de-
ğiştiği ve Türk nüfusun yoğunlukta ya-
şadığı coğrafyalarının öneminin katbekat 
arttığı bir dönemde Türk Dünyasından 
haberdar olmak dünyayı daha doğru anla-
mak açısından bir pusula halini almıştır.  
   Bu düşünceden hareketle enstitümüz uz-
manlarının açık kaynakları taramak ve böl-
gedeki uzmanlarla irtibata geçmek suretiyle 
hazırlamış oldukları Türk Dünyası Rapo-
ru’nun Ağustos 2022 sayısını kamuoyunun 
ve ilgililerin dikkatine sunuyoruz.



Kırım
KIRIM TATARLARININ 
HAKSIZ HAPİS SÜREÇLERİ
   Kırım Yüksek Mahkemesi’nde Kırım Tatar siya-
setçi Neriman Dzhelal ve eylemciler Asan ve Aziz 
Akhtemov, Perevalnoye köyündeki doğalgaz boru 
hattının sabote edilmesi davasında son sözlerini 
açıkladı. Sanıklar, haklarındaki davanın uydurma 
olduğunu, ön soruşturma sırasında işkenceye ma-
ruz kaldıklarını, mahkeme ve savcılığın davanın 
suçlayıcı yanlılığıyla ilgilendiğini ifade ettiler. Sü-
reç ile ilgili durmadan haksız tutumlara uğradıkları 
yakınları tarafından da belirtildi. Son olarak mah-
keme, kararın 21 Eylül’de açıklanmasına karar 
verdi. Aziz Ahtemov konuşmasında, FSB’nin suç-
landıkları suçlara dair kanıtları varsa özel servisle-
rin neden işkenceye ihtiyaç duyduğunu merak etti.
   “Bizi neye ikna etmeye çalışıyorlar? Bu işkence 
norm haline mi geldi? Hiç işkence gördün mü? 
Sevdiklerinizi öldürmekle tehdit mi ettiniz? Eği-
timli insanlar bile buna dayanamaz ve işkencenin 
etkisi altında konuşmaya ve yapmadıklarını itiraf 
etmeye başlarlar. 8 yıldır FSB’nin acımasız çalış-
ma yöntemlerini gözlemliyoruz. Gerçek için, sa-
dece kendilerine uygun olanı verirler, Kırım Tatar 
halkını bir kez daha damgalamak. Terazinin bir

tarafında, sadece yetkili-
ler istediği için hapsedilen 
masum insanlar varken, 
diğer tarafta -bir kişiyi ka-
patmayı kolaylaştıran aynı 
otorite- adaletten nasıl 
bahsedebiliriz? Başka bir 
unvan ve kendi hükümdar-
larından övgü.”
   Ön soruşturmadan bu 
yana gözlemlediği hakim 
ve savcıların taraflı tutum-
ları nedeniyle davasının 
siyasi düzenine ikna oldu-
ğunu da belirtti.
   “En ufak bir güçle donan-
mış insanlar, neden her şe-
yin kendilerine caiz oldu-
ğuna inanırlar, başkalarının kaderini kendilerinin 
tayin edebileceğini düşünürler, onları kendilerine 
faydalı olanı yapmaya, hatta daha çok işkenceye 
zorlarlar? İnsanları anavatanlarından uzaklaştırın, 
farklı düşünenleri hapse atın. Asan Akhtemov, ko-
nuşmasının başında, gaz boru hattının patlaması-
nın yerel nüfusu veya askeri birimi etkilemediğine 
dikkat çekti, çünkü bölge sakinlerinin gaz kesinti-
leri hakkında şikâyetleri yoktu, askeri birimin tem-
silcisi. Doğalgaz boru hattının nerede olduğu hak-
kında bir fikri bile yoktu ve askerlerin “depresif 
durum” şikâyetleri hiçbir şekilde dava dosyasında 
belgelenmiyor. Ona göre, gaz boru hattının havaya 
uçurulması, Kırım Tatarları Meclisi başkan yar-
dımcısı Neriman Dzhelyalov’u suçlamak ve hapse 
atmak için bir nedendi. Özel servisler, Dzhelyalov’

un Kırım Platformu’na yaptığı gezinin bardağı ta-
şıran son damla olduğuna dikkat çekerek, işken-
ce sırasında ona bundan doğrudan bahsetti. Kendi 
zulmünü Dzhelyalov ve kardeşi Aziz ile yakın bir 
ilişki ile Kırım Tatar hareketinin bir aktivisti oldu-
ğu ve onunla birlikte Kherson’a seyahat ettiği ger-
çeğiyle ilişkilendiriyor. Ayrıca sanıklar, mahkeme-
nin önyargısı üzerinde ayrı ayrı durdular. Bunun 
üzerine kurul,kovuşturma için tanıkların ifadeleri-
ni dikkate almazken, işkence konusunda da ifade 
verdi, savunmanın taleplerini asılsız olarak reddet-
ti ve tanıklara kovuşturma 
için yönlendirici sorular 
sordu. Asan, davada ko-
vuşturmaya dair gerçek 
bir delil bulunmadığını, 
örneğin arama ve yazış-



nim ki Neriman Dzhelal, Aziz Ahtemov ve ben pes 
etmeyeceğiz ve inançlarımız, adalet için savaşaca-
ğız. Kırım Tatar halkına yönelik baskılar yakında 
sona erecek. Ben buna inanıyorum”. FSB görevli-
lerinin ilk önce kendisine sorduğu Neriman Dzhel-
yalov, kafasına bir torbayla kelepçeli olarak “Kı-
rım platformuna neden gittiniz?” dedi. Politikacı, 
onu suçu itiraf etmeye zorladıklarını söyledi.
   Neriman Dzhelyalov bu geziyi sadece tutuklan-
ması için bir bahane olarak görüyor, Eylül 2021’de 
gözaltına alınmamış olsaydı, Şubat 2022’de Uk-
rayna’nın askeri işgalinin başlamasından sonra, 
sessiz olmadığı için tutuklanacağına ikna oldu. Ve 
şeyleri kendi adlarıyla çağırdı. Neriman, kendisi-
ne ve arkadaşlarına yönelik baskıları, gazetecilik 
ve kamusal faaliyetlerinin doğal bir sonucu olarak 
gördüğü gibi, devletin insanlara fikirlerini ifade 
edebilmelerinden dolayı intikam alma ve korku 
salma girişimi olarak görmektedir.
   “Kırım Tatar milli hareketinin bir aktivisti, Ku-
rultay delegesi ve Kırım Tatar halkının meclisinin 
ilk başkan yardımcısı olan bana karşı cezai kovuş-
turma, tüm temsilcilik sistemi üzerinde “terörizm” 
olarak nitelendirerek yasadışı ilan etmeyi amaç-
lıyor. Kırım Tatarlarının organları. Böylece Kı-
rım’ın yerli halkına karşı kitlesel baskının yolunu 
açar. Ve bu sadece açık ve mantıklı bir sonuç değil. 
Bu niyet özellikle FSB duvarları içinde benimle 
özellikle veya ihmalle paylaşıldı” diyen Dzhelya-
lov, Kırım başkanı Aksyonov’un tutuklanmasının 
ardından Telegram kanalında “Meclis düşman ve 
terör örgütüdür. Amaç Kırım’a zarar vermek” dedi.
   “Duruşma sırasında tüm katılımcıların vicdanına 
ve akla hitap etmeye çalıştım. Bu tahrifata katılan-

ları kurtarmak için insan görevi ceza davası ve ba-
kımı, bitmiş sayıyorum. Sana kalmış. Bizi yargı-
lamayacaksın. Bu senin kararın. Çünkü kıyamet 
gününde hiçbir yalan ve yalan şahitlik size yardım 
etmeyecektir. Ve adaletsizliğiniz için adil bir ceza 
sizi yakaladığında, belki üç ismimizi hatırlarsınız. 
Ama bunun yerine daha birçok isim var,” dedi 
Neriman Dzhelal. 3 ve 4 Eylül 2021’de Eldar Oda-
manov, Asan ve Aziz Akhtemovs, Şevket Useinov 
ve Nariman Dzhelyalov, Perevalnoye köyünde bir 
gaz boru hattını havaya uçurdukları şüphesiyle Kı-
rım’da gözaltına alındı. Bir günden fazla bir süredir 
onlar hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Araların-
da akrabaları, gazeteciler ve avukatların da bulun-
duğu onlarca kişi, kaçırılanlarla ilgili bilgi almak 
için FSB binasına geldi. Aralarında medya kimliği 
olan Kırım Dayanışması ve Graney.ru Ayder Kadi-
rov ve Nuri Abdurashitov’dan gazeteciler de dahil 
olmak üzere 50’den fazla kişi çevik kuvvet polisi 
tarafından gözaltına alındı. “Demiryolu” ve “Mer-
kez” polis birimlerine götürüldüler, tutuklular po-
lis memurlarına itaatsizlik ve acil durumlarda dav-
ranış kurallarına uymamakla suçlandı. 10 Eylül’de 
avukat Ayder Azamatov, Asan Ahtemov’un kar-
deşi Aziz’i ziyaret etmeyi başardı. Asan’a güvenlik 
güçlerinin Asan’ı dövdüğünü, ormana götürdüğü-
nü, vurmakla tehdit ettiğini ve itirafını almak için 
atanmış bir avukatın huzurunda elektrik şokuyla 
işkence yaptığını anlattı. 
Azamatov, Asan Akhte-
mov’un korumasını kamu-
oyuna duyurdu.

maların çıktılarının, organize bir grubun var lı-
ğından bahsedecek gerçek tanıkların ifadelerinin, 
olay yerindeki telefonların faturalandırılmasının 
vb. üzerinde durdu.
   Asan, konuşmasında 2014 yılında özel servis-
ler tarafından öldürülen Kırım Tatarları hakkında 
konuşmaya çalıştı, ancak mahkeme bunun ceza 
davası için geçerli olmadığına dikkat çekerek onu 
durdurdu.
   “Bugün burada olan ve gelemeyen herkese ses-
leniyorum. Ailemden ayrılmadığınız ve yardım 
ettiğiniz için desteğiniz için çok teşekkür ederim. 
Benim için çok önemli. Söylemelerine şaşmamalı: 
İhtiyacı olan bir arkadaş biliniyor. Bunu uzun za-
mandır biliyordum, şimdi buna ikna oldum. Kötü 
insanların çok fazla iyi arkadaşı olmadığını söy-
lemek istiyorum. Süreçteki tüm katılımcılar, bu 
denemede neler olduğunu mükemmel bir şekilde 
anladılar. Bu ceza davasının tahrif edilmesiyle ilgi-
li herkesin benim, eşimin ve çocuklarımın yaşadığı 
tüm duyguları yaşamasını diliyorum. Şunu da söy-
lemek istiyorum ki, yazılan tüm yazılar bizi yıldı-
ramayacak, er ya da geç hakikat galip gelecek ve 
her şey yerli yerine oturacak, herkes yerini alacak. 
Mahkeme salonunda bizi beraat ettirmek ve ser-
best bırakmak dışında her şey sağduyuya aykırı bir 
suç ve Rusya Federasyonu’nun tüm yargı sistemi 
için bir utanç olacaktır.  
    Ancak bu sistemin ilkelerini bildiğim için mahke-
menin adil bir karar vereceğinden çok şüpheliyim. 
Rusya Federasyonu’nun yargı sistemi, ne yazık ki, 
masumların beraat etmesinin hayal dünyasının dı-
şında bir şey olduğu şekilde tasarlanmıştır.”
   Hapishanede geçireceğimiz süreye rağmen emi-



22 Eylül’de Nariman Dzhelyalov, daha ağır bir 
suçlamayla suçlandı ve onu organize bir grubun 
parçası olarak sabotaj olarak yeniden sınıflandırdı 
ve 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalan-
dırıldı. Ayrıca, organize bir grubun parçası olarak 
patlayıcıların yasadışı edinimi, transferi ve depo-
lanmasıyla suçlanıyor.
   8 Kasım 2021’de Simferopol’deki soruşturmalar 
sırasında FSB ayrıca Kırım Tatarları Meclisi baş-
kan yardımcısı Nariman Dzhelyalov ve Ahtemov 
kardeşleri “organize bir grup tarafından gümrük 
sınırından patlayıcı kaçakçılığı yapmakla” suçladı. 
Bu suç 7 ila 12 yıl hapisle cezalandırılır. Şimdi bu 
davadaki tüm sanıklar aynı anda Rusya Federas-
yonu Ceza Kanunu’nun üç maddesiyle suçlanıyor. 
Kırım Tatar halkının meclisi, 2016 yılından bu 
yana Kırım’da ve Rusya Federasyonu toprakların-
da aşırılıkçı bir örgüt olarak mahkeme kararıyla 
yasaklandı.

KIRIM’DAKİ DİL HAKİMİYETİ
   Kırım’daki hâkimiyetin sorunu, bölge Rusya 
Federasyonuna bağlanmadan önce olduğu gibi, 
bağlandıktan sonra da devam etmiştir. Bölgede 
yalnızca bir okulda Kırım Tatarca eğitim veril-
mesi, resmi dairelerde Rusçanın zorunlu olması 
anadilin, ikinci dil olmasına etkin olmuştur. Mil-
li mekteplerden yoksun, öz dilinden uzak yetişen 
yeni neslin kültürünü de yitirmeye başlaması halkı 
tedirgin eden hususlar arasındadır. Ve Kırım’da on 
yıllar içerisinde Kırım Tatarca yok olmakla karşı 
karşıya kalacaktır.

RUSYA VE UKRAYNA
ARASINDAKİ SAVAŞ
   Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir 

Putin’in talimatıyla, 24 Şubat 
2022’de başlamıştır. Savaş en 
çok Rusya Federasyonu’na 
bağlı olan Kırım’ı daha çok 
etkilemektedir.  Çünkü yaşa-
nılan siyasi dengeler netice-
sinde daha önce Ukrayna’ya 
bağlı olan Kırım, Kırım Tatar 
Türklerinden bazıları Ukray-
na’ya yerleşmiş olmaları II. 
Dünya Savaşındaki gibi zor 
durumda bırakmıştır. Kırım 
yarımadasında yaşayan, kırım 
tatarlarına sözleşme imzalatı

larak savaşa alımlar olmuştur. Savaşın olması se-
bebiyle ekonomi de zorluklar yaşanılmıştır. Bu 
zorluklar elbette normaldir. Yaşanılan gelişmeler 
orada yaşayan tüm halk için korku ve endişeye yol 
açmıştır. Kırım yarımadasında Rus nüfusunun gi-
derek artması sebebiyle Rusça dil hâkimiyeti art-
mıştır.
   En son gelişme olarak; Birleşmiş Milletler (BM), 
en az 4 bin 253 Ukraynalı vatandaşın hayatını kay-
bettiğini bildirirken diğer yandan Birleşmiş Mil-
letler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMYK) 
Ukrayna’da her gün 2 çocuğun öldüğünü 4 çocu-
ğun yaralandığını belirtti. Başlatmış olduğu işgal 
ile Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine 
yönelik saldırı girişiminde bulunan Vladimir Pu-
tin, dünyada pek çok ülke tarafından savaş suçlusu 
olarak kabul ediliyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vo-
lodımır Zelenskıy ile ABD Başkanı Joe Biden, Pu-
tin’in Ukrayna’da soykırıma imza attığını ve savaş 
suçlusu olduğunu ilan 
etti. Ukrayna’da yaşayan 
Azerbaycan diasporasın-
daki vatandaşlardan biri 
olan Said Huseinov, sa-



vaşın 184’üncü gününde hayatını kaybetti. Ukray-
na’nın özgürlüğü için savaşan Azerbaycan Türkü 
Huseinov, Mıkolayiv bölgesinde işgalciler tarafın-
dan öldürüldü.
   Normal yaşayış devam etse de Kırım’da patla-
malar devam etmektedir. Bu sebeple Ruslar korku 
içinde yavaş yavaş terk etmeler bulunmaktadır. Ve 
kırımda herhangi bir siyasi organ bulunmaktadır. 
Ukrayna’da bulunun siyasi organ olması faydası 
dokunmadığı açıktır. Kırım tatar halkını savunan 
kimse yoktur.

ALEXANDER DUGİN’İN
KIZI DARYA’NIN ÖLÜMÜ
   Alevler içindeyanan araçtan çıkan  Darya Du-
gina’nın cesedinin yanmamış olması çeşitli komp-
lo teorilerine neden olmuştur. Ancak kaza sonrası 
görüntüler incelendiğinde Darya’nın vücudunun 
patlamanın tesiriyle araçtan uzağa savrulduğu gö-
rülüyor. Yapılan suikast ve haberlere bakıldığında 
tam gerçeği yansıtıp yansıtılmadığı hakkında bil-
giye hâkim olmak imkânsızdır.  “Arctogaea”da 
Alexandr Dugin, kelimenin tam anlamıyla, kızının 
hayatını feda eden bir baba vakası da dahil olmak 
üzere, eski mistik çocukları kurban etme gelene-
ği hakkında büyük bir makaleye sahiptir. Burada 
yazılanlar ile yaşanılan olayın örtüşmesi bazı du-
rumları açıklamaktadır. Darya’nın ölümü cenaze-
sindeki gülümseyen resimdeki fotoğrafla müttehit 
gizliliğini korumaktadır.

Kırgızİstan
BİNALİ YILDIRIM, DANAKER 
DEVLET NİŞANINA  LAYIK 
GÖRÜLDÜ. 
   Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan’ın ev sahip-
liğinde gerçekleşen Aksakallar Konseyi 13. Top-
lantısı’na katılan TDT Aksakallar Konseyi üyele-
ri ile görüştü. Birçok halkın geçmişini kaybettiği 
küreselleşme çağında kurulan Aksakallar Konse-
yi’nin önemini vurgulayan Caparov, gelecek nesil-
lerin bu Teşkilatın bayrağını gururla taşıyabilecek 
konuma gelmesi için üye devletlerin Aksakalla-
rının bilgeliğine başvurarak Teşkilatı dünyanın 
en güçlü kurumlardan biri haline getirebileceğini 
düşündüğünü dile getirdi. Caparov, görüşmede, 
Kırgızistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti 
arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlendirilme-
sine yaptığı büyük katkılardan dolayı Aksakallılar 
Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’a Danaker Dev-
let Nişanını takdim etti.

KIRGIZİSTAN’DAN “TEK ÇİN” 
POLİTİKASINA DESTEK
   ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelo-
si’nin Tayvan ziyaretine ilişkin Kırgızistan Dışiş-
leri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, Kırgı-
zistan’ın konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip 
ettiği belirtilerek, Tayvan Boğazı’nda durumun tır-
manmasını önlemek amacıyla bir an önce gergin-
liğin azaltılması, sürdürülebilir barış ve istikrarın 
sağlanmasından umut edildiği kaydedildi. Açıkla-
mada, “Kırgız Cumhuriyeti, Tayvan sorunu ile il-
gili tutumunun değişmezliğini ve tüm Kırgız-Çin 
belgelerinde belirtilen ‘Tek Çin’ politikasını des-
teklediğini teyit ediyor” denildi.

“KOBALT-2022”
   “Kobalt-2022” adı verilen eğitim ve uygulama-
lı tatbikatın, haydut ve terör örgütü oluşumlarının 
tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesinin yanı 
sıra silah depolarının keşfedilmesi, uyuşturucu ka-
çakçılığı kanallarının bloke edilmesi ve narkotik 
maddelerin imhası amacıyla düzenlendiği ifade 
edildi.



KazaKİstan
İRAN’IN “HAYYAM” UYDUSU 
KAZAKİSTAN’DAN FIRLATILDI.

AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ 
HÜKÜMETLERARASI KONSE-
Yİ TOPLANDI.

   Toplantıda, ortak bir gaz piyasasının oluşturul-
ması, endüstriyel iş birliğinin finansmanı, enteg-
rasyon ulaştırma projelerinin geliştirilmesi ve al-
kol piyasasının düzenlenmesi dahil olmak üzere, 
AEB içinde entegrasyonu derinleştirmeye yönelik 
güncel konular konuşuldu. Caparov, AEB içinde 
malların, hizmetlerin, işçilerin ve sermayenin ser-
best dolaşımına ilişkin kuralların açık, anlaşılır ve 
uygulanabilir olması gerektiğini belirterek “Bu tür 
kuralların ihlali için sorumluluk önlemlerinin ge-
liştirilmesi ve uygulanmasına ihtiyaç var.” ifade-
sini kullandı.

   İran’ın, Rus yapımı “Hayyam” uydusunun Ka-
zakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıl-
dığı bildirildi. “Hayyam” uydusu, İran tarafından 
tarım, madencilik ve çevre sorunlarının gözlem-
lenmesi için kullanılacak. İran Uzay Ajansınca ya-
pılan açıklamada, yüksek çözünürlüklü kamera ile 
donatılan uydunun, çevresel gözlemler için kulla-
nılacağı ve tamamen İran’ın kontrolünde kalacağı 
belirtildi. Açıklamada, uydudan toplanan bilgilerin 
başka hiçbir ülke tarafından erişilemeyeceğini ve 
yalnızca sivil amaçlarla kullanılacağı vurgulandı.

KAZAKİSTAN VE AZERBAYCAN 
İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK.
   Resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü’ye ge-
len Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 
ile görüştü. Bu görüşmeler sonucunda iki devlet 
arasında bir dizi anlaşma imzalandı. Azerbaycan 
ve Kazakistan arasında 2022-2026 için iş birliğinin 
geliştirilmesine ilişkin programa ve “Azerbaycan 
ve Kazakistan arasındaki stratejik ilişkilerin güç-
lendirilmesi ve karşılıklı müttefiklik faaliyetinin 
derinleştirilmesine ilişkin bildiriye imza attı.

KAZAKİSTAN İLE RUSYA ORTAK TAT-
BİKATLAR İÇİN HAZIRLANIYOR.
   Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakis-
tan ile Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü kap-
samında ortak tatbikatlar için hazırlık yaptıklarını 
söyledi. “İkili ticaret hacminin geçen yıl yüzde 
34,4, bu yılın ilk beş ayında da yaklaşık yüzde 9 
arttığını” belirten Putin, iki ülke arasında diploma-
tik ilişkilerinin 30. yıl dönümünün ekimde kutla-
nacağını dile getirdi. Putin, bu kapsamda etkinlik-
ler planlandığını belirterek, “Dışişleri ve Savunma 
bakanlıklarımız, Kolektif Güvenlik Antlaşması 
Örgütü (KGAÖ) kapsamında ortak tatbikatlar da-
hil çeşitli etkinliklerin hazırlığını yapıyor.” dedi.

MİLLİ ŞAİR ABAY’IN DOĞUMU-
NUN 117. YILI
   Kazakistan’da her yıl 10 Ağustos, Kazak hal-
kının milli farkındalığının yeniden canlanması-
na katkı sağlayan milli şair Abay Kunanbayev’in 
doğum günü dolayısıyla Abay Günü olarak kut-
lanıyor. Abay Günü dolayısıyla ülke genelinde 
ve şairin doğduğu Semey bölgesinde çeşitli anma 
etkinlikleri düzenleniyor. Başkent Nur Sultan’da 
müzelerde sergiler açıldı. Almatı’da da bir grup 
genç sanatçı metro istas-
yonunda Abay’ın eserle-
rini seslendirdi.



KAZAKİSTAN TÜRKİYE İLE AS-
KERİ İSTİHBARAT ALANINDA İŞ 
BİRLİĞİ YAPACAK.
  NUR Kazakistan hükümeti, askeri istihbarat 
alanında Türkiye ile iş birliği protokolünü onay-
ladı. Kazakistan hükümeti tarafından yayımlanan 
kararnamede, Kazakistan ile Türkiye arasında 10 
Mayıs’ta imzalanan askeri istihbarat alanında iş 
birliğine ilişkin protokolün onaylandığı belirtildi. 
Kararnamede, “Taraflar, ilgili protokol kapsamın-
da güncel konularda askeri istihbarat bilgisi ve uz-
man değerlendirmelerinin karşılıklı değişimi; taraf 
devletlerin güvenliğine tehdit oluşturan bölgedeki 
askeri ve politik durumlarla ilgili gelişmelerin iz-
lenmesi; uluslararası terör örgütleri ve diğer örgüt-
ler hakkında karşılıklı bilgi alışverişi gibi alanlarda 
iş birliği yürütecek.” ifadesi kullanıldı.

KAZAKİSTAN EKONOMİSİ YILIN 
7 AYINDA YÜZDE 3,3 BÜYÜDÜ

   Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Alibek Ku-
antırov, haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda 
yılın ocak-temmuz dönemine ilişkin ülkenin sos-
yoekonomik kalkınması ile ilgili raporunu sundu. 
Rapora göre, söz konusu dönemde ülkenin gayri 
safi yurt içi hasılası yüzde 3,3 büyüdü ve büyüme 
ise inşaat, telekomünikasyon, ticaret, nakliye ve 
depolama, imalat ve tarım alanlarında kaydedildi. 
Aynı dönemde dış ticaret hacminin yüzde 39,4 ar-
tarak 63,7 milyar dolara ulaştığı kaydedilen rapor-
da, imalat ürünleri ihracatının yüzde 33,5 büyüye-
rek 12 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı

TÜRKİSTAN’IN EN BÜYÜK CAMİ-
Sİ KAZAKİSTAN’DA AÇILDI.

   Kazakistan bayrağı rengini andıran gök mavisi 
kubbesi ve minareleriyle başkent Nur Sultan’da 
inşa edilen caminin açılış töreni, kurucu Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev’in katılımıyla ger-
çekleşti. Nazarbayev, burada yaptığı konuşmada, 
camiyi bağımsızlık döneminde ülkenin egemen 
olmasında yar ve yardımcı olan Yüce Allah’ın 
için inşa ettirdiğini belirterek “Bu caminin ibadete 
açılması sadece başkentimiz ve ülkemiz için değil, 
tüm Müslüman alemi için önemli olay.” dedi.



azerbaycan
ERMENİSTAN İLE GELİŞME-
LER VE LAÇIN KORİDORU
   3 Ağustos tarihinde Karabağ’daki yasadışı Er-
meni silahlı güçlerin, Laçın iline bağlı Azerbaycan 
mevkilerine saldırısı sonucunda Anar Kazıov isim-
li Azerbaycan askeri şehir oldu. 
   Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasındaki 
üçlü mutabakat devam ederken, Ermenistan’ın bu 
mutabakata sadık kalmadığı ve ihlal ettiği Azer-
baycan Dışişleri Bakanlığı tarafından ifade edildi. 
Nitekim   3 Ağustos’ta gerçekleşen bir Azerbaycan 
askerinin şehit düşmesi bunu gösteriyor. 
   Diğer taraftan misilleme olarak Azerbaycan or-
dusu Karabağ’dali yasadışı Ermeni güçlerine karşı 
operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar sonu-
cunda Ermeni güçlerin arasında ölülerin bulun-
duğu gibi, birkaç D-30 obüs topu, askeri araç ve 
mühimmat da imha edildi. Bu olayların ardından 
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’a itidal ve ateş-
kese uyma çağırısında bulundu. Fakat çok geçme-
den Ermeni silahlı birliklerince Azerbaycan ordu-
su mevzilerine 12 kez ateş açıldığı duyuruldu. 5 
Ağustos Cuma günü ise Ermeni güçlerin Kelbecer 
iline döşediği bir mayının infilak etmesi sonucun-
da Babek Aliyev isimli asker ise şehit oldu. 
   Ermenilerin yaşadığı Hankendi ile bazı köyler 
Ağustos ayının sonuna Yaşanan olaylardan sonra 

yoğun olarak Ermenilerin yaşadığı Hankendi ile 
bazı köyler Ağustos ayının sonuna doğru Bakü 
kontrolüne geçeceği duyurulmuştu. Azerbaycan 
Laçın şehrini kontrol altına almaya hazırlanırken 
Ermenistan da bölgedeki Ermeni nüfusa 25 Ağus-
tos’a kadar şehri terk etmesi uyarısında bulundu. 
Ermeniler ise bölgeyi terk ederken evlerini ve or-
manları yakmıştı. 
   Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer al-
dığı bölge Laçın koridoru olarak adlandırılırken, 
güzergahtaki Ruslara ait kontrol noktaları kaldı-
rıldı. Takip eden süreçte ise Laçın şehri ile Zabuh 
ve Sus köylerinin Azerbaycan’ın kontrolü altına 
geçti. Cumhurbaşkanı Aliyev Twitter hesabından 
bu haberi şöyle paylaştı: “Bugün 26 Ağustos’ta biz 
Azerbaycanlılar, Laçın şehrine döndük. Azerbay-
can Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı. Zabuh 
ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Bu vesileyle 
tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını tebrik edi-
yorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!”

ZENGEZUR KORİDORU HALEN 
AÇILMADI.
   Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki ulaşım, ticaret 
ve iletişim açısından önemli bir fırsat yaratabilecek 
Zengezur koridorunun açılması hakkındaki tartışma-
lar devam ediyor. Karabağ savaşından sonra imzala-
nan anlaşmaya göre Zengezur koridorunun açılması 
gerekirken Ermenistan yüzünden 21 aydır bu kori-
dor açılamadı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun 
Bayramov bu konu hakkında Zengezur koridorunun 
açılmasının Avrupa ile Asya arasındaki bağlar için 
önemli bir noktada yer aldığını ifade etti.

AZERBAYCAN’IN LONDRA BÜ-
YÜKELÇİLİĞİNE SALDIRI
   4 Ağustos Perşembe günü Azerbaycan’ın Londra 
Büyükelçiliğine saldırıda bulunuldu. Saldırıda ya-
ralanan olmazken vandalizm sloganları atan grup, 
binaya dini bayraklar asıp 
radikal sloganlar attı. Sal-
dırı sonrasında Türkiye 
Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Azerbaycanlı 
mevkidaşını arayarak geç-
miş olsun dileklerini iletti.



AZERBAYCAN’IN KUZEYİNDEKİ 
YANGIN
   Azerbaycan OHAL Bakanlığı, kuzey bölgelerin-
de 15-20 Ağustos tarihleri arasında 5 bin hektarlık 
arazinin yandığını bildirdi. Yangı söndürme çalış-
malarında amfibi uçak ve helikopterler kullanılır-
ken 5. Günün sonunda yangınlar tamamen söndü-
rüldü.

güney 
azerbaycan
ZENGEZUR BÖLGESİNDE 
İRAN’IN EMELLERİ
   Günaz TV başkanı Ahmet Obali, İran’ın Zenge-
zur’da casusluk ve terör faaliyetlerine hazırlandı-
ğına dikkat çekerek, İran’ın Gafan’da konsolosluk 
açması hakkında şöyle değerlendirmelerde bulun-
du: “Gafan’da tek bir İranlı yaşamıyor. O zaman 
İran konsolosluğu neden orada açılıyor? Çünkü 
Gafan, Zengila sınırına bağlı bir şehir. Oradan 
İran, Azerbaycan’a karşı casusluk ve terörizme ha-
zırlanıyor. Azeriler önce Zengilan’a taşınacak. İran 
buna hazırlanıyor.”

URMİYE GÖLÜ’NÜN KURU-
MASIYLA İLGİLİ PROTESTO-
LAR DEVAM EDİYOR.
   Uzun süredir kamuoyunda ciddi tartışmalar ya-
ratan Urmu (Urmiye) Gölü’nün kuruması ve ted-
birlerin yetersizliğiyle ilgili protestolar bu ay da 
İran’da devam etti. 29 Temmuz’da Erdebil’de 
gerçekleşen eyleme benzer bir protesto gerçekleş-
ti. Dağıtılan afişlerde “Azerbaycan uyanın. Urmu 
gölü kuru”, “16 milyon Türk harekete hazır olsun” 
gibi ifadelere yer verildi. Bununla birlikte Tebriz 
Milletvekili Mesud Pezeşkiyan, Urmu Gölü’nün 
restorasyonunun siyasi oyunların kurbanı olduğu-
nu ifade etti.  Urmu Gölü için düzenlenen protes-
tolar Ağustos ayının ilerleyen günlerinde de devam 
etti.

AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİLİ-
Ğİ’NE SALDIRI HAKKINDA
   4 Ağustos’ta radikal bir grup tarafından Lond-
ra’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’ne saldırı ger-
çekleşmişti. Bu radikal grubun lideri Yasir El-Ha-
bib’in İran’ın Kum kentinde yetiştirildiği ortaya 
çıktı. Azerbaycan’ın Şii karşıtı olduğundan dolayı 
saldırının gerçekleştirdiği iddia edilirken, bu gru-
bun İran tarafından desteklendiği ve Azerbaycan’a 
yönelik propagandasının son zamanlarda arttığı 
ifade edilmektedir.

HUSHANG CAFERİ’YE “TÜRK 
KÜLTÜRÜNE VE TÜRK DİLİ-
NE HİZMET” ÖDÜLÜ
   Türk Edebiyatı Vakfı’nın 2022 yılının tanıtım tö-
reni Ankara, İstanbul ve Elazığ’da yapılmıştı. Bu 
yılın “Türk Kültürüne 
ve Türk Diline Hizmet” 
ödülü Güney Azerbay-
canlı şair Hushang Cafe-
ri’ye verildi.

ÜNLÜ TÜRKOLOG HÜSEYİN 
MUHAMMEDZADE HAYATINI 
KAYBETTİ.
   Güney Azerbaycan’ın önemli Türkologlarından 
Hüseyin Muhammedzade 24 Ağustos’ta hayatını 
kaybetti. Tahran’da dünyaya gelen Muhammed-
zade doğduğu şehirde Türkçe öğretimi için kurs-
lar açmış ve İran’da Türkçe’nin kullanılmasında 
önemli rol oynamıştı.



ÖzbeKİstan
DÜNYA SATRANÇ ŞAMPİYONU 
TAKIM GURURLA KARŞILANDI.
   Hindistan’ın Chennai kentinde düzenlenen Dün-
ya Satranç Olimpiyatını kazanan Özbekistan ta-
kımı 11 Ağustos’ta Taşkent’e döndü. Jakhongir 
Vakhidov, Nodirbek Abdusattorov, Nodirbek Ya-
kubboev, Javokhir Sindarov and Shamsiddin Vak-
hidov’dan oluşan takıma kişi başı 600 milyon Som 
(Yaklaşık 1M TL), bir, otomobili ve Özbekistan 
İftixoriâ (Özbekistan iftihar madalyası) verildi.

BÜYÜKELÇİLİK’TEN, RUSYA’DA-
Kİ VATANDAŞLARINA UYARI
    Özbek diasporasının önde gelen isimlerinden 
olup Rus vatandaşlığı da almış olan Jahangir Jalo-
lov, Rusya’da çalışan ve yaşayan Özbekleri “Emir 
Timur” adında bir tabur kurmaya ve Ukrayna’daki 
Rus işgaline destek vermeye çağırdı.
    Özbekistan’ın Rusya Büyükelçiliği ise, Öz-
bekleri  gönüllü taburlar oluşturmaya ve yabancı 
devletlerin topraklarındaki savaşa katılmaya kar-
şı uyardı. Çünkü Özbekistan Ceza Kanunu’nun 
154-1 maddesine göre Özbekistan vatandaşlarının 
yabancı devletler veya diğer benzer oluşumlarda 
hizmete girmesi 3 ila 5 yıl süreyle hapis cezası an-
lamına geliyor.

   Özbekistan Takımı 24 branşta 268 sporcu ile 51 
altın 42 gümüş 65 bronz olmak üzere, toplam 158 
madalya kazandı ve organizasyonu Türkiye’nin ar-
dından 2. olarak tamamladı.

ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN 
ARASINDA UZLAŞMA
   Özbekistan-Kazakistan sınırının düzenlenme-
si konusunda 25 Temmuz- 5 Ağustos tarihlerinde 
Almatı’da toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, ta-
raflar Özbekistan ve Kazakistan arasındaki devlet 
sınırının düzenlenmesine ilişkin taslak için ikili 
anlaşma metninin koordinasyonunu tamamladı.
    Bir sonraki toplantı ileri bir tarihte Özbekis-
tan’da yapılacak.

KONYA 5. İSLAMİ DAYANIŞMA 
OYUNLARI

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞI’NDAKİ GÖRÜŞMELER
   Dışişleri Bakanlığı’nda Türkiye Büyükelçisi 
Olgan Bekar ile bir görüşme gerçekleştirildi. Gö-
rüşme sırasında, Özbek-Türk gündeminin güncel 
konuları, özellikle de en üst düzeyde yapılacak 
toplantıların takvimi ile ilgili konular tartışıldı. 
Siyasi, ekonomik, eğitimsel, kültürel alanlarda ha-
lihazırda mevcut olan bir dizi ortak projenin uy-
gulanmasının hızlandırılması ve yenilerinin geliş-
tirilmesi konusunda da anlaşmalara varıldı.

TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN-AZER-
BAYCAN ÜÇLÜ İLİŞKİLER
   Tarihte ilk kez Özbekistan, Türkiye ve Azerbaycan dı-
şişleri, ticaret ve ulaştırma bakanları üçlü görüşmeler ya-
pacak. Görüşmelerin gündeminde bölgelerarası iş birli-
ğinin daha da geliştirilmesi, yatırımlar, yenilikler, ulaşım 
ve iletişim alanlarında iş birliği olanaklarının tartışılması 
da yer alıyor.
   Geçtiğimiz beş yıl içinde Özbekistan’ın Azerbaycan ve 
Türkiye ile ticaret cirosunun önemli ölçüde arttığı, 2021 
yılı sonunda ise rakamların 3,5 milyar dolara ulaştığı 
açıklandı. Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan dışişleri, 
ticaret ve ulaştırma bakanlarının bu üçlü mekanizmay-
la Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor başta olmak 
üzere 3 ülkenin ortak gündeminde yer alan konularda eş 
güdüm ve iş birliğinin artırılmasıyla ilgili meseleleri ele 
aldığı toplantının ardından bakanlar, toplantının sonuç-
larına ilişkin Taşkent Deklarasyonu’nu imzaladı.
Özbekistan-Azerbaycan- 
Türkiye arasında yıllık bir 
bölgesel forum düzenlenmesi 
ve ilk toplantısının Taşkent’te 
yapılması önerildi. Özbe-
kistan ve Türkiye, bir dizi 
mevcut ortak projenin uygu-
lanmasını hızlandırma konu-
sunda anlaştı.



ÖZBEKİSTAN-AZERBAYCAN 
HÜKÜMETLER ARASI İŞ BİR-
LİĞİ KOMİSYONU‘NUN 11. TOP-
LANTISI TAŞKENT’TE YAPILDI.
   Tarafların heyetlerine, Başbakan Yardımcısı, Özbe-
kistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Jamshid Khodjaev 
ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Jabbarov baş-
kanlık etti.
    Özbekistan ve Azerbaycan enerji, petrol ve gaz en-
düstrilerinde iş birliğini geliştirmeyi, ticari ilişkileri 
ilerletmeyi görüştüler. Karşılıklı ticareti yoğunlaştır-
mak için Özbek-Azerbaycan İş Konseyi’nin yıllık top-
lantılarının ve karşılıklı ticaret anlaşmalarının imzala-
nacağı belirtildi.
    Ayrıca, bu yılın Kasım ayında Taşkent’te Özbekis-
tan ve Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinden gelen ulusal 
üreticiler fuarının yanı sıra ilk Bölgeler Forumu’nun 
düzenlenmesi konusunda da bir anlaşmaya varıldı.

TÜRK ASKERİ HEKİMLERDEN, 
ÖZBEKİSTANLI MESLEKTAŞ-
LARINA EĞİTİM SEMİNERLERİ
   Özbekistan ve Türkiye milli savunma bakanlıkları ara 
sında daha önce sağlanan anlaşma kapsamında ülkeye 
gelen Türk askeri hekimler, Taşkent’teki askeri hasta-
nede görevli Özbek hekimlere eğitim seminerleri ver-
meye başladı.
   Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görevli askeri he-
kimler bir ay boyunca Taşkent’teki askeri hastanede 
Özbek askeri hekimler için eğitim seminerleri düzen-
leyerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak ve 
Özbek meslektaşlarıyla ameliyatlara katılacak.

ÖZBEKİSTAN, LONDRA’DAKİ 
AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİLİĞİ-
NE YAPILAN SALDIRIYI KINADI
   Özbekistan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kına-
yan bir bildiri yayınladı. “Diplomatik misyon çalışanla-
rının hayatını ve sağlığını tehdit eden herhangi bir dav-
ranışın kesinlikle kabul edilemez olduğuna inanıyoruz. 
Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma talep ediyoruz ve 
bu olaylarla ilgili herkesi sorumlu tutuyoruz. Özbekis-
tan tarafı, yurtdışındaki vatandaşlarının güvenliğini ve 
korunmasını sağlama konusunda Azerbaycanlı kardeş-
lerine destek veriyor.”

ŞİÖ ÜYE ÜLKELERİNİN SAVUN-
MA BAKANLARI TOPLANTISI 
TAŞKENT’TE BAŞLADI
   Toplantıya, Şanghay İş birliği Örgütü üye ülkeleri 
Özbekistan, Tacikistan, Rusya, Hindistan, Kazakistan, 
Çin, Kırgız Cumhuriyeti, Pakistan ve gözlemci olarak 
katılan Belarus Cumhuriyeti’nin savunma bakanları 
katıldı. Görüşmeden Önce Katılımcı ülkeler Taşkent 
Zafer Parkına çelenk bıraktı.

TÜRKİYE, ÖZBEKİSTAN’A 20 BİN 
TÜRKÇE KİTAP BAĞIŞINDA BU-
LUNDU
   Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Bir-
liği (İLESAM), “Türk dünyası kütüphanelerine kitap 
bağışı” projesi kapsamında Özbekistan’a 20 bin adet 
Türkçe kitap bağışında bulundu.
   Büyükelçi Bekar “Sizlerle iş birliği içinde Türk kültü-
rünü, tarihini, dilini ve edebiyatını, bilimini Özbek kar-
deşlerimize daha iyi anlatabilmek ve öğretebilmek için 
Türkiye’den getirilen 20 bin kitabı Özbek kurumlarıyla 
paylaşacağız. Böylece Kovid-19 döneminde Özbekis-
tan’a getirilen 10 bin kitabın ardından şimdi de 20 bin 
kitap daha getirerek, Türk kültürünün daha iyi tanıtıl-
masına hizmet edeceğiz.” dedi.

MİRZİYOYEV MARDİN VE GAZİ-
ANTEP’TEKİ KAZALAR DOLAYI-
SIYLA TAZİYE MESAJI YAYINLADI
   Bütün dünyayı etkisi altına alan İklim krizi sebebiy-
le önümüzdeki yıllarda 100 milyonları aşan göç hareketi 
bekleniyor. Türkistan Coğrafyasında tarıma dayalı haya-
tın büyüklüğü düşünülürse Türkistan coğrafyasının etki-
lenecek olması da kaçınılmaz.
   Aral Denizi’nin kuruması da Karakalpakistan halkının 
yaşam koşullarını ciddi şekilde etkiliyor. Hükümet yardım 
paketleri açıklasa da bölge-
nin ekolojisini değiştirmesi 
imkânsız. Bu kaçınılmaz 
olarak nüfusun toprakları-
nı terk etmesine, yani iklim 
göçmenlerinin ortaya çıkma-
sına neden olacaktır.



ARAL GÖLÜ KURUYOR!

   Bütün dünyayı etkisi altına alan İklim krizi sebebiy-
le önümüzdeki yıllarda 100 milyonları aşan göç hareketi 
bekleniyor. Türkistan Coğrafyasında tarıma dayalı haya-
tın büyüklüğü düşünülürse Türkistan coğrafyasının etki-
lenecek olması da kaçınılmaz.
   Aral Denizi’nin kuruması da Karakalpakistan halkının 
yaşam koşullarını ciddi şekilde etkiliyor. Hükümet yardım 
paketleri açıklasa da bölgenin ekolojisini değiştirmesi im-
kânsız. Bu kaçınılmaz olarak nüfusun topraklarını terk et-
mesine, yani iklim göçmenlerinin ortaya çıkmasına neden 
olacaktır.

ÖZBEKİSTAN’DA ARTIK REKLAMLAR 
DEVLET DİLİNDE SUNULMAK ZORUNDA.
   Parlamento komitesi başkanı İlhom Abdullayev, 8 Ey-
lül’de “Reklamla ilgili” yasanın yürürlüğe girmesinden 
sonra, Özbekistan’daki tüm reklamların devlet dilinde su-
nulmak zorunda olduğunu söyledi. Ana anlamın bozulma-
ması, toplam alanın %40ını geçmemesi, Diğer Alfabenin 
Özbekçe harflerinden büyük olmaması gibi şartlarla ancak 
reklamlar diğer dillere çevrilebilecek.

KARAKALPAKİSTAN YÜKSEK 
KONSEYİ BAŞKANLIĞINA AMANBAY 
ORİNBAYEV SEÇİLDİ.
   Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in de 
katıldığı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti Yüksek 
Konseyi toplantısında, öncelike Murat Kamalov’un 
istifası kabul edildi. Akabinde Aksakallılar Konseyi 
adayları değerlendirdi. Yapılan gizli oylamada oy bir-
liği ile Karakalpakistan Bakanlar Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Amanbay Orinbayev seçildi.

ORTA ASYA-AB DIŞİŞLERİ 
BAKANLARI 18. TOPLANTISI 
SEMERKANT’TA DÜZENLENECEK.
   Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Genel Müdürü Ay-
bek Şahavddinov, AB’nin Özbekistan Temsilcisi Yar-
dımcısı Mindaugas Kaçerauskas ile bir araya gelerek 
taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı. Gö-
rüşmede, Kasım ayında Semerkant’ta yapılacak Orta 
Asya-AB Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı’na hazırlık 
çalışmaları ile iş birliğinin arttırılmasıyla ilgili konular 
gözden geçirildi.

Doğu Türkİstan
WANG Yİ’DEN MEVLÜT 
ÇAVUŞOĞLU’NA DAVET
   3 Ağustosta Kamboçya’da Dışişleri Bakanları Zirvesi 
gerçekleşti.  Zirvede bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çin Dışişleri Baka-
nı Wang Yi ikili görüşme gerçekleştirdi. Wang Yi görüş-
mede Uygur Türklerine yapılan soykırımı yalanladı. Çinli 
Bakan soykırımın olmadığını kanıtlamak adına Çavuşoğ-
lu’nu Doğu Türkistan’a davet etti. ,
   Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu ‘da ikili görüşmeyi “Çin Dışişleri Bakanıyla ikili iliş-
kilerimizi, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. 
Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetlerimizi aktardık” söz-
leriyle resmi sosyal medya hesabından duyurdu. 

DOĞU TÜRKİSTAN NÜKLEER 
TEST İÇİN KULLANILIYOR.
   Çin geçtiğimiz yıllarda yaptığı gibi yine Doğu Türkis-
tan’ı nükleer testleri için saha olarak kullanıyor. Kalifor-
niya merkezli Planet Labs isimli şirketin çalışmasına göre 
Çin’in Doğu Türkistan’daki nükleer tesisini genişlettiğini 
tespit edildi. Uzmanlar mevcut duruma “Çin, batıdaki as-
keri nükleer test tesislerini doğudaki tesislere bağlanma-
sıyla birlikte nükleer testleri 
her zaman başlatabilirler” 
yorumunu yaptı. Yapılan 
nükleer test alanları inşası ve 
yeraltı tesislerinin bölgedeki 
radyasyonu büyük oranda 
artırdığı tespit edildi.



ÇAĞDAŞ KÖLELİK BİÇİMLERİ VE 
SONUÇLARI RAPORU YAYINLANDI.
   Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı ‘Çağdaş Kö-
lelik Biçimleri ve Sonuçları’ raporu tüm siyasi baskılara 
rağmen yayınlandı. Uzun zamandır yayınlanması bekle-
nen rapor, BM İnsan Hakları Konseyi’nin yaklaşan 51. 
oturumu öncesinde kamuoyuna sunuldu. Etnik, dini ve 
linguistik olarak azınlık durumunda bulunan toplulukları 
etkileyen çağdaş kölelik şekillerine dayanan raporda Özel 
Raportör Obokata Çin’in Sincan’daki Uygurlara yönelik 
muamelesinin “modern kölelik” biçimi olabileceğini be-
lirtti. Raporda işgal altındaki Doğu Türkistan’da Uygur-
lar, Kazaklar, Kırgızlar ve diğer Türk topluluklarının zorla 
çalıştırıldığı sonucuna varıldı. Raporda insanlık dışı mu-
amele, aşağılama, aşırı gözetim, kötü yaşam ve çalışma 
koşulları, gözaltı yoluyla hareketin kısıtlanması, tehditler, 
fiziksel ve/veya cinsel şiddet dahil olmak üzere, zorla ça-
lıştırma şekilleri ortaya konuldu.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA YAPILAN 
S O Y K I R I M  YA L A N L A N D I !
   Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin 19 Ağustos 
2022 tarihli Olağan Basın Toplantısı’nda sorulan ‘Axios’a 
göre, geçen hafta Komünist Parti’nin Uluslararası De-
partmanına başkanlık eden Liu Jianchao, İsrail’in Pekin 
büyükelçisine İsrail’in ABD’nin Pekin ile ilişkilere zarar 
vermesi için baskı yapmasına izin vermemesi gerektiğini 
söyledi. Ayrıca İsrail’in ABD’nin Çin’in Sincan’da soy-
kırım yaptığına dair pozisyonuna sürüklenmemesi ge-
rektiğini de özellikle söyledi. Axios tarafından bildirilen 
yorumları onaylayabilir misiniz?’ sorusuna soykırım iddi-
alarını yalanlayarak cevap verdi. Wang Wenbin ‘Bahsetti-
ğiniz şeyin farkında değilim. Ama size söyleyebilirim ki, 
Sincan’daki sözde “soykırım”, ABD ve diğer bazı Batılı 
ülkelerde Çin karşıtlığının yaydığı yüzyılın yalanından 
başka bir şey değil. Gerçekler, “soykırım” iddiasının ya-
lan olduğunu çoktan kanıtladı ve uluslararası toplum buna 
kanmayacaktır.’ sözleriyle kendisini ifade etti. Tüm dünya 
kamuoyunun şahit olduğu bu zulmü inkâr eden ÇKP hü-
kümeti üç maymunu oynamaya devam etti.DOĞU TÜRKİSTAN’DA TAM 

KAPANMA SÜRECİ BAŞLATILDI.
   Kovid-19 süreci Doğu Türkistan’da etkisini sürdürmeye 
devam ediyor. Çin Devlet Başkanı Şİ Jinping ‘Sıfır Ko-
vid’ uygulamasını başlatarak ‘tam kapanma’ politikasını 
yürütmeye koydu.  Urumçi, Gulca, Kaşgar ve diğer şehir-
lerde toplu taşıma kullanıma kapatıldı. Şehirlerarası seya-
hat yasaklandı. Okulların birçoğu tatil edildi. Hastanelerin 
ise yalnızca acil bölümleri kullanıma açık bırakıldı. Şehir-
lerde tam kapanmaya gidildi. 
   ÇKP hükümetinin aldığı bu sert önlemler ise Doğu Tür-
kistanlı milletdaşlarımızı zor duruma düşürdü. Sosyal 
medyada doğruluğu müphem birçok video yayınlandı. 
Videolarda Doğu Türkistanlı milletdaşlarımızın evlerinin 
kapısının lehimlenerek açlığa terk edildiği görüntüler yan-
sıdı. 

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP  
İLE Lİ ZHANSHU’NUN GÖRÜŞMESİ
  TBMM Başkanı Mustafa Şentop 24 Ağustos’ta Çin Ulu-
sal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhans-
hu’yla görüştü. Şentop’un görüşmede “Türkiye’nin bu 
konudaki duruşu net, samimi ve ahlakidir. Diğer ülke top-
raklarında yaşayan soydaş ve akraba topluluklarımızı, söz 
konusu ülkelerin iç işlerine karışmak için araçsallaştırma 
gibi bir anlayışımız olamaz” sözlerini kullandı. Basına 
yansıyan bu açıklamalar Uygur Türkleri tarafından büyük 
tepki topladı. 
   Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı Salih Hu-
dayar basına yansıyan bu sözlere “Şentop’a, TBMM’ye 
Türkiye hükümetine ve Türk vatandaşlarına bir kez daha 
şunu hatırlatmak istiyoruz ki Doğu Türkistan tarihi olarak 
Türklerin yurdudur ve işgal altındadır. Burası Çin’in iç 
işleri değildir” sözleriyle tepkisini gösterdi. Doğu Türkis-
tan Sürgün Hükümeti ve Doğu Türkistan diasporası, Türk 
Yetkililerin Çinli yetkililerle 
görüşmesinin Uygur Türkle-
rine yapılan bir ihanet olaca-
ğını ve Doğu Türkistan göz 
ardı edilerek Çinli yetkililer-
le görüşülmemesi gerektiği-
ni açıkladı. 



ULUSLARARASI DOĞU TÜRKİSTAN GENÇLİK 
BULUŞMASI’NIN ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENDİ.
   Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Uluslararası Doğu Tür-
kistan Gençlik Buluşması 25-28 ağustos tarihleri arasında 
İstanbul’da düzenlendi. Buluşmaya dünyanın çeşitli ülke-
lerinden gelen Doğu Türkistanlı gençler ile STK, dernek 
ve partilerden birçok temsilci katıldı. 
   Etkinlikte milli ve dini kimlik krizi, Doğu Türkistan 
davası, Doğu Türkistan milli kültürü ve medeniyeti, Doğu 
Türkistan davasında gençliğin rolü ve daha birçok başlık 
konu edinildi. Buluşmada Uluslararası Doğu Türkistan 
STK’lar Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan’ın  ‘Ülke-
ler genç nüfusuyla kendi stratejilerini belirliyor. Aynı şe-
kilde Doğu    Türkistan Mücadelesinde de genç nesil her 
zaman önemli konumdadır. Mücadele ruhunu özdeşleştir-
mek için bu tür etkinlikleri bütün gücümüzle destekleye-
ceğiz. Milli şuur ve Milli Mefkûre ile büyüyen gençler bir 
milletin geleceğinde büyük önem arz etmektedir.’ Sözleri 
dikkat çekti.    Gençlerin Doğu Türkistan davasındaki ro-
lüne dikkat çeken Hidayetullah Oğuzhan bu davanın yü-
rütücü gücünün gençler olduğuna inancını vurguladı.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA PETROL VE 
DOĞALGAZ REZERVİ BULUNDU.
   Çin Doğu Türkistan’ın doğal kaynaklarını sömürmeye 
devam ediyor. Çin işgal ettiği Doğu Türkistan’da bir re-
zerv daha buldu. Çin’in en büyük petrol rafineri şirketi 
Sinopec, Tarım Havza’sında ham petrol ve doğalgaz kay-
nağı buldu. Sinopec Yönetim Kurulu Başkanı Ma Yongs-
heng’in açıklamalarına göre Tarım Havzası’ndaki rezerv-
ler, Çin’in toplam petrol ve gaz kaynaklarının yaklaşık 
yüzde 34’ünü oluşturuyor ve bu da söz konusu rezervleri 
petrol ve gaz keşiflerinin ana alanı haline getiriyor. Doğu 
Türkistan’daki Yeni petrol ve gaz rezervlerinin keşfinin 
Çin’in enerji arzını daha da iyileştirmesi ve Çin’in ener-
ji güvenliğinin garanti altına alınmasına yardımcı olması 
bekleniyor. 
   Çin devleti rezervlerden büyük kazanç elde ederken 
Doğu Türkistan halkı sefalete, yoksulluğa mahkûm edili-
yor. Yalnızca petrol ve doğalgaz kaynaklarını sömürmekle 
kalmayan Çin devleti, Doğu Türkistan’ın altın, platin, gü-
müş, uranyum ve kömür gibi 136 çeşit doğal kaynaklarını 
da sömürüyor.

ÇİN’DE LANGYA VİRÜSÜ PANİĞİ SÜRÜYOR. 
   Çin’de ortaya çıkan Langya virüsü son verilere göre 35 
kişide tespit edildi. Ülkenin doğusunda Henan ve Shan-
dong eyaletlerinde görülen virüs paniğe yol açtı. Geçti-
ğimiz yıllarda da Kovid-19’un başlangıç noktası olan 
Çin’de gelişen bu yeni virüs ilk defa 2018’de yine Çin’de 
ortaya çıkmıştı. Virüsün hayvanlardan insanlara bulaştığı 
tespit edildi. Hastalığın belirtilerinin ateş, ağrı, öksürük, 
halsizlik, bulantı olduğu öğrenildi. Resmi kurumlardan 
Langya hastalığı vakaları ölümle sonuçlanmadığı için pa-
niğe gerek olmadığı açıklaması yapıldı.



batı traKya
İSKEÇE MİLLETVEKİLİ BURHAN BA-
RAN’DAN TEPKİYLE KARŞILANAN 
AÇIKLAMA.
   Batı Trakya Türk azınlığı konusunda açıklamalar yap-
tıktan sonra Yunan kamuoyundan tepki gören Baran geri 
adım attı. Türk azınlığı vurgusu konusunda hata yaptığını 
dile getiren burhan Müslüman azınlığın haklarının hiçbir 
istisna ve ayrım olmadan Yunan devleti tarafından tanın-
dığını ifade etti. Geçen ay raporumuzda da yer verdiğimiz 
üzere Batı Trakya’daki Müslüman Türk varlığının Lozan 
Anlaşmasından doğan haklarının Yunan devleti tarafından 
gasp edilmesine rağmen Baran’ın bu açıklamaları Batı 
Trakya Türkleri tarafından tepkiyle karşılandı.

BATI TRAKYA FİLİSTİN OLMAK ÜZERE...
   Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı Batı Trakya 
meselesine dair açıklamalarda bulundu. Batı Trakya’da 
yaşayan Türk azınlığa olan baskının giderek arttığını, 
Cuma ve cenaze namazı kıldıran müftü ve imamların 
hapis cezalarına çarptırıldığını açıklayan Yaycı, “Batı 
Trakya Filistin olmak üzere” uyarısında bulundu. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin  en az, Filistin kadar Batı Trak-
ya Türklerinin sorunlarına ve maruz kaldığı baskılara da 
tepki vererek bunları her türlü platformda Birleşmiş Mil-
letler, Avrupa Birliği, NATO, Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi nezdinde kuvvetlice, sıkça ve bıkmadan gündeme 
getirmesi gerektiğini de vurguladı.

İSKEÇE’DE TÜRKLERE YÖNELİK SAL-
DIRGAN TUTUMLAR DEVAM EDİYOR.
   Batı Trakya’nın İskeçe (Xanthi) şehrinde 26 Ağustos 
Cuma akşamı 20 kişilik bir grup, 16 yaşındaki bir gence 
saldırırken, genci ciddi yaraladılar. Saldırganların, “Pis 
Türk. Bir sonraki sefere seni öldüreceğiz” diye bağırdık-
ları bildiriliyor. İskeçe yerel medyasının görgü tanıklarına 
dayandırdığı haberine göre, 20 kişilik gruptan 6-7’sinin 
aynı anda sistematik olarak çocuğun kafa ve karın bölge-
sine tekme attığı, çocuğun kanlar içinde kaldığı kaydedi-
liyor.

balKanlar
TPP BALKANLAR’DA
   TİKA tarafından düzenlenen ve finanse edilen Tecrübe 
Paylaşımı Programı Bosna Hersek-Saraybosna, Sırbis-
tan-Sancak,Novi Pazar, Kosova, Kuzey Makedonya-Üs-
küp, Arnavutluk’ta gönüllülük esasına bağlı olarak sür-
dürülen bir dizi faaliyetle Türk coğrafyalarında gündem 
oldu. Lisans öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
proje kapsamında çeşitli sivil toplum faaliyetleri düzen-
lendi.

ÇAVUŞOĞLU AÇIK BALKAN ZİRVESİ’NDE
   Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Açık Bal-
kan Zirvesine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu da katıldı. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada 
Balkanlar’da başka bir çatışmanın olmayacağına müsaade 
verilemeyeceğini ifade etti. Yaşanan sorunların ivedilikle 
çözülmesi konusunda Türkiye’nin her zaman elini taşın 
altına sokacağını da belirtti.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BALKAN ÜLKELERİ 
BÜYÜKELÇİLİKLERİNDE TÖRENLE KUTLANDI.
   Batı Trakya’nın İskeçe (Xanthi) şehrinde 26 Ağustos 
Cuma akşamı 20 kişilik bir grup, 16 yaşındaki bir gen-
ce saldırırken, genci ciddi yaraladılar. Saldırganların, 
“Pis Türk. Bir sonraki sefere seni öldüreceğiz” diye ba-
ğırdıkları bildiriliyor. İskeçe yerel medyasının görgü ta-
nıklarına dayandırdığı haberine göre, 20 kişilik gruptan 
6-7’sinin aynı anda sistematik olarak çocuğun kafa ve 
karın bölgesine tekme attığı, çocuğun kanlar içinde kal-
dığı kaydediliyor. Makdeonya-Üsküp, Kosova-Psiştine, 
Bosna Hersek-Saraybosna’ da 30 Ağustos Zafer Bayramı 
ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı. Ma-
kedonya’nın başkenti Üsküp’teki bir otelde düzenlenen 
resepsiyona Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ve 
çok sayıda siyasetçi, akademisyen, diplomat, sivil toplum 
kuruluşu temsilcisi ve davetli katıldı. Bosna Hersek’in 
başkenti Saraybosna’da da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi. Türki-
ye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin açılış 
konuşmasını yaptı. Kosova’nın başkenti Priştine’de de, 30 
Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü 
dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Türkiye’nin Priştine 
Büyükelçisi Çağrı Sakar’ın ev sahipliğinde büyükelçilikte 
düzenlenen resepsiyona, Kosova Başbakanı Albin Kurti, 
Kosova’nın Topluluklar ve İnsan Haklarından Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Bölgesel Kalkın-
ma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 
Genel Başkanı Fikrim Damka, KDTP milletvekili Fi-
dan Brina Jılta, Kosova Meclisi milletvekilleri, belediye 
başkanları, büyükelçilerle 
ülkedeki Türk ve yerel ku-
rumlarının temsilcileri katıl-
dı. Balkan ülkelerinde geniş 
katılımla gerçekleştirilen tö-
renlere büyük ilgi gösterildi-
ği ifade edildi.



SARAY BELEDİYESİ’NDEN SKANDAL KUTLAMA
   Makedonya Türk Demokratik Partisi son dönemde Ma-
kedonya’daki Türkler ile ilgili yaşanan bazı olumsuz ge-
lişmeler hakkında kınama yayınladı. 
   “Saray Belediyesinin “Üsküp’ün Osmanlıdan kurtulu-
şunun 110 yılı” vesilesiyle 27 Ağustos Cumartesi günü 
gerçekleştirmeyi planlandığı kutlama organizasyonunu 
şidettle kınıyor ve reddediyoruz. 110 yıl önce Sırp çete-
cilerin şehre girişini bugün zafer ve kurtuluş olarak lan-
se etmek dost ve kardeş bildiğimiz Arnavut bir belediye 
başkanına yakışmayan, küstah bir harekettir. Bu düpedüz 
Türk milletine karşı yapılmış çok büyük bir saygısızlık ve 
hadsizliktir. Son bir yıldır ülkemizde önce BESA hareketi 
şube başkanının, ardından PDSH başkanının ve son olarak 
da BDİ belediye başkanının milletimize yönelik bu demeç 
ve tavırları artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Gerek 
tarih boyunca, gerekse günümüzde Türk devleti ve mille-
tinin ülkemizde, Arnavutluk’ta ve Kosova’daki Arnavut 
toplumuna yapmış olduğu iyilikler ve hizmetler, göster-
miş olduğu ilgi ve sevgi bugün liderleri tarafından bile dile 
getirilmektedir. Ancak ne acıdır ki yukarıda makamlarını 
zikrettiğimiz çapsız ve geçmişinden bihaber siyasetçilerin 
demeç ve hareketleri asırlık kardeşliğe ve dostluğa gölge 
düşürmekte, aramıza nifak tohumları ekmektedir. Haddini 
aşan, tarihinden ve geçmişinden habersiz bu zihniyetteki 
şahsiyetlerin bu gibi tavır ve tutumları elbette ki bir ulu-
sun tamamına mâl edilemez.Arnavut kardeşlerimizden ve 
parti liderlerinden beklentimiz iki millet arasındaki güçlü 
bağın korunması yönünde tavır takınmaları, ilişkilerimize 
zarar verecek nitelikteki demeçleri kınamaları ve içlerin-
deki bu fitne ve fesat sevdalılarını temizlemeleridir.”

KKtc
30 AĞUSTOS KKTC’DE COŞKUYLA  KUTLANDI!
   KKTC’deki 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlamala-
rı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve 
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Se-
zai Öztürk’ün Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı 
(KTKA) Komutanlığı Gazinosu’ndaki tebrik kabulü ile 
başladı. Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi 
geçit töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tatar ile Büyü-
kelçi Başçeri’nin tören birlikleri ve vatandaşları selam-
lamasıyla başlayan tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
devam etti. Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC’de 
Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olan 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nı coşku ve heyecanla kutladıklarını söy-
ledi

BELEDİYELER KANUNU
KKTC Cumhuriyet Meclisi son zamanların en hararetli 
günlerini geçtiğimiz ağustos ayında yaşadı. İktidar tara-
fından görüşülmek üzere meclise getirilen belediyeler ka-
nununa göre belediye sayısının 28’den 18’e düşürülmesi 
hedeflenmekteydi. Cumhuriyetçi Türk Partisi başta olmak 
üzere Sol-Sosyalist tandanslı birçok parti ve STK bu ça-
lışmayı protesto etti. Meclis’teki gergin havaya rağmen 
yasa tasarısı kabul edildi. Bu durumla birlikte bir sonraki 
yerel seçimlere 18 belediye ile gidilecek. İşte KKTC’nin 
yeni belediyeleri: Lefkoşa Türk Belediyesi, Gazimağusa 
Belediyesi, Girne Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, İske-
le Belediyesi, Lefke Belediyesi, Değirmenlik-Akıncılar 
Belediyesi, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, Eren-
köy-Karpaz Belediyesi, Mehmetçik-Büyükkonuk Beledi-
yesi, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Mesarya Belediyesi, 
Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi, 
Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Tatlı-
su Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi.

BARBARLIK MÜZESİ TÖRENLE AÇILDI!
   Müzenin restorasyon çalışmaları, Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapıldı. 
Törene Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Er-
soy, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Mec-
lisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve birçok 
bürokrat ve diplomatın yanında İlhan ailesi de katıldı.21 
Aralık 1963 tarihinde Akritas planını hayata geçirmeyi 
amaçlayan Rumların Türklere karşı başlattığı ve tarihe 
Kanlı Noel adıyla geçen saldırılarda adanın her tarafında 
çok sayıda şehit verilmiş, EOKA milisleri 23-24 Aralık’ta 
ise Kumsal Mahallesi’ni hedef almıştı. Eski adı İrfan Bey 
Sokak olan Mürüvvet İlhan Sokak’taki ‘2’ numaralı evde 
yaşananlar belki de en acımasız saldırı olarak akıllara ka-
zındı. Tarihe “Kumsal Katliamı” olarak geçen saldırıda, 
Binbaşı Dr. Nihat İlhan alayında görevdeyken, evde bulu-
nan eşi Mürüvvet İlhan ile üç oğlu, 6 aylık Hakan, 4 ya-
şındaki Kutsi ve 6 yaşındaki 
Murat küvetin içinde şehit 
edilmişlerdi. Kurşun yağ-
muru sırasında evde bulunan 
Feride Hasan Gudum da şe-
hit olmuştu. Ev, 1 Ocak 1966 
tarihinde Barbarlık Müzesi 
olarak ziyarete açılmıştı. 



GAZİ ORDUEVİ’NDE KKTC SİLAHLI KUV-
VETLER GÜNÜ RESEPSİYONU DÜZENLENDİ
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberin-
de, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuv-
vetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Mil-
li Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile 
Gazi Orduevi’nde düzenlenen KKTC Silahlı Kuvvetler 
Günü Resepsiyonu’na katıldı. Saygı duruşunun ardından 
İstiklal Marşı ve Mücahitler Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan törende konuşan Bakan Akar, Kıbrıs Adası’nın fet-
hinin 451’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü, 
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 46’ncı kuruluş yıl 
dönümünün de yaşandığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş 
Bayramı ve KKTC Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlaya-
rak sözlerine başladı. Kıbrıs Barış Harekatı’nın adadaki 
herkes için barış ve huzurun başlangıcı olduğunu belirten 
Akar, “1974’teki harekatın ardından adadaki kan ve göz-
yaşı durmuştur.” diye konuştu. “Kıbrıs bizim milli mese-
lemizdir.” ifadesini kullanan Akar, Türkiye’nin adadaki 
garantörlük görevine vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriye-
ti’nin bugüne kadar garantörlük görevini eksiksiz şekil-
de yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam 
edeceğini dile getiren Akar, şunları söyledi: “KKTC ile 
yaptığımız çalışmalarda, bugüne kadar ortaya koyduğu-
muz bütün çözüm önerilerine herhangi bir şekilde kar-
şılık bulamadık. Bütün çözüm önerilerimizi, ortaya ko-
nulan bütün çözüm yollarını Rumlar uzlaşmaz tutum ve 
statükocu bir tavırla, kendilerini ayrıştırıp oradaki Türk 
nüfusunu farklılaştırarak çözümün mümkün olmaması 
için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiler. Kıbrıs 
Rumları gerçekleri, oradaki Türk varlığını görmeli, Türk 
varlığının egemenliğini ve bağımsızlığını tanımalıdır. 
Onların da güven ve refah içinde yaşama hakkını kabul 
etmelidir. 

   Özellikle üçüncü taraflardan beklentimiz Kıbrıs mese-
lesi hakkında objektif, tarafsız olmaları, stratejik körlüğü 
bırakmaları, olaylara eşit bir anlayışla yaklaşmaları ve 
Kıbrıs Türkü’nün hakkını, hukukunu teslim etmeleridir. 
Türkiye’nin anlaşmalar doğrultusunda Kıbrıslı kardeşle-
rinin güvenliği için yapması gerekenleri yapmaya devam 
edeceğini vurgulayan Akar, “Daima Kıbrıs Türkü’nün 
yanında olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

TURAN KURULTA-
YI’NDA KKTC BAYRA-
ĞI DA DALGALANDI !
Macaristan’da düzenlenen Ma-
car Turan Kurultayı’nda Türk 
boylarının Orta Asya’dan Avru-
pa’ya uzanan göç serüveninin 
temsil edildiği atlı süvarilerin 
bayraklı geçişinde 28 Türk yur-
dunun arasında Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti bayrağı da 
dalgalandı. Özellikle atlı süvari-
lerin bayraklı geçişinde 28 Türk 
yurdunun arasında Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti bayrağının 
dalgalanışı, alanı dolduran iz-
leyicilerin büyük tezahüratı ile 
karşılandı. Serdar Denktaş ve 
Rauf Denktaş ‘Hun-Türk Kurul-
tayı’na KKTC delegesi olarak 
davet edildi. Macar Turan Ku-
rultayı’nın davetlisi olarak Bu-
dapeşte’de temaslarını sürdüren 
Denktaş Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Serdar Denktaş ile iş in-
sanı Rauf Denktaş, Macar Parla-
mentosu’nda yer alan kurultayın 
resmi açılış törenine katıldı. 

Dİaspora 
Türklüğü
BATI AVRUPA’DA 5 MİLYONU AŞKIN 
TÜRK VATANDAŞI YAŞIYOR.
   Bugün Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasında kader 
bağlarını oluşturan temel etkenlerden biri, Avrupa’da 
yaşayan güçlü Türk diasporası. Dışişleri Bakanlığı’nın 
yayımladığı son verilere göre; yurt dışında yaklaşık 6,5 
milyon Türk vatandaşı yaşıyor ve bunların 5,5 milyonu 
Batı Avrupa’da hayatlarını sürdürüyor. AB ülkeleri ara-
sında en yoğun Türk nüfusunun yaşadığı Batı Avrupa 
ülkeleri sırasıyla Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya 
ve Belçika.
   Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan oldukça etkilenmiş 
Avrupa ülkelerinin istihdam ihtiyacını karşılamak için 
Türkiye 1961 yılında Almanya ile 1964 yılında Avustur-
ya, Hollanda ve Belçika ile 1965 yılında Fransa ile ve 
1967’de İsveç ile işgücü anlaşmaları imzaladı. Bugün 
Avrupa’ya ilk Türk göçünün üzerinden 60 yılı aşkın bir 
süre geçtikten sonra Avrupa ülkelerinde yaşayan 3. nesli 
oluşturan gençler, yaşadıkları ülkelere oldukça entegre 
olmuş ve ekonomik, sosyal, siyasî, kültürel hayatın her 
türlü alanında önemli görev-
ler üstlenir halde. Avrupa’da 
siyaseten görünürlüğü artan 
Türk kökenli vatandaşla-
rın gelecekte güçlü bir lobi 
gücü de oluşturmaları bek-
leniyor.



YTB AVRUPA’DA DÖRT ÜLKEDE 
‘AYRIMCILIK ALGISI’ ARAŞTIRMASI 
GERÇEKLEŞTİRDİ.
   Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın 
Avrupa’da dört ülkede gerçekleştirdiği ‘Ayrımcılık Algı-
sı’ araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Katılımcıların 
yüzde 77’si etnik köken veya dini inanç ayrımcılığın ol-
duğunu, yüzde 88’i ayrımcılık vakalarının son yıllarda 
arttığını ve yüzde 73’ü şahsen ayrımcılığa maruz kaldı-
ğını ifade etti.
   6,5 milyon nüfusa ve üçüncü kuşağa ulaşan, genç ve di-
namik yapısıyla bulunduğu ülkelerin ekonomik ve sosyal 
açıdan taşıyıcı unsurlarından biri haline gelen Türk di-
asporasının maruz kaldığı ayrımcılığın boyutlarının daha 
iyi anlaşılabilmesi ve bu alanda uluslararası iş birliğinin 
tesisini sağlamak amacıyla Hollanda, Fransa, ABD ve İs-
veç’te anket yapıldı.
   Ayrımcılığın yoğun olduğu alanların başında, çalışma 
hayatı geliyor. İkinci sırada kamu hizmetlerine erişim, 
üçüncü sırada eğitim hayatı, dördüncü sırada ise günde-
lik hayat ve sağlık hizmetlerine erişim yer alıyor.
Kamuda ayrımcılık yapan gruplar veya kişilerin başında 
polis ve diğer kolluk güçleri geliyor. İkinci sırada devlet 
dairelerinde görevli personel, üçüncü sırada öğretmenler 
/ eğitimciler yer alıyor.

KKTC, DİASPORADAKİ GENÇLERİMİ-
ZİN DE VATANIDIR.

   Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın 
Avrupa’da dört ülkede gerçekleştirdiği ‘Ayrımcılık Algı-
sı’ araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Katılımcıların 
yüzde 77’si etnik köken veya dini inanç ayrımcılığın ol-
duğunu, yüzde 88’i ayrımcılık vakalarının son yıllarda 
arttığını ve yüzde 73’ü şahsen ayrımcılığa maruz kaldı-
ğını ifade etti.
   6,5 milyon nüfusa ve üçüncü kuşağa ulaşan, genç ve di-
namik yapısıyla bulunduğu ülkelerin ekonomik ve sosyal 
açıdan taşıyıcı unsurlarından biri haline gelen Türk di-
asporasının maruz kaldığı ayrımcılığın boyutlarının daha 
iyi anlaşılabilmesi ve bu alanda uluslararası iş birliğinin 
tesisini sağlamak amacıyla Hollanda, Fransa, ABD ve İs-
veç’te anket yapıldı.
   Ayrımcılığın yoğun olduğu alanların başında, çalışma 
hayatı geliyor. İkinci sırada kamu hizmetlerine erişim, 
üçüncü sırada eğitim hayatı, dördüncü sırada ise günde-
lik hayat ve sağlık hizmetlerine erişim yer alıyor.
Kamuda ayrımcılık yapan gruplar veya kişilerin başında 
polis ve diğer kolluk güçleri geliyor. İkinci sırada devlet 
dairelerinde görevli personel, üçüncü sırada öğretmenler 
/ eğitimciler yer alıyor.

“ULUSLARARASI GENÇ YAZARLAR 
AKADEMİSİ SERTİFİKA PROGRAMI” 
İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ.
   Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 
“Türkçe düşün, düşle, yaz” mottosuyla 18-25 Ağustos 
tarihleri arasında Maltepe’de Uluslararası Genç Yazarlar 
Akademisi düzenledi. İtalya, Almanya, Fransa, Avustur-
ya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Make-
donya, Arnavutluk, Yunanistan, Azerbaycan ve Afganis-
tan’dan gelen 65 genç yazar ve yazar adayının bir araya 
geldiği akademide, sürdürülebilir okur-yazarlığa dair 
çeşitli dersler verildi.
    Türk edebiyatının öykü, deneme, roman ve şiir gibi te-
mel türlerine dair teorik ve pratik derslerden oluşan aka-
demi yazar adaylarına, Türk diasporanın genç kalemle-
riyle tanışma ve onlardan ilk eserlerine dair tecrübelerini 
dinleme imkânı da sundu.

Çavuşoğlu, KKTC’de okuyan öğrencilere çeşitli hizmetler 
sunulduğunu belirterek, KKTC üniversitelerinin, İngilte-
re’de doğup büyüyen ve KKTC kimliğine sahip olan öğ-
rencilere burs olanakları sunulduğunu belirtti.

ÖĞRENCİLERE BURS OLANAKLARI SUNULUYOR



TÜRKİYE’NİN FARKLI ÜNİVERSİTE-
LERİNDEN BİR ARAYA GELEN GÖ-
NÜLLÜ ÖĞRENCİLER, TİKA 2022 TPP 
KAPSAMINDA BOSNA HERSEK VE 
KUZEY MAKEDONYA’YA GİDEREK 
TİKA FAALİYETLERİNE KATILDI.
   T.C. Saraybosna Büyükelçiliği, Uluslararası Saray 
Bosna Üniversitesi, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
(TRT) ve Yunus Emre Enstitüsü ofislerini ziyaret eden 
gönüllü gençler, TİKA tarafından desteklenen Jablanica 
Most Kadın Derneği’ni ve Ahmicanke Kadınlar Derne-
ği’ni ziyaret ederek üretim sürecine dâhil oldular.
   TİKA tarafından restore edilen Kovaçi Osmanlı Me-
zarlığı’nı ziyaret eden gönüllü öğrencilerimiz, burada 
Bosna-Hersek’in Kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbe-
goviç’in kabrini ziyaret etti. Program boyunca ülkenin 
tarihî ve kültürel mekânlarını görme fırsatı elde eden 
gençler, bu kapsamında Başçarşı, Fatih Sultan (Hünkâr) 
Camii, Gazi Hüsrev Bey Camii, Konjic Köprüsü, Trav-
nik Kalesi, Mostar Köprüsü, Blagaj Tekkesi başta olmak 
üzere pek çok turistik yeri ziyaret etti.
    Kuzey Makedonya’da ise öğrenciler, TİKA tarafından 
desteklenen “Çilek Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” 
kapsamında Türk köyü Konçe’de çiftçileri ziyaret ederek 
projeyi yerinde inceledi.
   Programın son etabında ise ülkemizin tarihî ve kültü-
rel alanda Kuzey Makedonya’ya dönük gerçekleştirdiği 
iş birliği faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı bulan öğ-
renciler, Üsküp’teki Türk eserleri Mustafa Paşa Cami, 
Sultan Murat Cami olmak üzere Kalkandelen Harabati 
Tekkesi ve Alaca Cami, Ohri Halveti Tekkesi ile TİKA 
tarafından restore edilen Manastır Askeri İdadisi-Atatürk 
Anı Odası’nı ziyaret etti.


