Тurkic Weekly 2016 5 (13) (1-7 Şubat)
Turkic Weekly, Sizi Türk dünyasındaki son gelişmelerin nabzını tutmanıza yardımcı
olacak haber kaynağıdır. Turkic Weekly, Türk dili konuşan ülkelerde cereyan eden kilit
öneme sahip siyasi, sosyal, ekonomik ve bilimsel olaylar hakkında güvenilir bilgi ve
güncel analiz sunmaktadır.

Bu haber bülteni Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı tarafından hazırlanmıştır.

DAVUTOĞLU ASTANA’DA
6 Şubat 2016 Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Kazakistan
Cumhuriyeti resmi temasları gerçekleşti. Türkiye Başbakanı ziyareti esnasında Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kabul edilerek Kazak mevkidaşı Karim Masimov
ile görüşmelerde bulundu ve Uluslararası Türk Akademisi’ni ziyaret etti.
Davutoğlu’nun bütün görüşmeleri dost ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Kazakistan Devlet
Başkanı N.Nazarbayev ile görüşmesi esnasında Kazakistan’ın bağımsızlığının 25.yıllığı ile kutlayarak
N.Nazarbayev’e ikili münasebetlerin pekişmesi için yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti. Bununla
birlikte Başbakan Davutoğlu Kazakistan ziyaretlerini memleketine yaptığı ziyaretler olarak gördüğünü
ifade etti. Nursultan Nazarbayev yaptığı konuşmada Türkiye’nin Kazakistan için öneminin büyük
olduğunu ve Kazakistan’ın Türkiye ile işbirliği siyasetinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğinin altını
çizdi.
Ahmet Davutoğlu aynı günün ilerleyen saatlerinde Kazakistan Başbakanı K.Masimov ile
görüşmelerde bulundu. İki ülkenin Hükümet Başkanı bölgesel ve uluslararası konular üzerine görüş
alışverişinde bulundular.
Her iki ülkenin Başbakanı münasebetlere yapılan üst düzey desteğin önemini vurgulayarak Kazakistan
ve Türkiye’nin 25 yıl boyunca kültürel ve sosyal alandaki yakın ilişkileriyle pekişen ekonomik
bağlarının bulunduğunu ifade ettiler.
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A.Davutoğlu’nun Kazakistan resmi gezisinin kilit duraklarından biri Uluslararası Türk Akademisi oldu.
Türkiye Başbakanı 6 Şubat günü öğleden sonra Akademi ziyareti esnasında devlet ve siyaset adamları,
tanınmış bilim adamları ile bir araya gelerek konuşma yaptı.
Davutoğlu’na Kazakistan ziyaretinde Türkiye’nin üst düzey siyasetçiler heyeti eşlik etti. Akademi’de
geçen konferansa Davutoğlu ile birlikte Türkiye Başbakan Yardımcıları ve Bakanları, Uluslararası
kurum yöneticileri, devlet ve siyaset adamları, üniversite rektörleri, basın ve medya temsilcileri ile
tanınmış bilim adamları katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali yaptı. Daha
sonraki konuşma ünlü devlet ve siyaset adamı Mırzatay Joldasbekov tarafından yapılarak kardeş iki
halkın yapılacak işbirliği için bu ziyaretin önemi üzerinde duruldu. Bundan sonraki konuşma sırası
Türkiye Başbakanına verildi.
Аhmet Davutoğlu konuşması sırasında Uluslararası Türk Akademisinin çalışmalarına yüksek not
vererek bilimsel araştırma faaliyetleri için teşekkür etti. A.Davutoğlu iki ülkenin ortak köklerine vurgu
yaparak Kazakistan’a yaptığı ziyaretlerinin öneminin büyük olduğunu ifade etti. Türkiye Başbakanı
yaptığı konuşmada “Kazakistan denizlere açılmayan bir ülke olarak görünse de bütün Türk limanları
Kazak limanlarıdır” ifadesini kullandı. Güvenlik konusuna değinen Davutoğlu Kazakistan ve
Türkiye’nin bölgelerindeki istikrar adaları olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin istikrarı çevresindeki
bölgeye, Kazakistan’ın istikrarının da kendi bölgesine barış, sukünet ve istikrar getirdiğini belirtti.
Bu etkinlik Türkiye ve Kazakistan’ın basınında geniş yankı buldu. Türkiye Başbakanının Kazakistan
temasları hakkında 365info.kz, Каzinform, İnterfax-Kazahstan, haberler, aksam, haber24, haberturk,
zaman, sondakika, gazetevatan, yenicaggazetesi, bugun, turkiyegazetesi ve diğer kaynaklarda genişçe
bilgi verildi.
Türkiye’nin eski Dış İşleri Bakanı olan Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun mevcut uluslararası durum
ve olaylar ışığında Kazakistan resmi temasları Kazak ve Türk ilişkileri tarihinde önemli bir yer
edinecektir.
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AZERBAYCAN’IN DIŞ İLİŞKİLERİ
1-2 Şubat Tarihlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Birleşik Arap Emirlikleri resmi
ziyareti gerçekleşti. İki ülke başkanı arasında yapılan görüşmeler Arap dilli basının ilgi odağı oldu.
Mısır kitle iletişim araçlarının verdiği bilgiye göre İlham Aliyev’in temasları Emirates News,
Dubainform, The National, Al Khalij, Gulf News gazeteleri ile VAM devlet ajansında yayınlanmıştır.
İ.Aliyev ve Abu Dabi Veliaht Prensi BAE Silahlı Kuvvetler Baş Komutan Yardımcısı Şeyh
Muhammed bin Zayed El Nahyan arasında yapılan ikili görüşmelerde enerji, yatırım ve turizm
alanlarındaki işbirliği konuları masaya yatırıldı.
Taraflarca görüşmeler sonucu ekonominin adı geçen alanlarında anlaşmalar imzalandı. Basında ayrıca
“Deniz taşımacılığı kurumsal işbirliği Anlaşması”, “Azerbaycan Cumhuriyeti İletişim ve Yüksek
Teknolojiler Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Telekomünikasyon Sektörü Genel Dairesi arasında
Enformasyon ve Komünikasyon teknolojileri alanında işbirliği memorandumu” hakkında da bilgi yer
almaktadır.
Аzerbaycan dengeli dış siyaset yürütmektedir. Bu bakımdan Bakü’nün dış ekonomik ilişkilerinde Arap
Emirlikleri öncelik kazanan ülkeler arasında yer almaktadır. Uzmanların görüşüne göre, Azerbaycan
Basra Körfezi ülkeleri gözünde Avrupa, Merkezi Asya ve Yakın Doğu arasındaki stratejik köprüdür.
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ERDOĞAN LATIN AMERİKA’DA
Geçen hafta Türk dilli devlet başkanlarının önemli temasları gerçekleşti. Türkiye Cumhurbaşkanı
R.T.Erdoğan Latin Amerika’nın Şili, Peru ve Ekvador ülkelerinde temaslarda bulundu.
Türk liderinin Şili ziyaretinin önemli amaçlarından biri Latin Amerika ülkeleriyle ticari ve ekonomik
ilişkileri yoğunlaştırma isteğidir. Erdoğan yaptığı konuşmalarda Şili’nin Türkiye ile serbest ticaret
anlaşması yapan Latin Amerika’nın ilk ve tek ülkesi olduğunun altını çizdi.
Türk liderinin Şili yönetimiyle yoğun görüşmeler programı çerçevesinde önemli anlaşmalar
imzalandı. Erdoğan ve Şili Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet tarafından imzalanan belgeler arasında
iki ülke arasındaki işbirliğini pekiştirme anlaşması bulunmaktadır.
Bununla birlikte Şili Uluslararası İşbirliği Ajansı (AGGI) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
(TIKA) arasında işbirliği anlaşmasına imzalar atıldı. Askeri alanda da önemli anlaşmalara varıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Peru ve Ekvador’da ülkelerin üst yöneticileriyle önemli temaslar
gerçekleştirdi. Görüşmeler esnasında Türkiye ve Latin Amerika ülkeleri arasında ticaret hacmini
büyütme planları masaya yatırıldı. Temaslarında ikili siyasi ve ekonomik durum, bölgesel ve
uluslararası konuları elen alan Türkiye Cumhurbaşkanı Latin Amerika’nın üç ülkesinin iş dünyası
temsilcileri ile de biraraya geldi.
Türkiye Cumhuriyeti belirtilen bölge ülkeleriyle dış ilişkilerini yoğunlaştırma temposuna girmiştir.
2015 yılında Türkiye Devlet Başkanı Kuba, Kolumbiya ve Meksika ülkelerinde de temaslarda
bulunmuştu.
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HENRY KISSINGER MOSKOVA’DA
3-4 Şubat Tarihlerinde dünya siyasetinin en tecrübeli kuramcı ve uygulayıcısı, ABD Devlet Başkanı
Eski Danışmanı, Eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’in Rusya ziyareti gerçekleşti. Rusya
Cumhurbaşkanı V.Putin’in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kissinger’in V.Putin ile biraraya geldiği
Moskova’ya dostane ziyarette bulunduğunu ifade etti.
Rusya basınında yer alan haberlere göre Rusya Devlet Başkanı V.Putin Kissinger’i NovoOgarevo’daki Rezidansında kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Çağdaş dünya gündemine belirli konuların damgasını vurduğunu belirten Kissinger birkaç çözüm
yollarını teklif etti. Kissinger ülkeler arasında diyaloğun olmama sebeplerinden müzakerelerin onaylı
stratejik çerçeve dışında gerçekleştiğini göstererek konuşmasında “Ukrayna Avrupa ve dünya güvenlik
mimarisine dahil edilmeliydi, bu durumda Rusya ve Batı arasındaki köprü bir ülke konumunda
olacaktı” cümlesini kullandı.
Kissinger’in geçen yüzyılın 60’li yıllarının sonu ve 70’li yıllarının başında ABD ve Sovyetler Birliği
ilişkilerini düzenleme planının girişimcisi ve hazırlayıcısı olduğunu hatırlatalım. Bugünlerde Henry
Kissinger en kıdemli Amerikalı siyasetçi ve siyasetbilimcisidir. O, diğer Amerikalı siyasetçilere nazaran
Rusya ile yapıcı diyalog ve işbirliği yanlısı, ortaya çıkan sorunların barış çerçevesinde çözümü taraftarı
“aksakallar grubunda” bulunmaktadır.
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MACARİSTAN’LA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRİRKEN
4 Şubat tarihinde Uluslararası Türk Akademisinde Macar türkologları konulu yuvarlak masa toplantısı
yapıldı. Akademi ile birlikte Macaristan’ın Astana Büyükelçiliği de düzenleyen etkinliğe Kazakistan’da
bulunan diplomatik çevreler, tanınmış bilimadamları, türkologlar ve yazarlar katıldı.
Toplantıda Macar alim ve uzmanlarının türkoloji alanının araştırılması ve geliştirilmesine büyük katkı
sağladıklarının altı çizildi. Akademi Başkanı D.Kıdırali 3 yeni yayın olan Türkolog İştvan Konur
Mandoki’nin New comers from the east. Hungarians and Kipchak-Turks in Europe isimli yeni
bilimsel makaleler kitabı, Macar şarkiyatçı Laslo Maracz’ın Towards Eurasian Linguistic Isoglosses:
the Case of Turkic and Hungarian isimli kitabı ile Kazakçaya tercüme edilmiş Macar Halkının Efsane
ve Masalları isimli kitabın tanıtımını yaptı.
Macaristan Astana Büyükelçisi Andras Barani Türk Akademisi’nin faaliyetleri ile türkoloji konusuna
değindiği konuşmasında Kazakistan ile kültür, eğitim ve sosyal alanlardaki ilişkilerin derinleştirilmesi
hususundan bahsetti.
Etkinlik çerçevesinde Macar türkologlarının eserlerinin yer aldığı sergi ve Macar türkolog Armin
Vambery’nin seyahati üzerine çekilen belgesel izlendi.

6

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Devlet Başkanları tarafından 2010 yılında
kurulan Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı, Türk dünyasının dillerini, kültürünü ve
kadim çağlardan günümüze kadarki tarihini titizlikle ve kapsamlı bir şekilde inceleyen ve
benzer konulardaki bilimsel araştırmaların koordinasyonunu üstlenen uluslararası örgüttür.
Uluslararası Türk Akademisi, Türk dünyasının araştırma ve eğitim merkezleri arasındaki
bilimsel işbirliğini teşvik etmektedir.
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