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Saygıdeğer Bakanlar,
Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na Türk Devletleri
Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, kurucu üye devletimiz Kazakistan’da yaşanan son gelişmeleri
ele alarak, desteğimizi yineleme fırsatı sağlayan bu girişimi için en içten teşekkürlerimi sunmak
istiyorum.
Kazakistan, Türk dünyasının son derece önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Kazak toprakları
tüm Türklerin anavatanıdır ve bu nedenle Kazakistan'ın istikrar ve refahı, tüm Türk dünyasının
refahı için hayati önem taşımaktadır.
Bugün Kazakistan, Almatı ve diğer şehirlerinde aşırıcı güçlerin şiddet ve yasadışı eylemleri
sonucunda modern tarihinin en kritik zaman dilimini yaşıyor. Aslında Kazakistan’ın
bağımsızlığı ve egemenliği hedef alınmıştır. Bu nedenle, kardeş ülkemiz Kazakistan’ın
yönetimi, özellikle Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, bu yıkıcı eylemleri durdurmak
ve düzenin ve hukukun kırmızı çizgisini aşanlara karşı gerekli önlemleri almak için sert ama
anlaşılır kararlar almaya zorlandı. Bu nedenle Kazak makamlarının yanında durmalı ve
Kazakistan'ın meşru yönetimine tam desteğimizi vermeliyiz.
Bu ruhla Sekretarya olarak ilk günden beri gelişmeleri takip ediyor, Üye ve Gözlemci
Ülkelerimiz arasında koordinasyonu sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz.
Üye Devletlerimiz adına bir açıklama yaparak Kazakistan'da barış ve istikrara verilen önemi
vurguladık ve bu zor günlerde güçlü dayanışmamızı ifade ettik.
Açıklamada ayrıca kardeş Kazak halkının sağduyu ve iradesiyle; Kazak makamlarının ülkede
istikrar ve düzeni yeniden tesis edeceğine olan inancımızın altını çizdik.
Liderlerimiz ve Dışişleri Bakanlarımız da bu mesajı doğrudan Kazak mevkidaşlarıyla
temaslarında verdiler. Bölgesel konularda olduğu kadar ülkelerimizi ve Türk dünyasını
ilgilendiren konularda da üyelerimiz arasında güçlendirilmiş bu istişare mekanizmasına büyük
önem veriyoruz.
Kurucumuz devletimiz kardeş Kazakistan’da yaşanan bu son gelişmeler, Nahçıvan
Antlaşması'nın ve Liderlerimiz tarafından 8. Zirve'de kabul edilen Türk Dünyası 2040
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Vizyonu’nun temel taşlarından birisi olan Türk Dünyası'nda güvenlik alanında işbirliğinin
artırılmasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur.
Aslında bu, Teşkilatın Türk Dünyasının dayanışmasını göstermek için gerekli adımları attığı ve
özellikle son birkaç yıldır uluslararası toplumun sorumlu ve yükselen bir aktörü olarak hareket
ettiği ilk hadise değildir:
Azerbaycan'ın Karabağ'da 44 Gün süren Vatan Muharebesi sırasında Teşkilat çerçevesinde Üye
ve Gözlemci Devletlerin Hükümetleri, kardeş Azerbaycan halkı ile güçlü bir dayanışma
sergilemiştir.
Ayrıca, 2020 yılında Kırgız Cumhuriyeti'nde yapılan parlamento seçimlerinin ardından yaşanan
hadiseler sırasında ve Nisan 2021 sonunda Kırgız-Tacik devlet sınırındaki durumun tırmandığı
şartlarda, kardeş Kırgız halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettik.
Öte yandan bölgesel meseleleri ele almak, ülkenin ve bölgenin barış ve istikrarına katkıda
bulunmak amacıyla Afganistan gündemiyle Dışişleri Bakanları Konseyi’nin Olağanüstü
Toplantısını Teşkilat tarihinde ilk defa düzenledik.

Sayın Bakanlar,
Sekretarya olarak Üye ve Gözlemci Devletlerimizin çabalarını koordine etmeye devam etmeye
hazırız.
Bu toplantının sonunda kabul edeceğiniz ve Kazakistan'da barış ve istikrarın önemini
vurgulayarak Kazakistan Cumhuriyeti'nin Anayasal düzenini bozmayı amaçlayanlara karşı
Kazakistan Hükümeti'nin terörle mücadele operasyonlarını destekleyeceğimiz Açıklama büyük
önem arz etmektedir.
Açıklama, Kazakistan'da hali hazırda mevcut reform sürecine verilen desteği de yansıtmaktadır.
Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in Kazakistan Parlamentosu'nda, önümüzdeki dönemde
kardeş Kazakistan halkının refah ve istikrarının daha da artırılması için yapılacakları içeren
cesaret ve umut veren konuşmasını dinledik. Üye ve Gözlemci Devletlerimiz bu reformlarda
da Kazakistan halkını ve Hükümetini desteklemeye hazırdır.
Bu itibarla, değerli rehberliğinizde üstlendiğimiz tüm görevlerin ivedilikle ifası için çalışmaya
hazırız.
Sözlerime son vermeden evvel, bu olaylarda yakınlarını kaybeden ailelere en içten taziyelerimi
iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Umuyoruz ki Kazakistan bu zor günleri bir an önce atlatacak ve gelişimine hız kesmeden devam
edecektir.
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Teşekkür ederim.
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