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YUSUF UĞUR,
Beta AVM Bawella ve Beta 
Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı

1995-1997 yılları arasında 
Kırgızistan Başbakan danış-
manlığı. 1998-2000 yılları 
arasında Başbakan Birinci 
Yardımcısının  danışmanlı-
ğını yaptı. 2002-2007 yılları 
arasında Türkiye’nin köklü 
partilerinden  Doğru Yol 
Partisinin Genel Başkan 
danışmanlığı görevlerinde 
bulundu. Hâlen Kırgızistan’ın 
Adana Fahri Konsolosu, 
KKTC Yeniden Doğuş Partisi 
Orta Asya başdanışmanıdır.

Kırgızistan Devlet Teknik 
Üniversitesi tarafından  Fahri 
Profesör unvanı ile taltif 
edildi.  Kırgız-Türk İş Kon-
seyi Yürütme Kurulu, Öz-
bek- Türk İş Konseyi Yönetim 
Kurulu, Azerbaycan- 
TÜSİAD İcra Kurulu ve 
Avrasya İş Konseyleri DEİK 
Üyesidir. Rusya Federasyo-
nunda yılın başarılı işadamı 
ödülünün sahibidir.

Altın Köprü dergimizin bu 
sayısına  katkılarından ve 
desteklerinden dolayı teşek-
kür ederiz.
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 Putin’den Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’a tebrik telefonu

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, 24 Haziran se-
çimlerindeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
tebrik etti.

Bölgesel konularda işbirliğinin önemi vurgulandı

Görüşmede iki lider, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin 
daha da geliştirilmesine ilişkin kararlılıklarını teyit etti.

İki liderin, Türkiye ve Rusya’nın başta Suriye olmak üzere 
bölgesel konularda da iş birliği yapmalarının önemini de 
vurguladı.

Ceenbekov’dan Erdoğan’a 

tebrik mesajı

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov seçim-
lerdeki başarısı nedeniyle Türk mevkidaşı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı tebrik etti. Kırgız liderinin aşağıdaki kutlama 
mesajına yer verildi.

- Seçimlerin sonuçları, Türk halkının yürütmekte oldu-
ğunuz reformlara ve pratik davalara olan büyük güve-
ninin kanıtı oldu. Tecrübeleriniz, ileri görüşlülüğünüz, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik refahını daha da 
artıracağına ve uluslararası arenada otoritesini artıraca-
ğına inanıyorum.

Bişkek (Golden Bridge News)24 yılda katıldığı 15 seçimin 
15’ini de kazanan Recep Tayyip Erdoğan; tarihe, Türki-
ye’nin ilk Başkan’ı olarak geçti.

Karşı karşıya kaldığı tüm siyasî engellemelerin ardından, 
sessiz yığınların sesi olarak katıldığı tüm seçimlerde mille-
tin tercihi oldu.

24 yılda 15 farklı seçime katıldı, 15 seçimden de zaferle 
ayrıldı.

MİLLET SAHİP ÇIKTI
Avrupa’nın, Amerika’nın ve muhalefetin tüm engellemele-
rine karşı Türkiye’ye birçok devasa proje kazandırdı. 2023 
vizyonu kapsamında millî üretimin önünü açtı.

24 Haziran seçimlerinde de milletin tercihi değişmedi.

TÜRKİYE’NİN İLK BAŞKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50 oranını ilk turda 
geçerek Türkiye Cumhuriyeti ‘nin ilk Başkan’ı olarak tarihe 
geçti.

DEMOKRATİK BİR DEVRİM

Oyunu kullandıktan sonra ilk açıklamasında “Türkiye 
demokratik bir devrim gerçekleştiriyor” diyen Erdoğan, 
günün önemine dikkat çekmişti.

Türkiye Cumhuriyetinin İlk 
Başkanı R.Tayyip Erdoğan
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Devlet Başkanı Ceenbekov’u 
Türkiye’nin başkenti Ankara 
Esenboğa Havaalanında Türki-
ye Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu, Ankara Valisi Ercan 

Cumhurbaşkanları 
Bir Araya Geldi. 

Sıcak Temaslar Başladı…
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Ankara’da

Topaca, Ankara Büyükşehir 
Belediye. Başkanı Mustafa Tuna, 
Ankara Garnizon ve 4. Kolordu 
Komutanı Korgeneral Ali Sivri, 
Türkiye Cumhuriyeti Bişkek 

Büyükelçisi Cengiz Kâmil Fırat ve 
Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi 
İbragim Cunusov karşıladı. Kırgız 
lider. seçildikten sonra ilk ziyare-
tini Türkiye’ye yaptı.
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Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Ata-
türk’ün mozolesine çelenk bıraktı.
Türkiye’de görüşmelerde bu-
lunmak üzere Ankara’ya resmî 
ziyaret gerçekleştiren Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceen-
bekov, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
mozolesine çelenk koyma merasi-
mine katıldı.

Kırgız heyetinin eşliğinde Anıt-
kabir’de saygı duruşunda bulunan 
Ceenbekov, Anıtkabir Özel Defte-
ri’ne mesaj yazdı.  
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Cumhurbaşkanı Recep TayyipEr-
doğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Sooranbay Ceenbekov’u, Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nin ana giriş 
kapısında karşıladı. İki liderin tören 
alanındaki yerlerini almalarının 
ardından, 21 pâre top atışı eşliğinde 
iki ülkenin millî marşları çalındı.

Konuk Devlet Başkanı Ceenbe-
kov, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı 
Türkçe, “Merhaba asker!” diyerek 
selamladı. Törende tarihte kurulan 

Külliye’nin Giriş Kapısında Karşılanma

16 Türk devletini temsil eden bay-
raklar ve askerler de yer aldı.

Törende, Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Baka-
nı Nihat Zeybekçi, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri Fahri Kasırga, Türkiye 
Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol 
Akgün, Ankara Valisi Ercan Topaca 
yer aldı.
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Erdoğan’la Ceenbekov’un ortak 
basın toplantısı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Sooronbay Ceenbekov, «Türkiye 
Cumhuriyeti ile olan kardeşlik ve 
ortaklık ilişkilerinin geliştirilme-
sinin bizim yürüttüğümüz siya-
setin en öncelikli yönü olduğunu 
özellikle vurgulamak istiyorum.» 
dedi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Kırgızistan Cum-
hurbaşkanı Ceenbekov, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş 
başa ve heyetler arası görüşme ile 
ikili anlaşmaların imza töreninin 
ardından ortak basın toplantısı 
düzenledi.
 
Ceenbekov, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile yapıcı ve verimli 
görüşmelerde bulunduğunu belir-
terek, «Kardeş Türkiye Cumhuri-
yeti ile olan kardeşlik ve ortaklık 
ilişkilerinin geliştirilmesinin 
bizim yürüttüğümüz siyasetin en 
öncelikli yönü olduğunu özellik-
le vurgulamak istiyorum.» diye 
konuştu.
 

Görüşmelerde iki ülkenin gün-
demindeki birçok konu hakkında 
fikir alışverişinde bulunduklarına 
dikkati çeken Ceenbekov, bu iş 
birliklerinin geleceğine yönelik 
çalışmalar yapılması gerektiği 
konusunda fikir birliğine vardık-
larını kaydetti.

Ceenbekov, ortak tarih ve 
kültür bağları üzerine kurulu 
Kırgız-Türk ilişkilerinin gelece-
ğinin her iki ülkenin de gündem 
konusu olduğunu vurgulayarak, 
«Yüksek stratejik iş birliği seviye-
sini de ileriye doğru geliştirmek 
ve bu alanda başarılara ulaşmak 
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bizim ortak amacımızdır.» değer-
lendirmesinde bulundu.

 
- İki ülke arasında imzalanan 
anlaşmalar

 Görüşmelerde ticari ve ekonomik 
başta olmak üzere askerî, teknik, 
kültürel ve sosyal alandaki iş bir-
liklerinin ele alındığını kaydeden 

Ceenbekov, ileriki dönemde ön-
celik verilecek çalışmaların tespit 
edildiğini söyledi.

Ceenbekov, Yüksek Düzeyli Stra-
tejik İşbirliği Konseyi başta olmak 
üzere iki ülke arasındaki Karma 
Ekonomik Komisyonu ve diğer ku-
rumlar arasındaki komisyonların 
çalışmalarına ivme kazandırmak 
üzere bir sonraki toplantıları en 

kısa süre zarfında tertipleme ko-
nusunda mutabakata vardıklarını» 
dile getirdi.
Görüşmeler sırasında Kırgız-Türk 
iş birliğinin çok yönlü ve formatlı 
şekilde ele alındığına işaret eden 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Türk 
dili konuşan ülkeler arasında tesis 
edilmiş olan  Türk Keneşi’nin 
(Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbir-
liği Konseyi) bir sonraki toplantısı 
hakkında da fikir alışverişinde 
bulunulduğunu anlattı.
 
İki ülke açısından çok önemli 
anlaşmalar imzalandığına dikkati 
çeken Ceenbekov, sosyal güvenlik 
alanındaki anlaşmanın kendi-
leri için çok önemli olduğunu 
vurguladı.
 
Ceenbekov, bu anlaşmayla ilgili, 
«Bu, doğrudan bizim çalışmakta 
olan işçi vatandaşlarımızı ilgilen-
dirmektedir. Her iki ülkede bulu-
nan vatandaşlarımız bulundukları 
yerde sosyal sigorta ve emeklilik 
ödemelerini yaparak kendilerinin 
daha sonraki çalışma hayatı veya  
emeklilik dönemindeki  hayatları-
nı garantiye almış olacaklar.» dedi.
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 - Kırgız yazar Aytmatov
 
Öte yandan Kırgızistan Cumhur-
başkanı, Türk yetkilileri, Üçün-
cü Dünya Göçebe Oyunları ve 
Cengiz Aytmatov’un doğumunun 
90. yıl dönümü dolayısıyla düzen-
lenecek etkinliklere davet ettiğini 
söyledi.
 
Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatının (TÜRKSOY) 2018’i 
«Cengiz Aytmatov Yılı» ilan etti-
ğini anımsatan Ceenbekov, bu yıl 
dönümünün kendisinin Türkiye 
ziyaretine denk gelmesinin öne-
mini vurguladı.
Ceenbekov, «Cengiz Aytmatov’un 
90. doğum yıl dönümünün kardeş 
Türkiye’de de görkemli şekilde 
kutlamalara tabi tutulacağını du-
yunca biz de gururlanmış bulunu-
yoruz.» ifadelerini kullandı.
 
Kırgız heyeti olarak ikili görüş-
melerde ele alınan konular ve 
varılan mutabakatlara büyük 
değer verdiklerini söyleyen Ceen-
bekov, mutabakatlar çerçevesinde 
yapılacak işler için gayret sarf 
edilmesine ve iki halk arasındaki 

yakınlık ve dostluk ilişkilerinin 
pekiştirilmesine önem atfedilece-
ğini dile getirdi.
Ceenbekov, iki heyet arasında-
ki görüşmelerin Kırgız-Türk 
ilişkilerinin gelişmesine yeni 
ivme kazandıracağını ve iş birliği 
alanlarının geniş çapta gelişme 
kaydetmesine vesile olacağını 
ümit ettiğini belirtti.

Ceenbekov, «Kardeş Türkiye 
Cumhuriyeti’ne öncelikle barış, 
sükunet ve gönenç temenni 
ederim. Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan Beyefendi’ye büyük 
sorumluluk talep eden bu devlet 
görevinde büyük başarılar ve tüm 
iyilikleri temenni ederim.» şeklin-
de konuştu.  
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gö-
rüşmeler ve ortak basın toplan-
tısının ardından, Ceenbekov 
ile Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi’ndeki konuk Cumhurbaş-
kanının onuruna düzenlenen  
akşam yemeğinde bir araya 
geldi.

 

Akşam yemeğine, Başbakan 
Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dı-
şişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Jülide Sarıeroğlu, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba, Gençlik ve Spor 

Bakanı Osman Aşkın Bak, Cum-
hurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, TİKA 
Başkanı Serdar Çam ve Türkiye 
Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Birol Akgün’ün de aralarında 
bulunduğu heyet iştirak etti. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CEENBEKOV ONURUNA YEMEK VERDİ
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Kırgızistan ve Türkiye ekonomi 
alanında anlaşma imzaladı 
Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un 
Ankara’ya gerçekleştirdiği ziya-
reti sırasında Kırgız Cumhuriyeti 
Ekonomi Bakanı Artem Novikov 
ile Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın temel amacı, ülkeler 
arasındaki ekonomik işbirliğinin 
güçlendirilmesi, doğrudan yatırı-
mın çekilmesi için düzenleyici bir 
yasal çerçevenin oluşturulması, 

yatırımların istikrarlı ve adil bir 
şekilde muamele edilmesi, sermaye 
ve teknolojinin akışının kolaylaştı-
rılması ve sözleşme yapan tarafların 
ekonomik gelişiminin sağlanma-
sıdır.

Bilgi notu: Söz konusu Anlaşma, 
29 Nisan 1992 tarihli Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Hakkında Mevcut Anlaşmanın 
yerine geçmiş ve çevre standartları-
na uyum konularını içeren, çalışma 
koşullarını sağlayan ve devlet ile 
yatırımcı arasında dengeli bir so-
rumluluğun sürdürüldüğü yeni bir 

neslin ikili anlaşmalarının standart-
larını oluşturmayı amaçlamaktadır. 
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Kırgız Cumhuriyeti  Cumhurbaş-
kanı Ceenbekov Türkiye Cumhu-
riyeti  Başbakanı Binali Yıldırım 
İle Çankaya Köşkü’nde Bir Araya 
Geldi

Görüşmede, Türkiye’nin güçlü 
ekonomisi ile Kırgız kardeşlerine 
desteğini arttırmaya hazır olduğu, 
ticaret hacmini 1 milyar dolara 
çıkarma hedefine bağlı olunduğu, 
ekonomik kalkınmanın moto-
ru olan Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerin (KOBİ) etkinliğinin 
artırılması için iki ülkenin bir 
ortaklık kurabileceği; iki ülke 
arasındaki karşılıklı uçak seferle-
rinin artırılmasının da ilişkilerin 
güçlendirilmesine katkı sağlaya-
cağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, 
Türkiye’nin hassasiyetini anladığı-
nı belirterek, Türkiye-Kırgızistan 
ilişkilerinin geliştirilmesine ver-
diği önemi vurguladı ve ziyarette 
kendisine gösterilen misafirper-
verlik için teşekkür etti.
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ce-
enbekov TBMM’yi ziyaret etti
Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Ceenbekov, «Kırgızistan olarak, 
kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin 
parlamentosu ile yakın iş birliğine 
büyük önem atfediyoruz. Türki-
ye’nin çok derin tarihî bir demok-
ratik sistemi var ve tecrübesini 
benimsemek arzusundayız.» dedi.
Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 
görüşmede yaptığı konuşmada, 
dost ve kardeş Kırgızistan’ın 
Cumhurbaşkanı Ceenbekov’u 
Türkiye’de görmekten mutluluk 
duyduğunu söyledi.

Kahraman, «Kırgızistan, ata yur-
dumuzdur. Türk ve Kırgız halkları 
kardeştir. Kardeş olarak bir arada-
yız. Sizi Türkiyemiz’de görmekten 
duyduğum memnuniyeti tekrar 
ifade ediyorum.» diye konuştu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Ceenbekov ise kendisine ve he-
yetine gösterilen sıcak ve yüksek 
misafirperverlikten dolayı en 
içten teşekkürlerini sunduğunu 
dile getirdi.

«İkili ilişkilerimize ilişkin çok 
taraflı temaslar hakkında da fikir 
teatisinde bulunarak, gündemi-
mizdeki sıkıntıların giderilmesi 
konusunda belirli çalışmaları 
yapmamız gerektiği noktasında 
fikir birliğine varmış bulunuyo-
ruz. Görüşme sırasında da kendi 

alanımızdaki diğer konuları ele 
alabileceğimizi ümit ve temenni 
ederim.
Kırgızistan olarak, kardeş Türkiye 
Cumhuriyetinin parlamentosu 
ile yakın iş birliğine büyük önem 
atfediyoruz. Türkiye Cumhuri-
yeti’nin çok derin parlamenter 
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tarihi var ve tecrübesini benimse-
mek arzusundayız. Parlamentola-
rımız arasındaki iş birliğine özel 
önem atfettiğimizi de vurgulamak 
istiyorum.»

Görüşmenin ardından Ceenbekov, 
TBMM Başkanı Kahraman ile birlik-
te Şeref Holü’ne geçerek, FETÖ’nün 
15 Temmuz’daki darbe girişimi sıra-
sında zarar gören alana çiçek bıraktı.

Kahraman, bu sırada Ceenbe-
kov’a, 15 Temmuz gecesi Mecliste 
yaşananlarla ilişkin bilgi verdi.
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Başkan Sooronbay Ceenbekov 
Ankara’da Aytmatov Caddesi üze-
rindeki Cengiz Aytmatov büstüne 
çiçek bıraktı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Sooronbay Ceenbekov, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne iki günlük ziyare-
ti kapsamında Ankara’da Cengiz 

Aytmatov Caddesi üzerinde bü-
yük Kırgız yazarı Cengiz Aytma-
tov büstünü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ce-
enbekov, etkinliğe katılan Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Tuna’ya büstün dikilme 
fikrine desteklerinden dolayı 
şükranlarını ifade etti. 
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TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. 
yılı etkinlikleri kapsamında Kırgı-
zistan’da bulunan Genel Sekreter 
Düsen Kaseinov, Kırgızistan Cum-

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov: 
« 2018 yılını “Aytmatov Anma Yılı” ilan ettiği 

için TÜRKSOY’a minnettarız»
hurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov 
tarafından makamında kabul edildi.

 
Kaseinov’u, 2017-2020 yılları 

için TÜRKSOY Genel Sekre-
teri görevine yeniden seçilmesi 
vesilesiyle tebrik eden Ceenbekov, 
Kaseinov’un TÜRKSOY’un ulusla-
rarası arenada rolünü ve otoritesini 
artırma, Türk dili konuşan halklar 
arasında kardeşlik ve dostluk ilişki-
lerinin güçlendirme, kültürel, insani 
ilişkilerin geliştirme yönündeki 
çalışmalarını artırarak devam ettire-
ceğine olan inancını dile getirdi.

 
Ceenbekov, «Bu yıl 25. kuruluş 

yıldönümünü kutlayan TÜRK-
SOY’u kutluyorum. Siz, Kırgız hal-
kının kültürü ve manevi mirasının 
Türk dili konuşan halklar arasında 
ve dünya genelinde yaygınlaştı-
rılmasına büyük katkılar sunmuş-

sunuz. TÜRKSOY olarak 2014 
yılını “Toktogul Satılganov Anma 
Yılı”, 2016 yılını “Yusuf Balasagun 
Anma Yılı” ve 2018 yılını da Kırgız 
halkının görkemli evladı, ünlü yazar 
“Cengiz Aytmatov’u Anma Yılı” 
ilan ettiniz. Aytmatov’un doğumu-
nun 90. yıldönümünü önemli etkin-
liklerle kutlamak için var gücümüz-
le çalışacağız. Cengiz Aytmatov’un 
doğumunun 90. yıldönümünü 
kutlayacağımız ana etkinlik, Issık 
Göl’de yapacağımız “Uluslararası 
Forum” olacaktır» dedi.  

 
TÜRKSOY Genel Sekreteri 

Düsen Kaseinov, “2018 Cengiz 
Aytmatov Anma Yılı Açılışı”nın 
Nisan ayında yapılacağını ve bütün 
yıl boyunca TÜRKSOY üyesi 
ülkeler ve dünya genelinde çok 
sayıda Aytmatov’u anma etkinlikleri 
düzenleyeceklerini dile getirdi.

 Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooron-
bay Ceenbekov, Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov’a, 2018 yılını Kırgız yazar Cengiz 
Aytmatov’u Anma Yılı ilan ettikleri için min-
nettarlığını bildirdi.
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Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
tarafından her ay Aytmatov’la ilgili 
bir edebî gece düzenlenmektedir. 
Öğretim elemanları ve öğrenci-
lerin katılımlarıyla eserlerinden 
bazı bölümler canlandırılmaktadır.  
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Layli Ükübayeva’nın başkanlığın-
da Türkoloji Bölümü ile Müter-
cim-Tercümanlık Bölümünün aktif 
katkılarıyla gerçekleşen etkinlikler 
yoluyla büyük yazarın daha iyi 
tanınması, bilinmesi ve değerinin 
anlaşılması sağlanmaktadır.

Yukarıda sözünü ettiğimiz 
çalışmalar dışında KTMÜ Edebiyat 
Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü 
Başkanı Prof.Dr. Osmonakun İbra-
imov  tarafından yazılan ve Rusça 
olarak yayımlanan “İmparatorluğun 
Yazarı Cengiz Aytmatov”  adlı eser 
üç ay gibi kısa bir zaman içinde 
Türkiye Türkçesine çevirisi yapıldı.  
Öğretim Görevlisi Muhittin Gümüş, 

Dr. Öğretim Üyesi Halit Aşlar, Dr. 
Zafer Altun, Fatih Serçe, Doğan 
Gürpınar ve Burul Elebesova’dan 
oluşan tercüme ekibinin editörlüğü 
tarafımızdan yapılmakta olup Eylül 
ayı başında yayınlanacaktır.  Daha 
tercüme aşamasında yayımlanma-
sı için birçok yayınevinin istekli 
olması eserin değerini ve önemini 
göstermektedir.

Prof.Dr. Osmonakun İbraimov, 
İmparatorluğun Yazarı Cengiz 
Aytmatov’u bilimsel araştırma 
yazısından ziyade edebî yorum ve 
eleştiri türünde yazmış olup içinde 
kendi görüşlerini, tespitlerini dile 
getirmiştir. Eserde SSCB dönemin-
deki edebî çevrenin Aytmatov’a 
karşı tavır ya da ilgisini dile getir-
miş, zaman zaman da Aytmatov’un 
SSCB’nin son günlerinde kendisine 
yönelik siyasî entrika ve edebi-
yat dünyasındaki çalkantılardan 
söz etmiştir. Aytmatov’un her bir 
eserindeki kahramanların karakter 

analizi yapılmış, kimi zaman da o 
kahramanlardan birinin hep Aytma-
tov’un kendisi olduğu vurgulanmış-
tır. Edebî yorum ve incelemelerin 
dışında Aytmatov’un Kazak yazar 
Muhtar Şahanov’la yaptığı sohbette 
bizzat anlattığı ilk evliliği, devamın-
da aşkları, sevgilileri ve son evliliği 
hakkında da bilgi verilmektedir. 
Böylece yalnızca yazar Aytmatov’u 
değil, “insan” Aytmatov da anlatıl-
mıştır.  İbraimov, eserinde çocukluk 
yıllarındaki Aytmatov’dan babası 
Törökul Aytmatov’un mezarının 
bulunup Atabeyit Anıt Mezarına 
defnedilmesi esnasında yaşadığı 
duyguları akıcı bir biçimde dile 
getirmiş olduğunu görüyoruz.

Prof.Dr. Osmonakun İbraimov, 
Aytmatov’un 80.yaşının kutlanacağı 
2008 yılında Tataristan’ın başkenti 
Kazan’da aniden rahatsızlanması, 
ailesinin izni ve bilgisi dışında 
acilen Nünberg’e götürülmesinin 
neticesinde vefatına şüpheyle baktı-
ğını dile getiriyor. Küçük oğlu Eldar 
Aytmatov’dan duyduklarına ve 
SSCB döneminde Aytmatov’a husu-
met besleyenlerin olduğuna dikkat 
çekerek, vefatından iki gün önce 
eserde adı geçen kişiler arasında ya-
pılan telefon konuşmalarına göre bu 
hususta yorum yapmış ve merhum 
yazarın zehirlenme sonucunda vefat 
ettiğine inanmaktadır.

Prof. Dr. Osmonakun İbraimov, 
yaptığı bu çalışmada SSCB’nin 
yıkılmasından sonra Kırgız ede-
biyat çevresinin birden bire suları 
çekilmiş deniz gibi kuruduğunu, ya-
zarların ve şairlerin eskiden olduğu 
gibi devletten ödenek alamadıkları 
için yazmadıklarını, yazanların da 
pek itibar edilecek eserler vereme-
diğini sert eleştirel yaklaşımla dile 
getirmektedir.

Eserin muhtemelen Eylül 
2018’de baskısı yapılarak Türk 
okurlarına sunulacağı düşünülmek-
tedir.

Muhittin GÜMÜŞ
Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi

Mütercim-Tercümanlık 
Bölümü Öğretim Görevlisi

Doğumunun 90.Yılında 
“İMPARATORLUĞUN YAZARI 

CENGİZ AYTMATOV”
Türk dünyasının 20. yüzyılın ikinci yarısındaki en büyük yazarlarından biri olan 

Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90.yılı münasebetiyle 2018 yılının başından itibaren 
çeşitli etkinlikler yapılmakta ve merhum yazarın edebî şahsiyeti üzerine kitaplar 
yazılmakta, makale ve bilimsel tebliğler sunulmaktadır.
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Türkel Gazetesi: Sayın Yusuf 
Uğur, insanların temel ihtiyaç 
maddeleri gıda ürünleridir. 
Hava ve sudan sonra en 
çok yemeye, içmeye, sağlıklı 
beslenmeye, ucuz ve kaliteli 
hizmetlerden yararlanmaya 
ihtiyacı vardır. Bu bağlamda 
sizin özellikle Kırgızistan’daki 
ilk ve en büyük özel sektörün 
sahibi olarak yapmış olduğu-
nuz çalışmalardan ve yatırım-
lardan bahseder misiniz?

Yusuf Uğur:  İnsanların sağlık-
lı beslenmesi, sağlıklı bir neslin 
yetişmesine ve gelecek nesillerin 
de verimli ve üretken olmasına 
katkı sağlar. Biz de gıda sektö-
ründeki üretimimizle piyasaya 
sağlıklı ürünler veriyoruz ve mar-
ketlerimizle de hizmet sektöründe 
örnek çalışmalar yapıyoruz ve bu 
çalışmalar devam ediyor. Sağlıklı 
gıda ürünü pazarlamak amacıyla 
yaklaşık 20 yıl önce Bişkek’te ilk 
süper marketimizi açarak kardeş 

Kırgızistan’a çok önemli bir ticari 
tecrübe kazandırdık. Devletin 
bu marketler yoluyla kazandığı 
vergi geliri bizimle birlikte arttı, 
düzene girdi. Elindeki maddi 
değerleri nasıl değerlendireceğini 
de yerli ve yabancı yatırımcılar 
öğrenmiş oldu. İhtiyaca göre açtı-
ğımız ikinci marketimiz de diğer 
işletmelerimiz de istikrarlı bir bi-
çimde çalışıyor. İnşaat sektöründe 
de örnek çalışmalarımız vardır.

Türkel Gazetesi: Sayın Uğur, 
istihdam oluşturma bakımın-
dan da önemli bir boşluğu 
doldurmaktasınız. Dünya-
nın birçok yerinde İnsanlar 
işsizlikten şikâyetçi olduğunu 
herkes bilmektedir. 

BETA ŞİRKETLER GRUBU 
YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI YUSUF UĞUR

1978 yılından beri başta Türkiye Cumhuriyeti’nde olmak üzere Orta Asya’da, 
Güney Asya’da, Rusya Federasyonunda, Afrika’da ve dünyanın birçok ülke-
sinde gıda, çay, inşaat sektöründe ihracat, ithalat işleriyle ve ciddî yatırımla-
rıyla dikkat çeken değerli iş adamı Yusuf Uğur’un Kırgızistan’daki çalışmaları 
hakkında görüşlerini aldık.
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Kırgızistan’daki genç nüfu-
sun iş sahibi olmasına katkı-
larınızdan söz eder misiniz?

Yusuf Uğur: Ülkelerin ve 
milletlerin geleceği gençlere 
bağlıdır. Onların sosyo-ekono-
mik ve eğitim düzeyleri ne ka-
dar gelişirse o derece ülkeler de 
gelişir. Kişi başına düşen millî 
geliri 100 bin dolar olsa bile 
yetişmiş kaliteli genç nüfusu 
olmayan ülkeler gelişmişliğini 
sürdüremez. Genç Kırgız dev-
letinin gençlerine ve yetişmiş 
insan kaynaklarına sektörü-
müzde iş imkânı veriyoruz. 
Şirketlerimizde çalışan yüzlerce 
personelin binlerce aile mensu-
bunun hayatını idame ettirme-
sine katkımız olduğu için çok 
mutluyum. Kardeş Kırgızistan’a 
sağladığımız ekonomik ve ticari 
katma değerin her geçen gün 
arttığını görüyoruz. İnsanlara 
iş vermek, onların geçimlerini 
insanca meşru şartlar dâhilin-

de devam ettirmelerine katkı 
sağlamak manevi olarak da bize 
haz veriyor.

Türkel Gazetesi: Kırgızis-
tan’daki iş dünyasında, siyasî 
çevrede ve kamuoyunda iyi 
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bir imajınız var. Bunu nasıl 
başardınız?

Yusuf Uğur: Biz yıllardır 
yatırım yaptığımız bütün ülkeler-
de iş dünyasına yatırımlarla ve 
işletmecilik anlayışımızla örnek 
olmaya çalıştık. Örnek almamız 
gerekenler olduysa onlardan da 
yararlanmayı ihmal etmedik.  
Rekabet ederken düşmanlık 
etmedik. Başkalarının iş alanına 
müdahale etmeyerek nasibimizde 
olan neyse onunla yetinmeyi bil-
dik. Ülkelerin kanunları çerçeve-
sinde hareket ederek legal olma-
yan hiçbir eylemde bulunmadık, 
buna teşebbüste bile bulunmadık. 
Ticarette dürüstlük bizim olmazsa 
olmazımızdır. Başta Kırgızistan 
olmak üzere işletmelerimizin 
bulunduğu ülkelerin iç işlerine, si-

yasetine asla karışmadık, bulaşma-
dık. Kişiler gelip geçicidir, emek 
ve eserler kalıcıdır. Bağımsızlığını 
27 yıl önce kazanan Atayurdumu-
zun en kıymetli ülkelerinden biri 
olan Kırgızistan’da hükümetlerle, 
siyasi kişilerle bir sıkıntımız 
olmadı. Kurumsal kimliğimizi 
yıpratacak davranışlardan uzak 
durarak yalnızca işimizi yaptık. 
Kamuoyu da bunun farkındadır. 
Bizimle aynı istikrarı sürdüren 
pek fazla ticarî işletme bulamaz-
sınız. Kamuoyunda bu kadar süre 
hep zirvede kalmak, kaliteliyi ko-
rumak, istikrarlı ve sürdürülebilir 
bir gelişim sağlamak pek kolay 
değildir. Zaman zaman rekabet 
duygusuyla sıkıntı yaratmaya 
çalışanlar olmuş olabilir ama 
müşterilerimiz bizi hiç yalnız 
bırakmadı.

Türkel Gazetesi: Yusuf Bey, 
Türk dünyasının büyük 
yazarı Cengiz Aytmatov’la 
olan yakınlığınız, ona duydu-
ğunuz saygı ve ihtiramın 
derecesini ölçemeyiz. Türk 
işadamları arasında Türk –
Kırgız ilişkilerini sizin kadar 
sağlıklı yürüten pek fazla 
kimse ön plana çıkmadı. 
2008 yılında vefat eden rah-
metli Aytmatov’a siz Cengiz 
Ata diye hitap ederdiniz. 
Onun yokluğunu ve eksikli-
ğini tabii ki hissediyorsunuz. 
Biraz da Aytmatov ve kültü-
rel ilişkilerimiz konusunda 
da görüşlerinizi alabilir 
miyiz?

Yusuf Uğur: Ülkelerin ve 
milletlerin tanınması ve tanıtıl-
ması bazı önemli politikalara 
bağlıdır, ülkeler arası ilişkiler 
sadece ticari ve ekonomik 
ilişkilerle devam edemez, 
bunlarla sınırlı kalamaz.  Rah-
metli Cengiz Atamızın yazarlığı, 
insanlığı ve onun bütün Türk 
dünyasına kazandırdığı özgüven 
ve şahsiyet hiçbir şeyle ölçü-
lemez. Her zaman mütevazı 
kişiliği ile Türk-Kırgız ilişki-
lerinde hep önemli mesajlar 
vermiş, her sektörden insanla iyi 
ilişkiler kurulmasını, stratejik 
ilişkilerde karşılıklı çalışmanın 
faydasını ve önemini vurgula-
mıştır. Onun yokluğunu her an 
hissediyorum. Belki her Türk 
ve her Kırgız onun varlığıyla 
her zaman övünürdü. Yüz yılda 
bir Aytmatov yetişmez. Onun 
eserlerinin yanı sıra sözleri ve 
kamuoyundaki karizmatik hâlleri 
unutulmaz. Bizim Kırgızistan’a 
yapmış olduğumuz yatırımlar-
dan, Türkiye ile Kırgızistan ara-
sındaki kardeşlik duygularının 
gelişmesindeki rolümüzden pek 
memnundu. Bizi motive ederken 
onun yüzündeki ve gözlerindeki 
memnuniyet ifadesi gün gibi 
hissedilirdi. Allah nur içinde 
yatırsın. Eksikliğini asla kimse 
dolduramaz. Cengiz Atamızın bu 
yıl doğumunun 90. yılı, vefatının 
10. yılını idrak ederken, onu bir 
kez daha şükranla yâd ediyorum.
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Türkel Gazetesi: Türk Kırgız 
ilişkilerinin son durumu hak-
kında neler düşünüyorsunuz 
ve bu ilişkileri daha iyi hâle 
getirmek için neler yapılması 
gerekir?

Yusuf Uğur: Biz BETA 
Şirketler Grubu olarak Büyük 
Türkiye’nin dünyadaki stratejik 
öneminin ve siyasi kudretinin 
gün geçtikçe arttığını görmekten 
gurur duyuyoruz. 15 Temmuz 
2016’daki hain darbe girişimini 
yapanların Türkiye üzerindeki 
emellerinin ne olduğunu anladık-

tan sonra Türk milletinin Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde başarıdan 
başarıya koşacağına güvenimiz 
ve inancımız tamdır. Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Sayın İlham 
Aliyev’in güçlü ve gelişen Azer-
baycan’a katkıları dikkat çekiyor.  
Türk dünyasının diğer liderleri de 
istikrarlı, barış ve huzur içinde bir 
gelecek temin etmek için gayret 
ederken Kırgızistan’ın yeni 
seçilen Sayın Cumhurbaşkanı 
Sooronbay Ceenbekov da 9 Nisan 
2018’de Türkiye’ye yaptığı resmi 
ziyaretle yeni ve güzel bir dönem 

başlatmış oldu. Kardeş ülkeler 
arasındaki ilişkiler hava durumu 
veya mevsimler gibi değişme-
melidir. Biz, eğitimde, ticarette, 
askeri işbirliği ve siyasal ilişkiler-
de istikrarın çok önemli olduğuna 
inanıyoruz. Yükseköğretimde ve 
bilimsel araştırmalarda Kırgı-
zistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesiyle, ticarette ve yatırımlarda 
BETA Şirketler Grubuyla, resmî 
işbirliği ve topluma hizmet 
alanlarında TİKA’yla, ilk ve orta 
eğitimde Türkiye Cumhuriyeti 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
okullarımızla ve gurur duymakta-
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yız. Mevcut çalışmalarımızı daha 
kaliteli, daha düzenli hâle getir-
meliyiz. Karşılıklı güvene dayalı 
olarak ilişkiler de mutlaka gelişir. 
Ticari hacmimiz Sayın Cumhur-
başkanımızın dedikleri gibi 1 
milyar dolara ulaşmalıdır. Kültür 
ve sanat alanında, sportif faaliyet-
lerde ilişkiler istenilen düzeyde 
değil. Eylül ayında yapılacak 
3.Dünya Göçmen Olimpiyatları-
na üst düzey katılımlar, TÜRKPA 
ve Türkçe Konuşan Ülkelerin 
Liderler Zirvesi de mutlaka ilişki-
leri geliştirecektir. İlişkiler statik 
kalmaz, hep gelişir; buna inancım 
tamdır.

Türkel Gazetesi:  Kıymetli 
Yusuf Bey, Türk dünyası 
insanının daha müreffeh, 
daha sağlıklı, daha eğitimli 
ve özgüveninin daha yüksek 
olması için gayret eden sizin 
gibi değerli bir işadamıyla bu 
röportajı gerçekleştirmekten 
gurur duyduğumuzu ifade et-
meden geçemeyiz. Size sağlıklı 
ve uzun bir ömür diliyoruz.
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Kırgızistan ile Türkiye Kültür 
ve Turizm Bakanları bir araya ge-
lerek gazetecilik, turizm ve kültür 
alanlarında verimli bir görüşme 
gerçekleştirdi.

Kabar Haber Ajansının bildirdi-
ğine göre Kültür, Enformasyon ve 
Turizm Bakanlığı’ndan yapılan yazılı 
açıklamada, Kırgızistan Kültür Ba-
kanı Sultan Cumagulov ile Türkiye 
Kültür ve Turizm Bakanı Numan 
Kurtulmuş’un Ankara’da bir araya 
geldiği bildirildi. Toplantıda taraflar 
ikili kültür ilişkleri geliştirme ve güç-
lendirme ve turizm alanında tecrübe 
değişimi konularını görüştü.

Türkiye ve Kırgızistan Kültür ve 
Turizm Bakanları bir araya geldi

Kırgızistan ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanları Ankara’da bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini 
masaya yatırdı.

GAZETECİLER İÇİN DE 
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 

YAPILDI

Ayrıca, toplantıda Kırgızis-
tan Cumhurbaşkanı Sooronbay 
Jeenbekov’un Türkiye’ye yaptığı 
resmi ziyareti çerçevesinde Türk 
mevkidaşı Recep Tayyip Erdo-
ğan’la varılan anlaşmaya göre, 
kitle bilgisi ve basın alanında iş-
birliğinin yolları belirlendi. Buna 
ek, iki ülkenin gazetecileri için 
tecrübe ve profesyonel temaslar-
da bulunma, kendi ülkelerinde 
tarihi, kültürel ve turistik mekan-

lardaki materyalleri hazırlama 
ve aydınlatma konularında daha 
elverişli koşullar yaratılacağına 
karar verildi.

İki ülkenin Kültür Bakanları, 
turizm alanında işbirliği için özel 
bir eylem planını onayladı. Turiz-
min gelişmeye başladığı Kırgı-
zistan’dan gelecek turizm işçileri 
ve stajyer öğrencilerine eğitim 
verilmesine ve turizmin yaygın 
olarak Türkiye’den uzmanların, 
özel tesislerde uygulamalı eğitim 
için Kırgızistan’a gönderilmesine 
karar verildi.



#18   2018      33

Altin Köprü  Golden Bridge

Kırgızistan’ın Türkiye 
Büyükelçiliğinin Keçiören Be-
lediyesiyle birlikte düzenlediği 
etkinliğe Kırgızistan Kültür, 
Enformasyon ve Turizm Bakanı 
Sultan Cumagulov, Keçiören 
Belediye Başkanı Mustafa Ak, 
Kırgızistan’ın Kayseri Fahri 
Konsolosu Mustafa Kurt, Tür-
kiye Kültür ve Turizm Bakanlı-

Türkiye’de Ramazan ayına ithafen 
“Kırgızistan gecesi” etkinliği

Türkiye’nin başkenti Ankara’da 11 ayın sultanı Ramazan ayına ithaf edilen “Kırgızistan gecesi” etkinliği düzenlendi.

ğı Uluslararası Bölüm Başkanı, 
diplomatik misyonları yanı sıra 
bakanlık temsilcileri katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını 
yapan Kırgızistan Kültür ve 
Turizm Bakanı Sultan Cumagu-
lov, Karakol Belediye Başka-
nı Arpaçiyev ve Ankara’nın 
Keçiören Belediye Başkanı 

Mustafa Ak herkesin Ramazan 
ayını kutladı.

Etkinlik kapsamında Kırgız 
Evi’nin açılışı ile Kırgız halkı 
ve uygulamalı sanat ürünlerinin 
tanıtımı yapıldı, Kırgızistan’ın 
yatırım ve turizm potansiyeli hak-
kında bilgi kitapçıkları dağıtıldı 
ve III. Dünya Göçebe Oyunları 
ile ilgili video gösterildi.
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İlk önce Kırgız Cumhurbaşkanı 
Sooronbay Ceenbekov’un Tür-
kiye’yi ziyaretinden sonra ikili 
ilişkilerin iyileşeceğini ve sıcak 
diyalogların başlayacağını ümit 
ediyorum. Çünkü biz Türk dili 
konuşan insanlarız. Köklerimiz, 
dinimiz, tarihimiz, kültür ve dili-
miz aynıdır. Ben TÜRKPA üyesi 
olarak, birkaç kez Türkiye’ye 
gittim. Türk milletvekilleri bizi 
çok sıcak karşıladılar. Onların 
bize karşı çok iyi bir bakışları, 
tavırları var. Dost canlı ve sıcak-
tırlar. Son yıllarda bu ilişkiler 
bazı anlaşılmazlıklardan dolayı 

TÜRKİYE’Yİ VE TÜRK İNSANINI 
ÇOK SEVERİM

bozulmaya başladı ve çok geri-
limler oldu. Şimdi açıkçası, Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Başkan Sooronbay 
Ceenbekov’u davet etmesine çok 
sevindim. İlişkilerimizin geli-
şeceğini ve hızla ilerleyeceğini 
düşünüyorum.
Tekrar ifade edecek olursam. in-
sanlarımız birbirlerine gidiş geliş-
lerini artırdıkları zaman ekonomi 
de, ticaret de, sıcakilişkiler de 
gelişecek. Bunlar, yani insanları-
mızın iyi ve sıcak ilişkiler içinde 
olduğunda her alanda başarıya da 
ulaşabileceğiz.

Bir milletvekili olarak istek ve 
dileğim de şudur.

Kocobek Rıspayev

Kırgızistan Cogorku Keneşi 
Millet Vekili
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Ben Türkiye-Kırgızistan ilişkile-
rinin yeniden canlanmasını canı 
gönülden bekliyorum. Cum-
hurbaşkanı Ceenbekovun 9-10 
Nisan tarihlerinde Türkiye’ye 
gerçekleştirdiği ziyaret umutları-
mızın gerçeğe dönüşünün temeli 
oldu. Türk insanının nasıl sıcak, 
samimi, misafirperver, insansever 
olduğunu bir kültür ve edebiyat 
alanı uzmanı gibi kendi isteğimle 
TÜRKPA üyeliğine girdiğimde 
de yakından takip etme fırsatı 
buldum. Neden ve  hangi sebep-
lerle aramızda soğuk  rüzgâr-
ların estiğini bilmiyorum. Çok 
şaşırıyorum ve hayret ediyorum. 
Merak ediyorum. 
İki kardeş arasında soğukluk 
yalnızca birliğimizi hazmede-
meyenlere gerektir. Milletvekili 

BİZ ET İLE TIRNAK GİBİ OLAN 
KARDEŞLERİZ…

ve yaratıcı birisi olarak devlet 
yetkililerimize sunduğum program 
böylece laf olarak kâğıt üzerinde 
kaldı, yerine getirilmedi. Şimdi bir 
fırsat zamanıdır. Sıcak ilişkilerimi-
zin hızla geliştirilmesi zamanıdır. 
Bu fırsattan her iki devlet yetkili-
leri yararlanmalıdırlar.
Düşündüğüm kadarıyla bunu 
halklarımız beklemekteler. Tür-
kiye ile Kırgızistan halkları aynı 
milletin mensuplarıdır, aynı dine 
mensup, aynı kültüre sahip ve 
etle tırnak gibi olan iki kardeş-
tir. 1990’lı yılları hatırlatmak 
istiyorum. Bağımsızlık yıllarında 
asırlarca hasret kaldığımız kar-
deşlerimizle kucaklaşma fırsatını 
bulduk ve  çok şükür kavuştuk. 
dedik. Sıcaklığımız, ilişkilerimiz 
pekişecektir didik. 

3 adım hemen ileriye doğru gide-
ceğiz derken 5 adım geriye gittik. 
Şimdi ümit ediyorum ki o dö-
nemlere geri döneceğiz ve bizleri 
hiç kimse birbirimizden ayırama-
yacak. İsteğimiz de budur.

Sadık Şer-Niyaz

Kırgızistan Cogorku Keneşi 
Milletvekili
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GB News’in sorularını cevap-
layan Cengiz Kâmil Fırat, Kırgı-
zistan-Türkiye ilişkilerinde yeni 
bir dönemece girildiğini belirtti 
ve Cumhurbaşkanı Jeenbekov’un 
Türkiye ziyareti sırasında gerçek-
leştirdiği görüşmelerin başarılı ve 
verimli geçtiğini aktardı.

Fırat ayrıca, Eylül ayında 
Türk Konseyi Zirvesi ile Kırgı-
zistan-Türkiye Stratejik Düzeyli 
İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın 
yapılacağını ve Kırgızistan’ın ev 
sahipliğinde 2-9 Eylül tarihleri 
arasında düzenlenecek Üçün-
cü Dünya Göçebe Oyunları’na 
Türkiye’den üst düzey katılım 
beklendiğini sözlerine ekledi.

Büyükelçi Cengiz K. Fırat: 
“Şu an Türkiye olarak bizim 
Kırgızistan’da 100-150 milyon 
ABD Doları değerinde bitirilmiş 

tesislerimiz, kalkınma yatırımlı 
altyapılarımız var. Ama henüz 
resmi açılışları yapılmamıştır. 
Bunların birçok bölümü Kırgızis-
tan-Türkiye Manas Üniversitesin-
de yapılmış. Birçok fakülte açıldı, 
işlek hâle getirildi. Türk-Kırgız 
Dostluk Hastanesi son derece 
modern bir devlet hastanesi ola-
rak sonbaharda Kırgız kardeşle-
rimizin hizmetine sunulacaktır. 
Bunun yanısıra Bişkek Merkez 
Camii de Türk kardeşlerin Kırgız 
kardeşlerine değerli bir armağını 
olarak sonbaharda açılacaktır. Bu 
görkemli yapıların tüm okuyucu-
larınız tarafından gidip görülme-
sini öneririm.

Kırgızistan’ın bölgelerinde 
ağırlıklı olarak sağlık, eğitim ve 
tarım alanlarında bir sürü pro-
jeyi hayata geçiriyoruz. Bişkek 
dışında ülkenin büyük şehir ve 

kasabalarına gitmekte kararlıyız. 
Sorunların yerinde çözülmesi için 
çaba sarf edeceğiz. Gezdiğimiz 
bölgelerde kalkınma alanında 
nelerin yapılabileceğini dikkate 
alacağız. Bu aslında Kırgızis-
tan’ın bu sene ilan etmiş olduğu 
‘2018 Kırgızistan’ın Bölgesel 
Kalkınma Yılı’ kararı ile de 
uyumludur. Geçtiğimiz iki ay içe-
risinde Narın’da sağlık ocakları, 
Issık Köl’de kreşlerin açılışlarını 
yaptık. Diğer bölgelerde de bazı 
açılımlar yapacağız. Bu çalışma-
larımızla Kırgız Hükümetinin de 
belirlediği kalkınma hedeflerine 
katkıda bulunmuş olacağız.

Büyükelçilik çalışanlarının 
sayısını arttırdık. Her alanda bir 
Müşavirimiz göreve başlamıştır. 
Konsolosluk çalışanlarının sayısı-
nı da birkaç katına çıkardık. Hem 
halkımıza, hem Kırgız halkına, 
hem de üçüncü ülke vatandaşla-
rına konsolosluk hizmetlerimizin 
kalitesinin sürekli olarak artırıl-
masını amaçlıyoruz.

Kırgızistan-Türkiye: 
Yeni Dönemece Giriliyor

Türkiye Cumhuriyetinin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızis-
tan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov’un, 9-11 Nisan 2018 tarihleri 

arasında Türkiye’ye yaptığı resmi ziyareti değerlendirdi.
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Şimdi bahsedeceğim iki konu 
bizim için çok önemli: Eğitim 
alanında biz Kırgız Hükümeti ile 
işbirliği içerisinde, Kırgız dev-
letinin izni ile burada T.C. Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı Maarif 
Okullarını açmayı planlıyoruz. 
Çünkü burada eğitim alanın-
da yapabileceğimiz katkıların 
olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin 
de böyle bir olanağı var. İnşallah 
işbirliği çerçevesinde Maarif 
Vakfını buraya getirecek ve çok 
kaliteli bir eğitim imkanını Kırgız 
halkının kullanımına sunacağız.

Bunun dışında bildiğiniz 
üzere, burada Yunus Emre Kültür 
Merkezini de kurmayı amaçlı-
yoruz. 2018 yılında YEKM’ni 
başkent Bişkek’te açmayı düşü-
nüyoruz.

Bütün bu çalışmalarımızın 
yanısıra bu yılın sonbaharında 
Kırgızistan’da düzenlenmesi 
planlanan Göçebe Oyunlarına da 
destek vermeyi öngörüyoruz.

2018 Aralık ayında Cengiz 
Aytmatov’un doğumunun 90.Yıl-
dönümü vesilesiyle ülkemizde 
birçok etkinlik düzenlenmektedir. 
Belki de Kırgızistan haricinde en 
çok faaliyet Türkiye’de yapıl-
maktadır. Bizde burada Milli Kü-
tüphane bünyesinde bir Türkiye 
Bölümü-Cengiz Aytmatov Salonu 
hazırlamaktayız. Açılışını yıl-
dönümüne yetiştireceğiz. Diğer 
projeleri de değerlendiriyoruz.

Bunun gibi çok faaliyetleri-
mizvar. THY’ninfaaliyetalanını 
genişletmekniyetindeyiz. Kırgız 
Hükümetinindeğişiksektörlereda-
ir ileteceği proje önerilerinin kar-
şılanabilmesi amacıylaTİKAile 
yakın birişbirliği içerisindegerekli 
hazırlıkları yapmaktayız.  Kırgız 
halkına ne kadar hizmet edebi-
lecek proje varsa onların yerine 
getirilmesi için elimizden gelen 
desteği vereceğiz.

Büyükelçilik görevimi burada 
sürdürdüğüm sürece benim 
faaliyetlerim hep pozitif gündem 
üzerinden geçecek. Amacım 
Türkiye ile Kırgızistan arasındaki 

ilişkileri geliştirmek, her alanda 
ve her sektörde ileriye gitmektir. 
Bildiğiniz gibi son dönemlerde 
iki ülke arasındaki ilişkilerde 
bir durağanlık yaşanmaktaydı. 
Bunun nedeni de maalesef Tür-
kiye’de FETÖ bağlantılı yaşanan 
darbe girişimidir. FETÖ örgütü-
nün darbe girişimde ülkemizde 
yüzlerce kişi ölmüş, binlerce 
kişi yaralanmıştır. Kırgızistan’a 
geldiğimden bu yana gözlemle-
yebildiğim kadarıyla buurada da 
mevcudiyetleri bulunmaktadır. 
Bu grubun Kırgızistan’daki faa-
liyetleri iki ülke arasındaki ilişiki-
lere maalesef olumsuz bir şekilde 
yansımıştır. Bu nedenle önümüz-
deki dönemde bu olumsuz yan-
sımaları geçmemiz, bu aşamayı 
atlatmamız gerekmektedir. Ben 
şuna inanıyorum; hem Türkiye 
tarafında, hem Kırgız tarafında 
Devlet ve Hükümet nezdinde 
bunun aşılması gerektiğine inanı-
lıyor. O yönde irade mevcut. Bu 
iradenin hayata geçirilmesi için 
ben de görev sürem boyunca tüm 
katkıyı vermeye gayret edeceğim. 
Son dönemde ortaya çıkan olum-
lu irade beyanları sonucu umarım 
eylemde de olumlu sonuçlar alı-

nır ve iki ülke arasındaki ilişikiler 
eski iyi dönemlerine geri döner.

Fırat, Kırgızistan’ın kalkınma 
programına değinerek, bu ifade-
lere vurgu yaptı: “Biliyorsunuz, 
2018-2023 yılları arasında Kır-
gızistan’ın 40 maddeden oluşan 
kalkınma programı vardır. Neden 
biz Türk kardeşlerimizle bu 
projemizi hayata geçirmiyelim? 
diyenler de çok. Mutluluk duy-
dum bundan. Hakikaten bunları 
desteklemek için Türkiye olarak 
elimizden geleni yapacağız”.

Röportajının sonunda Cengiz 
K.Fırat, “Bana da bu fırsatı verdi-
ğiniz için TÜRKEL Yayın Grubu-
na teşekkür ediyor, şimdiye kadar 
göstermiş olduğunuz gayret ve ça-
lışmalarınızdan dolayı tebriklerimi 
sunuyorum. İnşallah önümüzdeki 
dönemlerde de birlikte çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Cengiz Kâmil Fırat, 1970 yılında Meksika’nın başkenti Mexico City 
şehrinde dünyaya geldi. Üniversiteyi İngiltere’de Buckingham Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuduktan sonra bu fakülteden 1992 
yılında mezun olmuş, ardından Dışişleri Bakanlığı’na girerek çeşitli 
görevler üstlenmiştir. 2007-2009 yıllarında Avrupa Birliği Siyasî İşler 
Genel Müdür Yardımcılığı’nda Daire Başkanı, 2009-2013 yılları arasında 
Stockholm Büyükelçiliği’nde Müsteşar ve Birinci Müsteşar, 2013-2014 
yılları arasında kısa bir süre Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde Daire 
Başkanı olmuştur. 2014-2017 yılları arasında Genel ve İkili Ekonomik 
İşler Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 
fiilen Bişkek Büyükelçisi olmuştur ve hâlen bu görevdedir. Vasiliki Fırat 
ile evli olup 1 çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
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- Türkiye, Kırgızistan’ın önemli stratejik ortağıdır. 
Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, iki dost 
ve kardeş ülke arasında stratejik işbirliğini sürdürmeyi 
amaçlayan değişmemiş ilişkidir. Bildiğiniz gibi, Türkiye, 
Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke ve 
Büyükelçiliğini Bişkek’te ilk açanlardan biri. Bu bağlam-
da, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yapılan 
seçimden sonra, Cumhurbaşkanı’nın ziyarete geldiği ilk 
ülkelerden biri de Türkiye.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, 9-11 Nisan tarihlerinde 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la dar ve 
geniş formatta görüşme gerçekleştirdi, Türkiye Başbakanı 
Binali Yıldırım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Başkanı İsmail Kahraman ile de bir araya geldi.

Görüşmelerde, işbirliğinin daha da geliştirilmesi ama-
cıyla siyasi, ticari, ekonomik, yatırım, kültürel, insani, 
sosyal ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerin tüm detaylarıyla 
ayrıntılı olarak ele alındı.

Resmî ziyaret çerçevesinde, yatırım, spor, tarım, sosyal 
güvenlik, bilgi ve basın alanlarında işbirliğini ilerletmek 
amacıyla bir dizi ikili belge imzalandı.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov ziyareti kapsamında, Türki-
ye’de yaşayan Kırgız diasporu temsilcileri ile toplantı dü-
zenledi ve dünyaca ünlü Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov’un 
adını taşıyan Ankara’daki caddeyi ve yazarın anısına 
yapılan anıtı ziyaret etti.

Bu ziyaret, kardeş ülkeler ve halklar arasındaki ilişki-
lerde yeni bir aşamadır ve tüm etkileşim alanlarında ikili 
ilişkilerin gelişimine yeni bir ivme kazandıracak.

Türkiye, Kırgızistan’ın başlıca ticaret ve yatırım ortak-
larından biridir. Bir kural olarak, ekonomik işbirliği ikili 
Kırgız-Türk ilişkilerinde bir önceliktir. Türkiye, Kırgızis-
tan’ın dış ticaretinin yapısında önemli bir ticaret ortağı ola-
rak özel bir yer işgal etmektedir. Ülkeler arasındaki ticareti 
arttırmak için 1 milyar dolarlık bir anlaşma var.

Bilginiz için: Kırgızistan ile Türkiye arasındaki tica-
ret cirosu, 2014 yılında 487,1 milyon dolara ulaştı. 2015 
yılında 371,6 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2016’da 
410 milyon dolar oldu. İhracat 308,9 milyon dolar, ithalat 
ise 101,1 milyon dolar oldu. 2017 yılında ticaret cirosu 420 
milyon ABD doları olmuştur.

Ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde özel 
bir rol, Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki Ticaret 
ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu tarafından yürütülmek-
te olup, toplantıları bu yönde görev ve hedefleri yerine 
getirmek için pratik önlemler almayı amaçlamaktadır. Şu 
anda taraflar, Türkiye’deki bir sonraki 9. Hükümetler Arası 
Komisyon toplantısının tarihleri konusunda anlaşmalar 
yapılıyor.

Şu anda, ekonomi alanında uzmanların ziyaretlerinin 
düzenlenmesi ve Kırgız Cumhuriyeti’nin departmanları-
nın yatırımlarının gerçekleştirilmesi konusu ele alınmakta 

Kırgızistan Cumhurbaşkanının 
Türkiye’yi ziyareti, ikili ilişkilere 

yeni ivme kazandıracak

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 9-10 Nisan tarihleri arasında Ankara’ya resmî ziyaret 
gerçekleştirdi. Ceenbekov, ziyareti çerçevesinde mevkidaşıyla ve TBMM Başkanı ile bir araya geldi. Devlet 
Başkanı Ceenbekov, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini ve ikili işbirliği imkanlarını ele aldı. Kırgızistan’ın 

Ankara Büyükelçisi İbragim Cunusov, verdiği röportajda Cumhurbaşkanı’nın ziyaretini değerlendirdi.
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olup, bu da doğrudan ticaret ve ekonomik alanda ikili 
işbirliğinin daha da geliştirilmesi için ilave bir itici güç 
sağlayacaktır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) faali-
yetlerine iki ülke arasındaki teknik ve ekonomik işbirliğin-
de önemli bir yer verilmiştir. TİKA’nın desteğiyle ülkede 
Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nin inşa edilmesi dahil bir 
dizi proje hayata geçiriliyor.

Kültürel, insanî ve eğitim alanları, Kırgız-Türk işbirli-
ğinin en dinamik alanlarından biridir. İşbirliği yıllarında, 
eğitim bursları çerçevesinde, Kırgızistan’dan 2.500’ü aşkın 
öğrenci Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarında eğitim 
görmüştür. Şu anda, çok sayıda Kırgız vatandaşı yüksek 
öğretim kurumlarında eğitim görmekte olup, bunların yak-
laşık 750’si devlet bursları ve harçlarıyla eğitim almaktadır. 
Ayrıca, 200’den fazla Kırgız vatandaşı, Türk Diyanet İşleri 
Ofisi ve Türk Diyanet Vakfı tarafından Türk üniversiteleri-
nin İlahiyat  Fakültelerinde ve din eğitimi veren  kurumlar-
da verilen burslarla eğitim görmektedir.

Kültürel alanda Kırgızistan ile Türkiye arasındaki iş-
birliği, Türk Konseyi (Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi), TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşki-
latı), TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın 
(TİKA), Belediyeler Birliği, vb. dahil olmak üzere devlet, 
uluslararası ve kamu kuruluşları düzeyinde gerçekleştiril-
mektedir.

Özellikle sağlık sektöründeki işbirliğine dikkat çekmek 
isterim. Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Anlaş-
ması çerçevesinde bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti, 
yılda 100 Kırgız vatandaşının Türkiye’de sağlık kurumla-
rında ücretsiz tedavi edilmesi için Kırgız Cumhuriyeti’ne 
her yıl kontenjan verir. Buna karşılık Büyükelçilik, Kırgı-
zistan Cumhuriyeti’nden gelen tüm hastalara havalimanın-
da karşılarlar, ayrıntılı bilgi verirler, tercüman sağlayarak, 
konut bulma ve ortaya çıkan sorunları çözme konusunda 
yardımcı olmaktadırlar. Çoğu zaman, Büyükelçilik çalı-
şanları ihtiyaç sahibi hastalara yardım etmek için evlerini 
açmaktalar.
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Kırgızistan, Batken, Cela-
labad, Isıkgöl, Narin, Oş, Çüy 
ve Talas olmak üzere 7 bölgeye 
ayrılır.

Çüy nehrinin geçtiği geniş 
vadide  kurulmuş olan Bişkek, 
İpek Yolu üzerinde yer alması 
nedeniyle tarih boyunca önemli 
bir merkez olmuştur.

Diğer yandan, Kırgızistan 
bir tarım ülkesidir. Nüfusu-
nun  neredeyse yarısı tarım ve 
hayvancılıkla uğraşmaktadır. 

Tarım ve Hayvancılık Alanında 
İşbirliği Geliştirilmelidir

Ülkenin güneyinde ciddi oranlar-
da pamukçulukla uğraşılmaktadır. 
Yünlü, pamuklu ve ipekli kumaş-
ların üretimi, ülke ekonomisinde 
önemli yer tutar.

Tarım kesiminde, ekilebilir 
arazi alanının sınırlı olması sebe-
biyle hayvancılık önemli bir yer 
tutmaktadır. 

Başlıca ürünler; hububat, şeker 
pancarı, patates, kenevir, tütün, 
sebze ve meyvelerdir. İpekçilik 
de hayli gelişmiş olup, Orta As-
ya’nın en büyük ipek koza işleme 
alanıdır. Hayvancılık alanında 
et, süt ve mamullerinin yanısıra 
yapağı yün  da elde edilmektedir. 
Bu konuda ülke, eski Sovyetler 
Birliği ülkeleri arasında üçüncü 
sırada yer almaktadır. İpek koza 
işleme tesisleri ve ipekli kumaş 
fabrikası Kırgızistan’da bulun-
maktadır.

Avcılık, ülkenin iç kısımla-
rında geniş çapta yapılmakta 
olup, kürk ve dericilik  gelişmiş 
durumdadır. Ülkenin her ye-
rinde geniş yayla ve  meralar 
bulunduğu için, arıcılık bir hayli 
gelişmiştir ve yüksek kalitede bal 
üretilmektedir. Uygun bir ortam 
oluşturulan akarsularda ve göl-
lerde de balıkçılık yaygın şekilde 
yapılmaktadır.

 Kırgızistan’ın bağımsızlığını 
ilan etmesinden sonra iki ülke 
arasında ekonomik ve sosyal 
ilişkiler hızlı bir ivme kazanmış-
tır.. Günümüzde ülkedeki Türk 
kuruluşları; meşrubat, bisküvi, 
şekerleme gibi gıda ürünleri, 
temizlik malzemeleri, pvc-plas-
tik boru gibi inşaat malzemeleri 
üretimi, alışveriş merkezi işlet-
meciliği ve inşaat gibi çok çeşitli 
alanda  çalışmaktadır.

Bilindiği üzere, Cumhurbaş-
kanımız Sooronbay Ceenbekov 
Nisan ayında Türkiye’de Sa-
yın Recep Tayyip  Erdoğan’la 
ikili görüşme yaptılar. Ticarî ve 
ekonomik konular görüşüldü. 
Elbette, bunlar bizim ilişkilerimi-
ze ivme kazandıracaktır. Türkiye 
bizim için çok önemli bir kardeş 
ülkedir. Tarımcılık ve hayvancılık 
alanlarında işbirliğini güçlen-
dirmek biz devlet yetkililerinin 
görevi olmalıdır.

Fırsattan faydalanarak, Türk 
tarım ve hayvancılık sektörünün 
temsilcilerini. üretimlerini Kır-
gızistan’da yapmaları için davet 
ediyoruz.

Canıbek Kerimaliyev

Kırgız Cumhuriyeti Tarım 
Bakan Yardımcısı
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Orta Asya’nın 
En Büyük Cami ve 
Külliyesi Bişkek’te 

Yapıldı
Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmet-

leri Müşaviri M.Şemsettin Ünal:

Yapımına 2012 yılında başlanan cami ve külliyesi, 
Osmanlı mimarisine uygun biçimde inşa edildi.

Başkentin doğusunda yaklaşık 35 dönüm arazi üzerine 
yapılan cami, 7 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahiptir. 
Caminin kapalı alanlarında ve bahçesinde aynı anda 20 bin 
kişi ibadet edebilecek.

Ankara’daki 
Kocatepe Camisini 

andırıyor
Cami, yaklaşık 500 araç kapasiteli otoparkı, Kur’an 

kursları, konferans salonu, yemekhane, şadırvan ve idari 
binaları gibi birçok özelliğiyle Ankara’daki Kocatepe 
Camisini andırıyor. 

Türkiye Diyant Vakfı tarafından yapılan caminin, her 
biri 70 metre yüksekliğinde, üç şerefeli dört minaresi oldu-
ğunu belirten M.Şemsettin Ünal, harim kata 5, avluya 3 ve 
bodruma da bağımsız merdivenle iki girişin bulunduğunu 
kaydetti. 

M.Şemsettin Ünal, «Cami inşaatında çalışanların yüzde 
70’i Kırgız kardeşlerimizden oluştu. Yerli istihdama önem 
verildi.Bu güzel cami Türk halkından Kırgız halkına güzel 
bir hediye olacaktır. İnanıyorum ki bugüne kadar Kırgı-
zistan’a yapılan bütün yardımlar, bağışlar ve yatırımlar bir 
tarafa, bu cami bittiğinde inşallah Kırgızistan’ın ve Orta 
Asya’nın en büyük camisi olacaktır. Camimiz Kırgızis-
tan’ın manevî hayatına önemli katkılar sunacaktır» dedi.
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BİŞKEK KIRGIZ-TÜRK DOSTLUK HASTANESİ

    
- 2013 yılında Başbakanlık görevinde iken Kırgızistan 

ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın talimatlarıyla Bişkek merkezde yapımı planlanan 
hastane, 12.000 metrekare kapalı alanda hizmet verecek 
olup kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, genel cerrahi, 
göğüs hastalıkları, anestezi ve reaminasyon, girişimsel 
radyoloji, gastroenteroloji branşlarında ileri teşhis ve teda-
vi hizmetleri alanında sağlık hizmeti sunacaktır. Bodrum 
dâhil 4 katlı, 51 yatak kapasiteli hastanede laboratuvarlar, 
2 ameliyathane, 3 yoğun bakım, anjiyo ve görüntüleme 
bölümleri bulunmaktadır. 2016 yılı Mayıs ayında başlayan 
projenin inşaat kısmı 2017 Aralık ayında tamamlanmıştır. 
Hastane Türk ve Kırgız Sağlık Bakanlıkları işbirliğinde 
işletilecek olup bütçesinin yarısı döner sermaye yoluyla 
karşılanacaktır. 

KIRGIZİSTAN DEVLET TARİH MÜZESİ DIŞ 
CEPHE TADİLAT VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Kırgız Cumhuriyeti Devlet Tarih Müzesinin tadilatı, 
modernizasyonu ve çağdaş teknik malzemelerle donatım 
hususunda TİKA ve Kırgız Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı 
arasında 24 Mart 2016 tarihinde protokol imzalanmıştır. 
Protokolde Kırgız tarafı için kritik olan 31 Ağustos 2016 
tarihi belirtilmiş ve bunun üzerine proje 2 etaba ayrılmıştır.

Protokol uyarınca, 1. Etap: Müze Binası. ön cephe 
kaplama tadilatı, aydınlatma ve ön cephe çevre düzenleme 
projesini,

2.Etap: Müze binası tadilatı, modernizasyonu, teşhir/
tanzim stantlarınım yapılması ve çevre düzenleme projesini 
kapsamaktadır.  

Birinci etap yapım işine 30 Mart 2016 yılında başlan-
mıştır. İş kapsamında müze dış cephesindeki kırık mermer 
kaplamalar değiştirilmiş, mermer kaplamalar temizlenmiş, 
teras kaplaması ve korkulukları yenilenmiş ve ön cephe 

TİKA’NIN KIRGIZİSTAN’DAKİ 
FAALİYETLERİ

Bişkek (Golden Bridge News) TİKA Bişkek Progran Koordinatörü Ali 
Muslu GBNews’in sorularını yanıtladı:
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doğrama ve camları değiştirilmiştir. Ala-Too meydanında 
yer alan Manas heykelinin kaplaması yenilenmiş, mey-
dandaki tüm taş kaplamalar değiştirilmiş, çiçek havuzları 
yapılmıştır. Meydanda bulunan havuzlar yenilenmiştir. 
Hem müze binası hem de meydanda aydınlatma yapıl-
mıştır. Projenin ikinci safhasında dış cephe tadilatı çevre 
düzenlemesi, su havuzları, çiçeklikler, yürüyüş yolları, 
otopark yapılmıştır.  

OŞ VİLAYETİ NOOKAT İLÇESİ KARATAŞ 
KÖYÜ SU KANALI YAPIMI

Özbek nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Kırgızistan’ın 

güney vilayetlerinde Kırgız ve Özbek köyleri arasında ara-
zi sulama sorunu nedeniyle zaman zaman gerilim yaşan-
maktadır. Benzer sorunların yaşandığı Karataş köyündeki 
su kanalının yenilenmesi ile aşağıda kalan Özbek köyünü 
su basması engellenmiştir.

KIRGIZİSTAN OTİZM ÇOCUKLARI VELİLERİ 
VAKFINA AİT DESTEK MERKEZİNE MALZEME 

VE EKİPMAN DESTEĞİ PROJESİ

Kırgızistan’da Otizmli çocukların eğitimi için devlet 

bütçesinden her hangi bir pay ayrılamamaktadır. Bu neden-
le otizmli çocukların eğitimi, velilerin kurduğu dayanışma 
dernekleri tarafında üstlenilmektedir. Bu kurumlardan biri 
olan Destek Merkezi’ne Otizmli çocukların eğitiminde 
kullanılan duyu bütünleme ve entegrasyon sanat terapisi 
sınıflarının kurulması için gerekli malzeme ve ekipmanla-
rın temin edilmiştir.

AÇSAP - KIRGIZİSTAN’DA İŞİTME TARAMA 
SİSTEMİ KURULMASI

3-11 Şubat 2017 tarihle-
rinde Acil Obstetrik Bakım 
Eğitimi, Yenidoğan Can-
landırma Eğitimi, Prema-
türe Retinopati Farkındalık 
Eğitimi düzenlenmiştir. 
Bişkek ve Oş şehirlerinde 
gerçekleştirilen söz konusu 

eğitime toplam 97 kişi katılmıştır. Ayrıca işitme tarama 
eğitimlerinde öne çıkan 4 uzman doktor eğitici olarak 
yetiştirilmek üzere Mart-Nisan aylarında İstanbul’da dü-
zenlenen ileri seviye eğitime katılmıştır. 7-16 Nisan 2017 
tarihlerinde AÇSAP Projesi kapsamında İşitme Tarama 
Farkındalık Eğitimi tekrar düzenlenmiştir. Bu eğitimlere 
85 sağlık personeli katılmıştır. Ayrıca Bişkek’te iki Oş ve 
Celalabat şehirlerindeki doğum evlerine birer olmak üzere 
4 işitme tarama cihazı hibe edilmiştir. 26-27 Kasım 2017 
tarihlerinde Celalabat şehrinde II. Yenidoğan Canlandırma 
Eğitimi düzenlendi.

KADINLARA YÖNELİK KURSLAR 3. ETAP

 Proje kapsamında kadınlara yönelik, diksiyon, genel 
kültür, dikiş kursları düzenlendi. Ayrıca kursun reklam 
giderleri, dikiş atölyesi için gerekli malzemeler, kırtasiye 
malzemeleri ve çeşitli kitaplar temin edildi.  Ağustos 2016-
2017 tarihleri arasında düzenlenen kuşlarda toplam 1080 
kadın eğitim aldı. 

BUDENOVKA KÖYÜ ORTAOKULU TADİLATI 
PROJESİ

 Kırgızistan’da kamu binalarının birçoğu ödenek yeter-
sizliği nedeni ile bakımsız durumdadır. Bu olumsuzluktan 
en çok fiziki altyapısı yersiz olan binalarda eğitim gören 
öğrenciler etkilenmektedir. Çüy ili, Ata ilçesi Budenovka 
Köyü sakinlerinden gelen talep üzerine 1965 yılında inşa 
edilen ortaokulun dış cephesi yenilenerek ısı yalıtımı ya-
pılmıştır. Böylece öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim 
almaları sağlanmıştır. 

ÇÜY BÖLGE HASTANESİ CERRAHİ MERKEZİNE 
TIBBİ EKİPMAN DESTEĞİ

Kırgızistan’da kamu 
bütçesinden sağlık altyapısına 
ayırılan ödenek ihtiyaçları 
karşılamaktan uzaktır. Bu 
nedenle birçok hastanede hem 
fiziki şartlar hem de teknik 
ekipman açısından büyük 
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eksiklikler bulunmaktadır. Kırgızistan’ın bu sorunu 
aşmasına katkıda bulunmak için Çüy Bölge Hastanesi bün-
yesinde Cerrahi Merkezine Tıbbi Ekipman Desteği projesi 
kapsamında birer adet ameliyat masası, ameliyat lambası, 
cerrahi aspirasyon cihazı, ameliyat seti hibe edilmiştir.

YETİMHANE MEZUNLARINA İŞ YERİ 
OLUŞTURMA PROJESİ

Birçok ülkede olduğu gibi Kırgızistan’da yetimhaneler-
de kalan çocuklar 18 yaşından sonra devlet korumasından 
ayrılmakta ve kendi hayatlarını idame ettirmek zorundadır. 
Ancak birçok yetim iş bulmakta zorlanmaktadır. Yetimha-
ne Mezunlarına İş Yeri Oluşturma Projesi kapsamında 927 
m2 alanda ısıtma sistemli ve damlamalı sulama sistemli 
sera inşa edilmiştir. Ayrıca yetimhane mezunlarına seracılık 
eğitimi verilmiştir. 

ISIK-GÖL VİLAYETİ KOÇKOR BÖLGESİ 
ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA KAZISI (1.ETAP) 

PROJESİ

Tanrı Dağları yamacında 
yer alan, Kaşgarlı Mahmut’un 
eserlerinde Koçnar-Başı 
olarak adlandırdığı bölge 
olduğu düşünülen Koçkor’da 
yürütülen çalışma kapsamın-
da 13 metre uzunluğunda, 10 
metre genişliğindeki yapı gün 
yüzüne çıkarıldı. 11-12’inci 
yüzyıla ait bir türbe olduğu 

düşünülen yapının zemininde tuğladan yapılmış kaplama-
lar yer alırken, turkuaz sırlı tuğla parçaları, ortası delinmiş 
taş aletler ve bir çocuğa ait olduğu düşünülen ayak izi açı-
ğa çıkarıldı. Projenin 2018 yılında sürmesi planlanan ikinci 
etabında yapının turizme kazandırılması amaçlanmaktadır.  

C. BALASAGUN KIRGIZ MİLLİ 
ÜNİVERSİTESİ’NE UZAKTAN EĞİTİM SINIFI 

OLUŞTURULMASI

Kırgızistan’ın en eski eğitim kurumlarından biri olan 
Kırgız Milli Üniversitesinin Türkiye’deki 9 üniversite ile 
eğitim alanında işbirliği anlaşması bulunmaktadır. Kırgız 
Milli Üniversitesinin anlaşmalı olduğu üniversiteler ile 
ortak dersler düzenleyebilmesi uzaktan eğitim sınıfı oluş-
turulmuştur. Proje kapsamında 30 bilgisayar, yazıcı, 4 adet 
roll perde, bilgisayar masası, sandalye ve çeşitli mobilyalar 
temin edilmiştir. Faaliyet geçen merkezin adı ise Nobel 
ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar’ın ismi verilmiştir.

KIRGIZİSTAN KEMİN ŞEHRİNDEKİ AKILAY 
KREŞİNİN TADİLATI PROJESİ

 Kırgızistan’da eğitime 
ayırılan bütçenin yetersiz 
olması nedeniyle, özellikle 
kırsal alanlarda yaşayan öğ-
renciler son derece zor şartlar 
altında eğitim görmektedir. Bu 
bölgelerden biri olan  Kemin 
şehrindeki Akılay Kreşi1965 

yılından bu yana hizmet vermektedir.  Fiziki şartların 
yetersiz olduğu kreş binasının dış cephesi yenilenerek ısı 
yalıtımı sağlanmıştır. Böylece öğrencilerin uygun şartlarda 
eğitim görmesi sağlanmıştır. 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SEMİNERİ

26-30 Nisan 2017 tarihleri 
arasında Isık-Göl Bölgesin-
de düzenlenen Girişimcilik 
Eğitim Semineri için 4 adet 
«Küçük ve Orta Girişimcili-
ğin Geliştirilmesi Modelleri» 

kitapçığı; 500 adet «Kendi İşini Kur» kitapçığı bastırıldı. 

NARIN VİLAYETİ BİRDİK VE EMGEK-TALAA 
KÖYLERİNDE SAĞLIK OCAĞI YAPIMI

Dağlık bir ülke olan Kırgı-
zistan’da kırsal alanlarına sağ-
lık hizmetlerinin ulaşmasında 
büyük güçlükler yaşanmakta-
dır. Narın vilayetine Birdik ve 
Emgek-Talaa köyleri de sağlık 

altyapısının yetersiz olduğu bölgelerdendir. Toplam 3.111 
kişinin yaşadığı bu iki köye 72 metrekarelik birer adet 
sağlık ocağı inşa edilmiştir. 

KIRGIZİSTAN ULUSAL ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 
MERKEZİNDE OMURİLİK FELÇLİ ÇOCUKLAR 
İÇİN REHABİLİTASYON ODASI KURULUMU VE 

HİJYEN ODASI TADİLATI

Kırgızistan Sağlık Bakanlı-
ğı Ulusal Ana ve Çocuk Sağlı-
ğı Merkezinde Omurilik Felçli 
Çocuklar için Rehabilitasyonu 
için gerekli olan vertikalizator, 
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teknik ekipmanlar temin edildi. Ayrıca aynı merkezde yer 
alan, felçli çocukların yararlandığı hijyen odasının tadilatı 
yapıldı. 

BİŞKEK ŞEHRİ 14 NO.LU DEVLET OKULUNA 
MALZEME VE EKİPMAN DESTEĞİ

Altyapı eksikliği olan okulun çok amaçlı konferans 
salonunun tadilatı  ve tefrişatı yapıldı. Proje kapsamında 
sandalye, kablosuz mikrofon, mikrofon ayağı, müzik siste-
mi gibi çeşitli malzemeler temin edildi. Ayrıca spor salonu 
için gerekli olan malzemeleri hibe edildi. 

ULUSLARARASI MUHABİR EĞİTİMİ

Kırgızistan medyasında 
çalışan gazeteci ve muha-
birlere  Türkiye’de farklı 
dönemlerde Kameraman-
lık, Enerji Muhabirliği, 
diplomasi muhabirliği, 
ışık eğitimi, savaş muha-
birliği, ses yönetmenliği, 
TV yöneticiliği ve yapım-

cılığı, Edius VizRt eğitimi  verildi.

KRASNOREÇKA KASABASI TEMİZ SU PROJESİ

 Bişkek’e yaklaşık 30 
km uzaklıktaki Krasno-
reçka kasabasındaki iki 
sokağa 1250 metre uzun-
luğunda su hattı döşendi 
ve kasabanın içme suyu 
sorunu çözüldü. Ayrıca 

projeyi görünür kılmak için köy camisinin de yer aldığı 
alana küçük bir mahalle çeşmesi inşa edildi. 

«YAYLA ÇOCUK GELİŞTİRME MERKEZLERİ 
-2017” 

Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbaye-
va’nın başkanlığı yürüttüğü sivil toplum örgütünün yaz 
aylarında aileleri ile birlikte yaylalarda yaşan çocukların 
eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği 
«Yayla Kreşleri» projesine destek sağlamak amacıyla, söz 
kokusu sivil toplum örgütü tarafından belirlenen 55 yayla 
kreşine için kırtasiye malzemeleri ve çeşitli oyuncaklar 
temin edildi. 

MANAS DESTANINI ANLATAN DEFTERLERIN 
BASKISI

Kırgız toplumunun kül-
türel mirasında son derece 
önemli bir yere sahip olan 
Manas’ın genç nesillerce 
benimsenmesini sağlamak 
amacıyla ilkokullarda dağı-

tılmak üzere kapağında Manas’ın resmedildiği, 48 sayfalı 
15.000 adet defter basılmış ve çeşitli eğitim kurumlarına 
dağıtılmıştır.

ISIK-GÖL AK-SUU İLÇESİNDEKİ 4 KREŞİN 
TADİLATINA DESTEK

Kırgızistan’ın Isık-Köl vilayetindeki Ak-Suu ilçesine 
bağlı Otradnoye, Oktyabr, Boz Uçuk, Kara Cal köylerinde 
yerleşik 4 kreşin tadilatı yapıldı. Böylece kırsal alanlarda 
eğitim altyapısının gelişmesine katkıda bulunuldu.  

TALAS VILAYETİ AK-CAR KÖYÜ SU SİSTEMİNİN 
TADİLATI

Talas şehrinin Kara-Buu-
ra ilçesine bağlı Ak-Car kö-
yündeki mevcut içme suyu 
sistemi rehabilite edildi.

OŞ YETİMHANESİNE MOBİLYA VE MALZEME 
DESTEĞİ

Oş Şehri Çocuklar ve 
aileler İçin Özel Rehabili-
tasyon Merkezine sandalye, 
çocuk oyun parkı, konişli 
perde kumaşları, mutfak 
seti, oyuncaklar için manej, 
yolluk halılar, çocuk mane-

ji, yağlı boya gibi mobilya ve ekipman alındı.
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CAL YETİMHANESİNE KIRTASİYE VE KIYAFET 
YARDIMI

 Yaşları 7 ile 15 ara-
sında değişen yaklaşık 
70 çocuğun barındığı 
Bişkek Şehri  Sosyal 
Adaptasyon Merkezin-
deki çocuklara çanta, 
okul ayakkabısı ve 
kırtasiye malzemeleri 

hediye edildi. Ayrıca yetimhane yönetiminin talebi üzerine 
binanın bakımı için duvar boyası ve yemekhanede kullanıl-
mak üzere çeşitli mutfak ekipmanları temin edildi.

HEYELAN MAĞDURU KIRGIZİSTAN 
TÜRKLERİNE KONUT DESTEĞİ

Oş vilayetinin Özgen 
İlçesi’nin Ayuu Kö-
yü’nde 29 Nisan 2017 
günü meydana gelen 
toprak kayması sonu-
cunda 11 evin toprak 
altında kalması sonucu 

23 kişi hayatını kaybetmiştir. Başkanlığımızın desteğ ile 
Ağustos-Kasım 2017 dönemi arasında 9 ev inşa edilerek 
sahiplerine teslim edildi. 

DAR GELİRLİ KADINLAR İÇİN DİKİŞ ATÖLYESİ 
KURULUMU PROJESİ

 Dar gelirli ailelere 
mensup 12 kadına iş 
sağlamak amacıyla 
açılan dikiş atölyesinde 
düz dikiş makinesi, 6 
adet overlok makinesi 

3 adet, yuvarlama makinesi, 1 adet sanayi dikiş makinesi, 
1 adet  zigzag makinesi, 1 adet buharlı ütü,1 adet sanayi 
makası, 2 adet, dikiş masası, 1 adet, ütü masası, ve 14 
sandalye temin edilmiştir. 

KIRGIZİSTAN HALKLAR ASAMBLESİNE 
TADİLAT VE EKİPMAN DESTEĞİ

Kırgızistan’da 
yaşayan etnik gurpla-
rı bir arada toplayan 
Kırgızistan Halkının 
Asamblesi adlı kamu 
vakfınının merkez bi-
nasında tadilat yapıldı. 
Ofisin eskiyen kapıları 
pencereleri, yer döşe-
meleri yenilendi. Ayrıca 
mezkezdeki  Kırgız Dili 
sınıfına  dizüstü bilgi-

sayar, 2 adet masaüstü bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi 
ve televizyon temin edildi.

CEZA VE İNFAZ KURUMU KREŞİNE MOBİLYA VE 
EKİPMAN DESTEĞİ

Kırgız Cumhuri-
yeti Ceza ve İnfaz 
Kumunun 1, 27 ve 31 
numaralı cezaevleri 
ve mahkûmların nakli 
esnasında güvenliğini 
sağlayan 2 numaralı 
konvoy müdürlüğünde 

görevli personellerin çocukları için açılan kreşe donanım 
desteği verilmiştir. Proje kapsamında çocuk dolapları, 
soyunma odası için bank, çocuk masaları, çocuk sandalye-
leri, eğitici masası, eğitici sandalyesi, kitap ve oyuncaklar 
için dolap, tek katlı çocuk ranzaları, yataklar, battaniyeler, 
yastıkları, nevresim takımları, oyuncaklar, mutfak malze-
meleri, yer kilimleri, yolluklar temin edilmiştir.

KIRGIZ MİLLİ SPORCULARIN ULUSLARARASI 
YARIŞMALARDA TEMSİLİNE DESTEK

 3-12 kasım 2017 
tarihleri arasında Bu-
dapeşte’de düzenlenen 
Wako Dünya Büyükler 
Kick Boks Şampiyo-
nası’nda Kırgızistan’ı 
temsil etmek üzere, 
sıkletlerinde dünya 
şampiyonluğu kazanmış 
4 sporcu ve 2 antre-
nörden oluşan heyetin 
ve 12 Kasım tarihinde 

düzenlenen İstanbul Maratonu’na Kırgız Milli Sporcu Irız-
bek Rahmanov ve antrenörü Kılıç Amiraev’in katılımları 
için uluslararası ulaşım masrafları ve Kırgızistan, Türkiye 
bayrakları ve TİKA logosunun yer alacağı spor kıyafetleri-
nin masrafları karşılanmıştır. 

NARIN BÖLGESİDEKİ ÜÇ KÖY KREŞİNE 
MOBİLYA VE EKİPMAN DESTEĞİ 

Ak Car, Birlik ve Dykan köylerindeki kreşlerin talepleri 
doğrultusunda mobilya, beyaz eşya mutfak eşyaları, oyun-
cak ve bilgisayar gibi çeşitli ihrtiyaçları temin edilmiştir. 
Böylece merkezden uzakta olan köylerin eğitim altyapısı 
güçlendirilerek, çocukların daha iyi şartlarda eğitim alamsı 
sağlanmıştır. 
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MANAS HEYKELİ AÇILIŞ TÖRENİ

Türk Dünyasının en 
önemli ortak değerlerin-
den biri olan Manas’ın 
ülkemizdeki bilinirli-
ğine katkıda bulunmak 
amacıyla İstanbul’daki 
Sütlüce Parkı’nda kai-
desi ile birlikte 8 metre 
yüksekliğinde yapı-
lan  heykelin açılışına 
Krıgız sanatçılarının 
uluslararası ulaşım ve 
konaklama masrafları 
karşılandı. 

 BİŞKEK PROGRAM KOORDİNASYON OFİSİ 2017 
FAATLİYETLERİ

EXPOMED EURASIA FUARI

30 Mart - 2 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul’da dü-
zenlenen Expomed Eurasia Uluslararası Fuarına Kırgızis-
tan’dan 3 doktorun katılımı için ulaşım desteği verildi.

KIRGIZİSTAN SAĞLIK BAKANLIĞI HEYETİ 
TÜRKİYE ZİYARETİ

Türkiye ziyareti sonucunda Başkanlığımızca yaptırılan 
Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin işletmeye ilişkin 
ilke ve kuralları belirleyen protokol taslağı ve hastanenin 
statüsü görüşüldü.

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI AŞIKLIK 
GELENEĞİ ÇALIŞTAYI VE TÜRK DÜNYASI 

AŞIKLAR ŞÖLENİNE DESTEK
 
03-04 Mayıs 2017 tarihlerinde Bişkek’te Kırgızistan 

Türkiye Manas Üniversitesi’nde Uluslararası Türk Dünyası 
Aşıklar Geleneği Çalıştayı ve Türk Dünyası Aşıklar Şöleni 
düzenlendi. Çalıştaya katılan heyet için (12 kişi) ulaşım ve 
konaklama hizmetleri sağlandı. 

ULUSLARARASI DİYABET VE GÖZ 
SEMPOZYUMU

Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği ve Kırgızis-
tan Genç Oftalmologlar Derneği işbirliğinde, 1-3 Haziran 
tarihleri arasında Kırgızistan’ın Oş şehrinde Uluslarara-
sı Diyabet ve Göz Sempozyumu’na katılan doktorların 
uluslararası ulaşım, ülke içi ulaşımı ve konaklama giderleri 
karşılandı.

MANAS PANELİ

Dünya Söz Akademisi Derneğinin TÜRKSOY Genel 
Sekreterliği ve Manas Üniversitesi

işbirliği ile gerçekleştirilen Manas Paneli kapsamında 
Kırgızistan’a gelen heyet için Bişkek’te tam pansiyon 
konaklama ve araç kiralama hizmeti sağlandı. Hayrettin 
İvgin’in kaleme aldığı TİKA’nın 2016’da yayınladığı 
«Manas/Mitolojik Destan Roman» adlı eser Kırgız sanat 
ve kültürü tanıtıldı. Söz konusu kitap da TİKA desteği ile 
basılmıştı.

7. AVRASYA TIP GÜNLERİ SEMPOZYUMU
Türk doktorların kemik iliği nakli alanındaki son 

gelişmeleri Kırgız meslekltaşları ile paylaştığı programda, 
sempozyuma katılan 8 Kırgız doktor için uçak biletleri 
sağlandı.

ULUSLARARASI POLİS EĞİTİMİ İŞBİRLİĞİ 
PROJESİ / 2017 YILI EĞİTİM PROGRAMI

31 Temmuz - 09 Ağustos 2017 tarihleri arasında Kır-
gızistan’da Bişkek’te VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu 
düzenlendi. Söz konusu eğitime Kırgız Ulusal Güvenlik 
Kurumundan (20 kişi) katıldı. 13-17 Kasım 2017 tarihle-
ri arasında aynı kurumun 10 görevlisi için Ankara’da İç 
Güvenlik İstihbarat Kurusu düzenlendi.»

TÜRK DÜNYASI 3. GAZETECİLERİ ŞÛRASI
Türk Dünyası 3. Gazetecileri Şurası katılımcıları (46 

kişi) için uçak biletleri alındı

MERKEZÎ ASYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ 
KONGRESİNE DESTEK

Merkezî Asya Üniversiteler Birliği üyesi olan 3 üniver-
siteden (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İ. ARA-
BAEV Kırgız Devlet Üniversitesi, Oş Devlet Üniversitesi) 
6 kişilik heyetin uluslararası ulaşım giderleri kaşılandı.
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Kırgızistan’la tarihimiz de, 
kaderimiz de birdir. “Kırgı-
zistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesinin Kırgızistan’daki önemi 
büyüktür. Burada rüşvet ve yol-
suzluk yoktur. Öğrencilerimizin 
tamamı kendi bilgisiyle sınavları 
kazanarak ücretsiz eğitim alırlar, 
öğretim kadrosu ise Kırgızis-
tan’daki ünlü kişilerden oluş-
maktadır.” şeklinde güzel sözler 
ifade etti. Yakın dönemde Avrupa 
Bilimsel Araştırma Kurumunun 
dünyadaki 2678 üniversite arasın-
da yaptığı kalite tespiti araştır-
masında özel bir çalışma yapmış 
olup bunların başarı sıralamasını 
yayınlamıştır. Yapılan çalışmanın 
neticesine göre bu üniversiteler 
arasında KTMÜ de var. Bu, dün-
yadaki en başarılı 200 üniversi-
teden biri anlamına gelmektedir. 
Üniversitemizin eğitim seviyesi 
Avrupa’daki Üniversitelerinkin-
den farklı değildir.

Bizim bu seferki röportajımız 
Üniversite hakkında değil, onu 
ileriye taşıyan Rektör Prof. Dr. 
Sebahattin Balcı’nın özel hayatı 
konusunda olacaktır.

Siz, 8 yıldan beri bizimle 
aynı pilava kaşık sallayan, aynı 
tastan su içen bir kişi olarak 
çalışıyorsunuz.  Sizin çocuklu-
ğunuzdan başlayarak konuş-
maya devam edelim. Nerede 
doğdunuz? Yaramaz bir çocuk 
muydunuz? Bir Türk köyün-
den çıkıp yetişen çocuğun ilk 
duyguları nasıldı?

Kırgızistan bizim Atayurdu-
muzdur. Bu ülkeyi biz yabancı 
bir ülke olarak kabul etmemiz 
mümkün değildir. Biz kardeşiz. 
Tarihimiz de kaderimiz de birdir. 
Ben Türkiye’nin Doğu Anado-
lu Bölgesinde yer alan Arda-
han vilayetine bağlı bir köyde 

dünyaya geldim. Ermenistan’la 
sınırı bulunan bir yerdir orası. 
Çocukluğumuz çok zor şartlar 
altında geçti. Dedem ve ninem 
Birinci Dünya Savaşına katılmış 
insanlardır. Savaştan sonraki yıl-
larda yaşadığımız bölgede büyük 
sıkıntılar olduğu için devam eden 
yıllarda da annem, babam ve 5 
kardeşimle biz büyük zorluklarla 
karşılaştık. Yaşadığımız bölge-
de hayatımızda amaçlarımıza 
ulaşamayacağımızı anladıktan 
sonra annemle babam “ Buralarda 
kalırsak çocuklarımızın geleceği 
yok olur.” düşüncesiyle çok zor 
bir karar aldılar ve “buralardan 
göçelim” dediler. Ben 8 yaşın-
dayken Ankara’ya göçtük. Şehrin 
kenarında ilköğretim öğrencileri 
için açılmış öğretmen yetiştirmek 
amacıyla kurulmuş bir okul vardı. 
Okulun adı Atatürk İlkokulu idi. 
Bu okula girmek için on binlerce 
öğrenci arasında sınav yapıldı ve 

GÖNÜLDEN YANSIYANLAR…

Prof.Dr. Sebahattin Balcı
(Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü)
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başarılı oldum. Bu kadar çok öğ-
renci arasında sadece 300 çocuk 
bu imkândan faydalanabiliyordu. 
İşte o günlerde iki sınavdan geç-
tim ve başarılı olarak okula kayıt 
yaptırdım. Ülkemiz bize yatak-
hane, yemek, kitap, defter, giyim 
kuşam dâhil her şeyi ücretsiz 
veriyordu. Bu tür öğretmen okul-
ları Sovyet döneminde Kırgızis-
tan’da da vardı.1950’li yılların 
başında Türkiye’nin durumu çok 
çetin vaziyette idi. O yıllarda 
Türkiye’de 40 bin öğretmene 
ihtiyaç vardı ama öğretmen 
yoktu. Bizim okuduğumuz 
yıllarda yatakhane ve okulumuz 
Amerika’daki Üniversitelerin 
düzeyinde bir eğitim kalitesine 
sahipti. Bize devletimiz çok 
değer veriyordu.  Devletimiz 
bize bütün imkânları sunuyordu, 
mezun olduktan sonra köylere 
gönderip eğitim öğretim ver-
memiz için büyük ümit besli-
yordu. 11 yaşından 18 yaşına 
kadar eğitim görmek üzere ciddi 
bir sınavdan geçen öğrenciye 
ortaokulda veya lisedeokumaya 

devam etme imkânı verilirdi. O 
günlerde 300 öğrenci arasından 
yalnızca 6 çocuk seçilecekti. Ben 
işte o 6 çocuk arasında olmalıyım 
diye bir hedef belirledim kendi-
me. Bunun için de her yılsonunda 
bütün derslerden yapılan sınavda 
en yüksek puanları almak ve en 
ileride olmak gerekiyordu. Her 
yıl yarışma olurdu. Görülen 18 
dersin tamamından başarılı olmak 
şart idi. Hâlâ aklımdadır, ben 13 
dersten 10 puan, 5 dersten 9 puan 
aldım, eğer bir tane 8 alsaydım 
başarısız sayılacaktım. Sınavı ka-
zandım ve böylece 6 kişiden biri 
oldum, daha sonra Ankara’da bir 
sınava daha girdim ve ondan da 
geçtim. Bir okula girmek için bir 
yılda lise 1, lise 2, lise 3. sınıfla-
rın tamamını okuyup hepsinden 
başarılı olmak mecburdu, başka 
yolu yoktu. Biz liseyi 6 aylık 
bir hazırlıktan sonra Üniversi-
te sınavına girip kazandım. O 
yıllarda Türkiye’de 13 üniversite 
vardı. Şu anda ise 183 Üniversite 
var. Bu 13 Üniversiteden birini 
kazanmak pek kolay değildi. Ben 

Ankara’daki en kaliteli eğitim ku-
rumu olan Ankara Üniversitesinin 
Matematik Bölümünü kazandım. 

Sizin, küçüklüğünüzden 
itibaren yalnızca eğitime çok 
önem verdiğiniz anlaşılıyor. Bu 
eğitim alanına bu kadar ciddi 
yönelmenize kim sebep oldu, 
bunu kime borçlusunuz?

Bu hususta ilk önce anneme 
minnettarım. Annem ilkokulda 
okumamış, fakat eğitime çok 
önem veren bir insandı. Bizi, 
memleketin doğusundan batısına 
göçürdü, Ankara’da doğru dürüst 
eğitim alsınlar diye çok gayret 
etti. Ondan sonra ilkokuldaki 
öğretmenim benim hep okumamı 
teşvik etti, yol gösterdi. O daima 
okumam için bana nasihatlerde 
bulundu.  Öğretmenlerim sürekli 
olarak benim eğitim öğretimde 
gelişmeme katkıda buldular. 

Göreviniz süresinde kısa 
dönem içinde Üniversite için 
hangi işleri başardınız?
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Üniversitemiz için bir kampüs 
oluşturduk. 84 hektar araziyi 
Üniversitemize veren Kırgız 
halkına ve Kırgız Cumhuriyeti 
devletine canı gönülden teşek-
kürlerimi sunarım. Biz göreve 
başladığımızda iki bina dışında 
hiçbir şey yoktu. Öğrenciler için 
iyi bir yurt, öğretim elemanla-
rı için yemekhane bile yoktu. 
Herkes farklı yerlerde yemek 
yiyordu. Son 6 yılda 40’a yakın 
bina kurduk. Son olarak Fen 
Fakültesi, veteriner Fakültesi, 
Ziraat Fakültesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Turizm ve Otelcilik 
Yüksekokulu binaları kuruldu. 

Ondan sonra Bilimsel Araştırma 
Merkezleri, Sosyal Bilimler ve 
Fen Bilimleri Enstitüleri, Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bina-
sı, spor salonu, açık spor alanları, 
yurtlar yapıldı. 580 yataklı yurda 
ek olarak yenisi yapıldı ve Üni-
versitemiz toplamda 1400 yataklı 
Öğrenci Evleri oluştu. Bunların ha-
ricinde Merkez Kütüphane kuruldu 
ve bitirildi. Bu kütüphanede dünya 
kadar kaynak var.

Üniversitenizde kaç öğrenci 
okuyor? Kaç öğretim elemanı 
görev yapıyor?

5600 civarında öğrenci, 557 
öğretim elemanımız var. Toplam 
personel sayısı 1200.

Üniversitenin bütçesinin 
tamamı Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından mı karşılanıyor?

Evet, önceleri 32-33 milyon 
dolar bütçemiz oluyordu. Bu yıl 
ise 23 milyon dolar bütçe ayrıldı. 
Öğrenciler ücretsiz okuyor, para-
nın tamamı Türkiye’den geliyor. 
Bu bütçeyle binalar kuruyoruz, 
öğretim elemanlarına maaş 
ödüyoruz, öğrencilere çok güzel 
imkânlar sunuyoruz. Teknopark 
kurmaya gayret ediyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti bu tür 
üniversiteleri Orta Asya’nın 
diğer ülkelerinde de kurdu mu?

Hayır, sadece Kazakistan’ın 
Türkistan şehrinde Türk – Ka-
zak Ahmet Yesevî Üniversitesi 
kuruldu. Fakat bunlar birbirine 
pek benzemiyor. Kırgızis-
tan-Türkiye Manas Üniversi-
tesi, Türkiye’den elde ettiği 
tecrübesiyle başarı kazanmış ve 
gelişmiş üniversitedir. 

Sizi Türkiye’ye başka bir işe 
çağırsalar hemen gider misiniz?

Benim için Kırgızistan da, 
Türkiye de birdir. Eğer Türki-
ye’nin bana ihtiyacı olursa derhal 
hizmet etmeye hazırım. Ancak 
Kırgızistan’ı bırakıp gitmek de 
bana pek ağır gelir.

Kırgızistan size göre nasıl bir 
ülkedir?

Ben Kırgızistan’ı hiçbir zaman 
yabancı bir ülke olarak görme-
dim, öyle hissetmedim. Buranın 

halkını kendi kardeşlerim gibi 
hissediyorum. Mesela, ben Ame-
rika’nın 20 eyaletinde bulundum. 
Oranın insanları değil, bağları ve 
dağları bile yabancı geldi bana. 
Burada bana yabancı gelen hiçbir 
şey yok. 

Siz kendinizi başarılı hissedi-
yor musunuz? 

Allah’ın bana verdiği imkân-
lar dâhilinde çalışan, milletimin 
rızasını ve duasını alsam yeter 
bana diyen bir insanım. Başarılı 
olduğumu ben değil, milletim 
söylesin. 
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Kendinizi başarılı  buluyor 
musunuz? Düşündüğünüz 
amaçlara ulaştınız mı? 

Kendim için başarılıyım 
diyorum, amaçlarına ulaşmış 
biriyim. Tecrübelerimi yalnızca 
bu Üniversitede değil, öğrenci-
lerle, insanlarla paylaşsam diye 
düşünmüş, bunu gaye edinmiş 
biri olarak yaşıyorum. Manas 
Üniversitesinde bugün inter-
net teknolojisinden başlayarak 
laboratuvarlara kadar çağdaş 
teknoloji ürünlerinin hepsi var. 
Bunlar Orta Asya’da başka üni-
versitelerde olmayan teknolojidir. 

Kazakistan’daki Nazarbayev 
televizyon stüdyosu dışında bü-
tün ileri teknoloji ürünleri bizde 
mevcuttur. Hâlen bizde 60’tan 
fazla laboratuvar var, çalışan-
lar ve öğrenciler için çok güzel 
imkânlar sağlandı. 6 yıl içinde 
Üniversiteye yapılan yatırım-
ların miktarı 100 milyon doları 
geçti. Bu halk için, Kırgızistan 
için yapılan hizmetlerdir. Burada 
okuyan Kırgızistanlılar dışında 
Türkiye’den Orta Asya’nın diğer 
ülkelerinden öğrenciler gelmek-
tedir. Eğitimle birlikte bilimsel 
araştırma çalışmalarının kalitesi 
de arttı. Üniversitenin genel ka-

litesine bakıldığında 2010’a göre 
çok yükseklerde. Bu çalışmalar 
sonucunda Kırgızistan’da açık 
ara önde olan 1 numaralı Üniver-
site Manas Üniversitesidir. Bu 
Kırgızistan için büyük bir ödül-
dür. Uluslararası düzeyde başarı 
ödülüne sahip oldu. 

Siz yönetici olarak sorunları 
nasıl çözüyorsunuz?

Tabii ki meseleyi çözme 
yeteneği gereklidir. İyi düşünüp 
amaçlara uygun iyi karar vermek 
lazım.  Problemlere birlikte bak-
mak gerekli, fakat her problemi 
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kendi mecrasında herkesin mem-
nun olacağı bir şekilde çözmek 
gereklidir. Böyle bir durumu 
ancak diplomatik ve ilm-i siyaset 
yoluyla halletmek gerekiyor.  
İnsanların iyi eğitim almalarını 
sağlamak için onların maksatları-
nı iyi bilmek gerek. Ben yönetici 
oldum diye de hantallaşmak ol-
maz. İnsanlardan dostça işbirliği 
yapmak lâzımdır.

Boş zamanlarınızda hangi 
şekilde dinleniyorsunuz? 

Benim boş vaktim yok. Akşam 
saat 8’e kadar çalışırım, ondan 
sonra başka işlerle uğraşırım. 
Kendimi geliştirmek için saat 
1’ekadar okuyorum. 

Kırgızistan’da kendiniz için 
herhangi bir ticarethane veya iş 
yeri açtınız mı?

Hiçbir zaman böyle işlerle 
ilgim olmaz. Bu konuda asla bir 
söz duyulamaz.

Kırgızistan’da kalbinize 
yakın dostlar aradınız mı?

Tabii ki, dostlar olmazsa bura-
da yaşamanın ne gereği var?

Kırgızistan’daki son yılları 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son 7-8 yıldan beri Kırgızistan 
istikrarlı bir hayata kavuştu. Ge-
lişmek için istikrar çok önemlidir. 
Ülkeyi geliştirmek için iyi yöneti-

ci ve dünyadaki tecrübeleri bilen 
iyi bir takım olmalıdır. Yöneti-
ciler kendilerini sürekli geliştir-
melidir. Eski dönemlerde yapılan 
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işleri tekrarlamanın gereği yok. 
Sistemi değiştirme sürecini dur-
madan devam ettirmek gerek. En 
zor olanı da mantığı değiştirmek-

tir. Benim tavsiyem; Kırgızis-
tan’da kısa zaman içinde mantığı 
değiştirmek şarttır.

Röportaj: Sımbat Maksutova
Kırgızcadan Çeviri: Muhittin Gümüş

Bişkek



54      #18  2018

Altin Köprü  Golden Bridge

Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kırgız Cumhuriyeti halk-
ları arasında eğitim, kültür, 

spor ve sanat etkinliklerinin geliş-
tirilmesi ile bu ülkelerin ihtiyacı 
olan ara elemanı yetiştirilmesinde 
yardımcı olmak, Türk kültürü 
ile birlikte Türkiye Türkçesi ve 
ihtiyaç duyulan diğer dillerin 
öğretilmesine katkıda bulunmak; 
Türkiye Cumhuriyeti ile kardeş 
Türk Cumhuriyetleri arasında-
ki milli, manevi, tarihi bağları 
güçlendirmek amacıyla açılan, 
gençlere ve yetişkinlere hitap 
eden kurslar düzenlemek başlıca 
amaçlarıdır.  

 Kurslarda kur sistemi uygu-
lanmaktadır.  Bilgi düzeyine göre 
A,B,C  kurları bulunmaktadır. 
Dörder aylık dönemler halinde 
öğretim verilmektedir.  Bir kuru 
başarı ile bitiren  öğrenci  bir 
üst kura geçebilmektedir. Kurlar 
sonunda  en az 70 puan alan 
öğrenciye Türkiye’de geçerli olan 
sertifika verilmektedir. Başarılı 
olamayan öğrencilere de ‘’katılım 
belgesi’’ verilmektedir. Ayrıca 
üniversitelerin Türkoloji bölüm-
lerine de pratik amaçlı Türkçe 
öğretim hizmeti sunulmaktadır.

Kayıt olmak için başvuru 
yapmak ve başvuru formunu dol-

Bişkek TTEÖMER
durmak yeterlidir. Öğrenciler ve 
yetişkinler olmak üzere toplumun 
her kesimine  Türk dili öğretimi 
hizmeti verilmektedir. Ağustos 
ayında ve Ocak ayında kayıtlar 
alınmaktadır. Saat  08.30 ile 
20.00 arasında değişik saatlerde 
kursa kayıt yapılabilir. Kırgızis-
tan’da on iki  üniversitede Türkçe 
sınıfı bulunmaktadır ve derslerin 
bir kısmı buralarda verilmektedir. 
Grupların çoğunluğu Manas-Ayni 
caddeleri kesilişindeki Kırgızis-
tan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Yabancı Diller Yüksekokulu’n-
da ve Manas Üniversitesi Cal 
Kampusü içindeki TÖMER ofis 
binasında ders görmektedir.  2015 
‘te Oş ve Celalabad’da  2017 yı-
lında da Talas’ta  Türkçe kursları 
başlamıştır. En az 10 kişilik grup 

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı   Türkçesi Öğretim Mer-
kezi Bişkek’te açıldığı 1996’dan beri  on binlerce kişiye Türk dilini öğretmiştir.
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kuran kuruluşlara da Türkçe dersi 
verilmektedir. 

Kurlarda ,Türkiye’de görev 
yapan ve sınavla seçilen Türk dili 
öğretmenleri ders vermektedir. 
2017 yılı itibariyle 32 Türk dili 
öğretmeni Kırgızistan TTEÖ-
MER’de görev yapmaktadır. 
Dersler Teknolojik ve görsel 
materyallerle desteklenerek veril-
mektedir. 

Türkçe şarkı yarışmaları, Dans 
kursları ve geleneksel yılsonu 
piknikleri  gibi sosyal faaliyetler 
yapılmaktadır

2017-2018 yılı 1. Dönemde 
Bişkek’te 637 , Güney Bölge-
sinde(Oş,Calalabad,Talas) 275 
kişiye olmak üzere toplamda  912 
kişi sertifika almaya hak kazan-
mıştır.  Sertifika programına dahil 
olmayan kursiyerlerle birlikte 
1400 kişi son 4 ayda Türkçe 

öğrenmiştir. Bunlarla birlikte 
Rusça kurslarında 30 kursiyer 
sertifika almıştır. İkinci dönem 
itibariyle devam eden kursları-
mızda A kurunda 1025, B ku-
runda 348, C kurunda 24, Rusça 
kurlarında 46 olmak üzere 1443 
kursiyerimiz derslere devam 
etmektedir. Bu sayıya sertifika 
programına dahil olmayan Türkçe 
pratik derslerine devam eden 400 
kursiyerimizi de eklediğimizde 
toplamda  1843 kursiyerle yolu-
muza devam etmekteyiz.

SORUMLULUĞUMUZUN 
FARKINDAYIZ. 

Bişkek TTEÖMER olarak  1996’dan  
Bugüne kadar  35236kişiye TÜRKÇE 
öğrettik

БИЗДИН ДАРЕК: 
ТЫНАЛИЕВА КӨЧ. 44/А
МАНАС УНИВЕРСИТЕТИНИН 
СТУДЕНТТИК  ШААРЧАСЫ
тел: 0312 973231 – 0550 003 040
Adem Köseoğlu
Bişkek TTEÖMER müdürü
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Balıkesir (Golden Bridge 
News – Höküme Halilova, Ramiz 
Meşedihesenli)  Günümüzde 
Balıkesir Vali Vekili görevini 
yürüten Mehmet Suphi Olcay, 
1991-1993 Tarihleri arasında Kır-
gız Türklerinin yoğun yaşadığı 
Van İlinin Erciş İlçe Kaymakamı 
olmuştur.

M. Suphi Olcay, Almatı ve 
Bişkek Merkezli TÜRKEL Yayın 
Grubuna yaptığı röportajında 
Kırgız Türklerinin göç tarihini 
anlattı:’Bundan 15 sene önce Van 
İlinin Erciş İlçesine Kaymakam 
olarak atandım. 1980’li yıllarda 
zulimlerden kaçarak Türkiye’ye 
sığınan Kırgız kardeşlerimiz için 
özel olarak Ulupamir kasaba-
sını kurduk. Geldikleri yer ise 
Afganistan’ın kuzeyindeki Pamir 
Yaylasıydı. Sovyetler Birliği dö-
neminde, 1979’da bölgeleri işgal 
edilince Kırgız nüfusun bir kısmı 

çareyi Afganistan’ı terk etmekte 
buldu.

Bir grup Kırgız, komşu ülke 
Pakistan’a gider. Yaylada yaşayan 
Kırgızlar, Pakistan’daki sıcak 
iklime alışamaz. Hatta, 450 Kır-
gız bu yüzden hayatını kaybeder. 
Grubun önde gelenleri çözüm 
olarak Türkiye’ye gelmeği teklif 
eder. Aldıkları Türkiye’ye göç 
kararını Pakistan’daki Türkiye 
Büyükelçiliği’ne ileterek yardım 
talebinde bulunurlar.

Dönemin devlet başkanı 
Kenan Evren tarafından 1982 
yılında Türkiye’ye kabul edilirler. 
1150 Kırgız, Türk uçaklarıyla 
başlarında hanları Rahmankul 
Han ile birlikte Adana’ya getirilir. 
Sonra Malatya ve Van’ın değişik 
yerlerine dağıtılır. 1983’te Baş-
bakan Turgut Özal tarafından da 
Van’ın Erciş ilçesi Altındere Ma-
hallesinde inşa edilen konutlara 

yerleştirilir. Altındere Köyü’nün 
ismi, Kırgızların isteğiyle Ulupa-
mir olarak değiştirilir daha sonra. 
Ulupamir Köyü’nde 3,850 Kırgız 
Türkü yaşamaktadır’ dedi.

Olcay, ‘Erciş’te çalıştığım 
yıllarda çoklu sayıda Kırgız dost-
larım oldu. Bugün de dostukları-
mızı devam ettiriyoruz. Onların 
örf-geleneklerini öğrenmiş 
bulundum. Özellikle de doya 
doya Kımız içtim. Hıdır Ellezde 
birlikte oyunr oynadık. Aracılığı-
nızla fırsattan faydalanarak, cana 
yakın, vatanarını seven, çalışkan 
olan Kırgız kardeşlerime sıcak 
selam ve saygılarımı iletiyorum’ 
ifadelerine yer verdi.

M. Suphi Olcay: Kırgız kardeşlerime   
selam ve saygılarımı iletiyorum
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Trabzon (Golden Bridge 
News – Höküme Halilova, Ra-
miz Meşedihesenli) Bişkek ve 
Almatı Merkezli TÜRKEL Yayın 
Grubu olarak, Trabzon ziyareti-
miz sırasında Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreter yardımcısı 
Mustafa Akkaya ile bir röportaj 
gerçekleştirdik.

Bir kaç sene önce Akkaya 
Kırgızistan’a bir ziyaret ger-
çekleştirmiş olduğunu ve Türk 
Cumhuriyetleri arasında işbirliği-
nin güçlendirilmesinin önemine 
değindi.

Akkaya, ‘Sizin aracılığınızla 
Bişkek’li kardeşlerimize selam 
ve saygılarımı iletiyorum. Allah 
rahmet eylesin. Kendisini de tanı-
ma fırsatı buldum. Azerbaycan’ın 
rahmetli Cumhurbaşkanı Haydar 
Aliyev’in bir ifadesi vardı: Azer-
baycan’la Türkiye için derdi – biz 
bir millet iki devletiz… Bunu ben 

Orta Asiya Türk Cumhuriyetleri 
için söylüyorum. Biz ayrı devlet-
ler olsak da bir milletiz, kardeşiz. 
Trabzon’dan Kırgız kardeşlerime 
selam iletiyorum’ ifadelerine yer 
verdi.

Trabzon’la Bişkek’kin kardeş 
şehir olmasına değinen Mustafa 
Akkaya,’Bir kaç sene önce Türk 
Dünya Mühendis ve Mimarlar 
Birliğinin Bişkek konferansına 
katıldım. Orada Kırgız insanının 
nekadar sıcak, misafirperver 
olduğunu gördüm. Bizlere sıcak 
ilişkilerinden dolayı fırsattan 
faydalanarak aracılığınızla Kırgız 
halkına şükranlarımı ifade etmek 
isterdim. Bişkek’te Belediye 
başkanlarımızın imzalamış 
oldukları Kardeş şehir Protokol-
lerinin şahidi olduk. Ama bunun 
yazıda kalsını istemiyoruz. Bu 
ilişkilerimizi ileriye götürmek 
niyetindeyiz. Ailelerimize, ço-

cuklarımıza bir miras bırakmamız 
gerek. Büyüklerimiz bu adımı 
attılar, biz imzaladık, bizden 
sonra ki nesiller ileriye bunu 
taşısınlar diye temellendirdik. 
Bizim o coğrafyaya bakışımız da, 
sevdamız da farklıdır. Dillerini, 
örf-geleneklerini unutmayan 
Kırgız kardeşlerimizle kan, din 
ve dil bağımız vardır. Ayrı coğ-
rafyalarda olsak da kalbimiz bir 
atıyor. Bir sloganımız var: Bize 
her yer Trabzon’dur. Bize Bişkek 
de Trabzon, Bakü de Trabzon, 
Astana da Trabzon.’ söyledi.

Bize Bişkek de Trabzon, 
Bakü de Trabzon, Astana da Trabzon
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Kırgızistan Halklar Asamble-
si, ülkedeki etnik grupların dil, 
kültür ve geleneklerinin koruna-
rak yaşatılması amacıyla 1994’te 
kuruldu ve 80’den fazla milleti 
bütünleştirerek, toplumsal hoş-
görünün temel unsuru olmakta 
devlet ile sivil toplumu bir araya 
getirmektedir.

Halklar Asamblesi olarak Kır-
gızistan Meclisi, bakanlıklar ve 
devlet kurumları, yerel yönetim-
ler ve elçilikler ile ortaklaşa pek 
çok faaliyet yürütmekteyiz. Bun-
lar, spor etkinlikleri, bilimsel ve 
uygulamalı  seminerler, müzikal 
ve sanat  geceleridir. Ayrıca ço-
cuk şarkıları  ve dans programları  
düzenliyoruz. Başka bir deyişle 
Kırgızistan Halklar Asamblesi 
çok çeşitli etkinlikleri yürütme ve 
düzenleme  gücüne sahiptir.

Bütün faaliyetler etnik uyum, 
hoşgörü ve karşılıklı anlayışı 
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Bütün bunlar, etnik gruplar arası 
birliği geliştirmektedir.

Kırgızistan halkları herhangi 
bir olaya izin vermez. Kırgızistan 
topraklarında yaşayan bütün etnik 
grupların temsilcileri Kırgızis-
tan’ın gelişimi ile ilgileniyor.

Kırgızistan’da etnikler arası 
uyumu güçlendirmek ve istik-
rarı sağlamak için, kâr amacı 
gütmeyen uluslararası teşkilat-
lar, diplomatik misyonlar dahil 
olmak üzere tüm devlet organları 
ve yapılarında toplumun  bütün  
kesimlerine destek buluyoruz.

Bu açıdan Kırgızistan Halklar 
Asamblesi, faaliyetlerini geniş 
alanlara taşımayı başarmıştır.

Dinler arası uyum ve etnik 
gruplar arası birlik üzerine çok 
sayıda faaliyet yürütmekteyiz.  
Sonuçta, bu Kırgızistan Halklar 
Asamblesi’nin ana faaliyetidir. 
Bu doğrultuda destekleri için 
uluslararası teşkilatlara, yerel 
yönetimlere, bakanlıklara, dip-
lomatik birliklere ve cumhuriyet 
kitle iletişim araçlarına, özellikle 
gençlik teşkilatlarına  teşekkür 
ediyorum.

Tokon Mamıtov

Kırgızistan Haklar 
Asamblesi Başkanı,

Kırgızistan  
Başbakanlık Müşaviri

Amacımız Kırgızistan’da Etnik 
Topluluklar  Arası Uyumu 

Güçlendirmek ve İstikrarı Sağlamaktır
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Kırgız Cumhuriyeti devlet 
yüksek şeref  ödülü sahibi, 
ressam Talgat Mirrahimov 
16 Ağustos 1944’te Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Kulca şehrinde 
doğdu. Babası bir zamanların  
ünlü bir kuyumcusu  Agzam 
Mirrahimov, Talgat 11 yaşınday-

Eserlerinin Tekrar Türkiye’de 
Sergilenmesi Arzusunda

ken 1955 yılında Kırgızistan’a 
taşınmıştır.  1967 yılında Frunze/
Bişkek Sanat Koleji’nden mezun 
oldu. 1968-1971’de. - Kırgız 
Sovyet Cumhuriyeti  Sanat Vakfı  
sanatçısı, 1971’den beri kentsel 
tasarım sanatçısıdır.

Ressamın sanat anlayışına 
göre  dünyanın estetik dene-
yimlerinde, görünür formların 
dolgunluğunun yansıması, çiçek 
kokularının, meyvelerin, güney 
motiflerinin güzelliğinin, çeki-
ciliğinin ve gözlerinin önünde 
hayatın  mutluluğunun ifadesi 
yer alır.

Eserleri dünyanın çeşitli ülke-
lerinde sergilenmiştir:  Belçika, 
Bulgaristan, Almanya, İran, 
Lüksemburg, Türkiye ve Fransa 
- Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, 
Özbekistan. Çalışmaları - Kırgız 
Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi’n-
de. G.Aytiyeva; BDT ve yabancı 
ülke müzelerinde, sanat alanında 
Orta Asya’daki  Uygurların kül-
türüne katkılarından ve başarılı 
çalışmalarından  dolayı bağımsız 
«İlham» adıyla şilt  ve madalya 
ile, «Asya Sanatı» (Taşkent) 
sergisinde bronz madalya ile, 
«VDNH SSCB» altın madalya ile 
ödüllendirilmiştir.
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Adını yaşadığı bölgeden alan 
Ahıskalı Türkler, asırlarca Ana-
dolu’da yaşamlarını sürdürmüş, 
yaşadıkları topraklarda islamı ya-
şamış ve yaşatmış, geride bıraktı-
ğı her eser adeta Türklük damgası 
olmuş. çalışkanlığı, cesareti, 
adaleti, ve yetiştirdiği din adam-
larıyla Osmlanlıda nam salmış bir 
Türk topluluğudur. Tarihin çeşitli 
evrelerinden geçerek, maalesef 
kaderleri Rusların ellerine terk 
edilmiş. Ahıskalı Türkler’in Ana-
dolu’dan bu kopuşu ile başlayan 
vatan hasreti ne yazık ki günümü-
ze dek devam etmektedir.

Dünyanın en kanlı savaşı ola-
rak bilinen ikinci dünya savaşın-
da, onbinlerce eli silah tutan Türk 
genci, sovyet ordusuna katılmış 
ve geride kalan yaşlı, kadın ve 

çocuklarını, uğruna savaştıkları 
devlete emanet etmşler, emanete 
hıyanet edileceğini akıllarından 
bile geçmiyorlardı belki, ama ne 
yazık ki 14 kasım 1944 sabahı, 
uğruna savaştıkları devlet Türk 
oldukları gerekçesiyle, asırlarca 
yaşadıkları topraklarını ve evle-
rini terk ettirerek silah zoruyla 
sürgün etmiştir.

Bu dramı Hilal Niyazova böy-
le resimleştirmiştir:

Sürgün ve zorunlu göçler 
neticesinde Ahıskalı Türkler 
toplam on ülkeye (Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Azerbay-
can, Türkiye, Ukrayna, Rusya, 
Gürcistan, ABD, KKTC) dağıl-
mış bulunuyorlar. Yaşadıkları 
ülkelerde devletlerine bağlılıkları 

ve çalışkanlıklarıyla örnek teşkil 
etmektedirler. Birlikte hayat sür-
dürdükleri toplumlarla kolaylıkla 
uyum sağlamışlar, yaşadıkları 
ülkelerin kalkınmasına önemli 
katkılarda bulunmuşlardır. Bulun-
dukları ülkelerde toplu olarak bir 
arada yaşamaktadırlar. Bunun en 
önemli sebepleriyse birlik oluş-
turmak, dili, dini, örf ve adetleri 
korumaktır, nitekim günümüze 
kadar hiç bir özelliklerini kay-
betmeden benliklerini muhafaza 
etmeyi  başarmışlardır.

Ahıskalı Türklerin yaşadıkları 
on ülkeden birisi de Kırgızis-
tan’dır. Kırgızistan’ın Çuy ve 
Oş bölgelerinde toplam 41.000 
Ahıskalı Türk yaşamaktadır. Ya-
şadıkları bölgelerde örgütlenmiş 
ve dayanışma içerisinde dernek-
leşmişlerdir. Ahıskalı Türkler 
genellikle tarım ve çiftçilikle 
meşgul olurlar. Ahıskalı Türk-
ler arasında saygın iş adamları, 
doktorlar, polisler, öğretmen-
ler,sporcular, hatta milletvekilleri 
bile mevcuttur. Ahıskalı Türkler 
Kırgızistan’ın refahı için canla 
başla çalışan insanlardır. Kırgızis-
tanda yaşayan Ahıskalı Türk en 
az üç dil bilir, Kırgızcayı bilmeyi 
ve yaşatmayı borç bilirler.

Kırgızistanın ekonomisine güç 
katan Ahıskalı Türk iş adamları 
her zaman ülkelerine faydalı 
olmak için adeta yarışıyorlar. Ül-
kenin gıda, inşaat ve tarım sektör-
lerinde çeşitli dönemlerde vergi 
rekortmenliği unvanını kazanmış 
ve ülkenin yöneticileri tarafından 
takdir edilmişlerdir.

Spor alanında ise Kırgızis-
tana gerçekten büyük katkılar-
da bulunan Ahıskalı Türkler, 
Kırgızistan’ın bağımsızlığını 
kazandıktan sonra uluslararası 
kikboks müsabakalarında ilk defa 
Kırgızistan’ın bayrağını Ahıskalı 
Türk Amerikada dalgalandır-
mıştır. Ahıskalı Türkler genel 
itibarıyla güreş, kikboks ve yakın 
dövüş sporlarına yönelmişlerdir. 
Bu alanlarda gerçekten önemli 
başarılar elde etmişler ve devam 
ediyorlar.

Ahıskalı Türkler
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AHISKA
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1991 de Kırgızistan’ın bağım-
sızlığını kazanmasıyla, iki kardeş 
ülke Kırgızistan ve Türkiye 
ilişkilerinin sıcaklık dönemleri 
başlamıştır. Bu sıcaklık haliyle 
Kırgızistan’da yaşayan Türklere 
de yansımaya başlamıştır. Ahıs-
kalı Türkler o günlerden bu yana 
iki kardeş ülke ilişkilerine önemli 
katkılar sağlamaktadır. İki ülke 
arasındaki sıcaklıklar ve soğuk-
luklar her zaman Ahıskalı Türk-
lere de yansımıştır, bu sebeple iki 
devletin münasebetleri her zaman  
olumlu yönde gelişmesi için 
Türkler ellerinden geleni arkaları-
na koymamışlardır.

Kırgızistan’ın mevcut cum-
hurbaşkanı Soorunbay Ceen-
bekov’un uzun aradan sonra 
Kırgız Türk ilişkilerini daha 
ileriye taşıma adına Türkiye’ye 
yaptığı resmi ziyaret, iki ülke 
halkını oldukça heyecenlandırdı 
ve sevindirdi. Özellikle Ahıslaı 
Türkler bu gelişmeyi büyük 
sevinçle karşıladı, bu ziyaret 
esnasında anlaşmaya varılan her 

konu Ahıskalı Türkleri yakından 
ilgilendiriyor. milletvekilleri bile 
mevcuttur. Ahıskalı Türkler Kır-
gızistan’ın refahı için canla başla 
çalışan insanlardır. Kırgızistan’da 
yaşayan Ahıskalı Türk en az üç 
dil bilir, Kırgızcayı bilmeyi ve 
yaşatmayı borç bilirler.

Kırgızistan’ın ekonomisine 
güç katan Ahıskalı Türk iş adam-
ları her zaman ülkelerine faydalı 
olmak için âdeta yarışıyorlar. Ül-
kenin gıda, inşaat ve tarım sektör-
lerinde çeşitli dönemlerde vergi 
rekortmenliği unvanını kazanmış 
ve ülkenin yöneticileri tarafından 
bizzat takdir edilmişlerdir.

Spor alanında ise Kırgızistan’a 
gerçekten büyük katkılarda bulu-
nan Ahıskalı Türkler, Kırgızistanın 
bağımsızlığını kazandıktan sonra 
uluslararası kikboks müsabakala-
rında ilk defa Kırgızistan’ın bay-
rağını Ahıskalı Türk Amerika’da 
dalgalandırmıştır. Ahıskalı Türkler 
genel itibarıyla güreş, kikboks ve 
yakın dövüş sporlarına yönel-
mişlerdir. Bu alanlarda gerçekten 
önemli başarılar elde etmişler ve 
devam ediyorlar.

1991’de Kırgızistan’ın 
bağımsızlığını kazanmasıyla, 
iki kardeş ülke Kırgızistan ve 
Türkiye ilişkilerinin sıcak-
lık dönemleri başlamıştır. Bu 
sıcaklık haliyle Kırgızistan’da 
yaşayan Türklere de yansımaya 
başlamıştır. Ahıskalı Türkler o 
günlerden bu yana iki kardeş 
ülke ilişkilerine önemli katkılar 
sağlamaktadır. İki ülke arasın-
daki sıcaklıklar ve soğukluklar 
her zaman Ahıskalı Türklere 
de yansımıştır, bu sebeple iki 
devletin münasebetleri her 
zaman  olumlu yönde gelişmesi 
için Türkler ellerinden geleni  
yapmışlardır.

Kırgızistan’ın mevcut Cum-
hurbaşkanı Soorunbay Ceen-
bekov’un uzun aradan sonra 
Kırgız-Türk ilişkilerini daha 
ileriye taşıma adına Türkiye’ye 
yaptığı resmî ziyaret, iki ülke 
halkını oldukça heyecenlandırdı 
ve sevindirdi. Özellikle Ahıska-
lıı Türkler bu gelişmeyi büyük 
sevinçle karşıladı, bu ziyaret 
esnasında anlaşmaya varılan her 
konu Ahıskalı Türkleri yakından 
ilgilendiriyor.
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Köklü bir geçmişi olan milletlerin destanı olur, derler. 
Eğer zengin bir tarihe sahipseniz, bu tarih içinde büyük 
acılar, göçler, savaşlar, toplumsal hayata yön veren kırılma-
lar yaşamışsanız destanınız olabilir. Ama bu da yetmez. Bir 
de bütün bu toplumsal hadiseleri şiirsel bir dille anlatabile-
cek kadar kültürel birikiminiz olmalı. Ancak işte o zaman 
bir destan sahibi olmayı hak edersiniz. Bu da demek oluyor 
kiher milletin destanı olmaz. Hakikat de budur ki, dünyada 
sayılı milletlerin destanı vardır.

Tıpkı bunun gibi, her milletin de kültürü olmaz. Köklü 
bir geçmişe sahip değilse o milletin kültürü olmaz. En 
azından elle tutulur bir kültürü olmaz. Kültür; yılların 

imbiğinden geçen, incelmiş, estetize olmuş ve toplumun 
bütünü tarafından özümsenmiş hayat tarzıdır.

Bu bakımdan, destanı olan bir milletin elbette zengin 
bir kültürü de olur. İşte bunun en büyük misallerinden biri 
Kırgızlar…

Dünyanın en uzun destanı olan Manas destanına sahip Kır-
gızlar. Ama asıl üzerinde durulması gereken, en uzun destana 
sahip olması değil Kırgızların. Manas destanı, aynı zamanda 
yaşayan bir destan ve bu yönüyle de dünyada örneği yok. 

Dünyanın en uzun ve yaşayan, yaşatılan tek destanına 
sahip olan bir toplumun elbette ki zengin ve köklü bir 
kültürü de olur.

Yaşayan Kırgız Kültürü
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İşte geçtiğimiz günlerde Kırgızların halen yaşayan, 
yaşatılan zengin kültürüne şahit olduk. 

Bilmeyen okurlarımız için tekrar edelim. Bu yıl, yani 
2017 yılı, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından çok 
isabetli ve yerinde bir kararla “İman, Edep ve Medeniyet 
Yılı” olarak ilan edildi. Türk Dünyasının birlikteliğini gös-
termesi bakımından ve Türk’üm diyen herkesin anlayaca-
ğından zerre kadar şüphe duymadan bu ibarenin Kırgızca-
sını da aktaralım: “2017 İyman, Adep ve Madanıyat Cılı”

Bir de bir dileğimizi, temennimizi belirtelim bu arada. 
Keşke Kırgızistan devletinin yaptığı bu etkinlik bütün Türk 
Dünyası için örnek teşkil etse. Mesela, Türkiye de2018 
yılını “İman, Edep ve Medeniyet Yılı” ilan etse ve bunun 
içini dolduracak faaliyetler de bulunsa ne kadar yerinde 
olur.

Temennimizden konumuza dönelim. Bahsini ettiği-
miz “İman, Edep ve Medeniyet Yılı” kapsamında çeşitli 
etkinlikler düzenleniyor Kırgızistan’da. Bunlardan biri de 
Kırgızistan Kamu Binaları İdaresi Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirildi.

Oldukça faydalı ve maksada uygun olan bu faaliyetlere 
Türkel Yayın Grubu olarak yerinde ve bizzat yaşama ve 
şahit olma imkânı bulduk.

Kırgızistan Kamu Binaları İdaresi Başkanı Aşım Este-
besov Bey önderliğinde organize edilen etkinlikler, Bişkek 

yakınlarındaki kayak ve mesire alanı Nooruz köyünde 
gerçekleştirildi.

Kırgız kültürünün belli başlı unsurlarının her yönüyle 
ele alınıp misafirlere tanıtıldığı etkinliklerde, aralarında 
çeşitli milletlere mensup insanların da bulunduğu yüzlerce 
izleyici Kırgız kültürünün güzelliğine, inceliğine, ihtişamı-
na yakından şahit olma imkânı buldu.

Oldukça düzenli ve tertipli geçen organizasyonun et-
kinliklerine ilk gün sabah saatlerinde Kırgız kültürünün en 
karakteristik unsuru olan “bozüy”lerin alana dikilmesiyle 
başlandı. 

Büyük bir incelik ve kültür eseri olan bozüylerin ku-
rulması sırasında rehberler bozüylerin yapılışı,  işlevi ve 
Kırgız kültüründeki yeri hakkında misafirlere bilgi verdiler.

Boz üyü göçebe hayat yaşayan Türk boylarının hemen 
hemen hepsi kullanmıştır. Kırgızlar da hayatın hangi döne-
minde olursa olsun atalarının öz malı olan boz üyden hiçbir 
şekilde vazgeçmemişler, her zaman hayatlarının bir parçası 
olarak görmüş ve kullanmışlardır. Taşınması ve kurulması 
kolay, konargöçer hayata uygun olan boz üye bakılarak 
Kırgızların aile yaşantısı, inanışları, gelenek ve görenekleri 
anlaşılabilir. 

Boz üyün mimarî yapısına bakılırsa rüzgârın şiddetini 
azaltmak amacıyla silindir şeklinde yapılmıştır. Ataları-
mız henüz deneysel bilimin gelişmediği dönemlerde bile 
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kare şeklinde olana göre yuvarlak silindir şeklinde olan-
ların daha dayanıklı olduğunu anlayabilmişlerdir. Dağlık 
bölgelerde yaşayan Kırgızlar hem soğuktan korunmak hem 
de sabah güneşi görebilmek için boz üyün girişini doğuya 
bakacak şekilde kurmuşlardır.

Boz üyün yapımı usta çırak ilişkisine bağlıdır. Çünkü 
boz üyün ağaç kısmını yani iskeletini yapmak kolay bir iş 
değildir. Genelde boz üyün iskeletini erkekler yapar. Eğik 
olması gereken kerege ve uuk kısımları hazırlanırken mev-
simlerin de dikkate alınması gerekir.

Boz üyün ağaçlarının birbirleri ile birleştirilmesinde 
hayvan postu kullanılır. 

Boz üyün iskeletinin yapımında sözünü ettiğimiz ağaç 
ile kökün dışında hiçbir şey kullanılmaz. Boz üy iskeleti-
nin örtü görevini gören “kiyiz cabduuları” (keçe örtüleri) 
kadınlar tarafından hazırlanır.

Boz üyün önemli kısımlarında biri de çiy adını verdik-
leri yüksek boylu sert otlardan örülen hasırlardır. Hasırlar, 

boz üyün iskeletinin önemli kısmını oluşturan keregenin 
kapatılması için gereklidir. Aynı zamanda hasırlar boz üyün 
mutfak kısmının bölünmesi ve boz üyün kapısı için de 
kullanılır. Kırgız kadınları mutfağı bölmek için yaptıkları 
hasırları millî motiflerle süslemişlerdir.

Kırgızlar çok eskiden beri boz üyü kutsanmış bir mekân 
olarak görürler. Bundan dolayı ev sahibi boz üyü ilk kez 
kurarken önce halk arasından en yaşlı, saygın ve çocuk 
sahibi olan insanları davet eder. Gelen insanlardan yaşlı 
ve erkek olanı tündüğün kaldırılmasına yardım eder. Bu 
işlem yapılırken adama beyaz gömlek giydirilir ve beline 
kırmızı kurdele bağlanır. Boz üy kurulur kurulmaz kızlar 
ve gelinler boz üyün önünde durur eğilerek selamlarlar ve 
içeri girerler.

Atalarımızın bu büyük mirasını sonraki nesle bırakmak 
günümüz Kırgız gençlerinin görevidir. Bunun yolu da 
yalnız boz üyün değil onun çevresinde gelişen kültürün de 
muhafazası ve yaşatılmasıdır
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İkinci gün etkinlikleri açılış konuşmalarıyla başladı. 
Yardımcılarından sonra söz alan Kırgızistan Kamu Binaları 
İdaresi Başkanı AşımEstebesov, “2017 İman, Edep ve Me-
deniyet Yılı” kapsamında böyle bir faaliyet düzenlemeyi, 
Kırgız kültürünü tanıtmayı ve yaşatmayı bir Kırgız olarak 
görev bildiklerini belirterek organizasyonda yer alanlara ve 
katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından etkinliklere geçildi. Alana 
kurulan sahnede Kırgız kültürüne ait millî oyunlar tanıtıldı. 
Bu kapsamda “dokuz korgool”, “aşık” gibi akıl ve eğlence 
oyunları hakkında bilgi verilerek söz konusu oyunlar sergi-
lendi. Yine alana kurulan standlarda Kırgız kültürüne ait el 
sanatları sergilenerek izleyicilere bilgiler verildi.

Kırgızistan tarihinde eskilere dayanan bu akıl oyunu 
- Toguz Korgool oyunu, başlangıçta kolay gibi görünen 
ama giderek zorlaşan 9 oyuk bulunan bir tahta üzerinde 
oynanıyor. İki kişi tarafından oynanan oyunda, her bir oyu-
ğa dokuzar taş konuyor. Oyun, sırayla kaydırma yoluyla 
taşların diğer oyuklara aktarılması temeline dayanıyor. 
Taşları ilk öncekendianahaznesinetoplayanoyuncuoyunun-
galibioluyor.

Toguz Korgool Federasyonu Onursal Hakemi Abdu-
salim Çılımov, dokuz korgool oyunu hakkında şu sözleri 
ifade etti: “DokuzKorgool, insan beyninin gelişmesini 
sağlıyor. DokuzKorgool oynayanların çoğu, askeristratesji 
uzmanı oluyor. Tarihte en iyi subaylar ve generallerDokuz 
Korgooloyununu başarılı şekilde oynayabilenlerdi. Onlar 
bu oyun yardımıyla stratejik düşüncelerini geliştirdi, her 
adımı önceden düşünebildi. İşte bu sebeple son derece 
önemli bir oyun.”

***
Türk tarihinin en eski dönemlerinden bugüne ulaşan 

birçok oyundan biri olan “aşık oyunu“, bugün hâlâ OrtaAs-
ya’nın muhtelif bölgelerinde benzer adlarla oynanmaya de-
vam eden, Türkiye gibi bazı ülkelerde de değişik şekillere 
bürünen millî bir oyundur. Bu oyun, ismini koyun, kuzu ve 
keçilerin arka bacaklarındaki diz ekleminde bulunan aşık 
kemiğinden almaktadır. 

Dört köşesi bulunan aşık kemiği, oldukça dayanıklıdır 
ve eski zamanlarda insanlar tarafından oyun aracı olarak-
kullanılmıştır. Bu oyun bugün hâlâ ene ski şekliyle Kırgı-
zistan veKazakistan gibi Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde 
oynanmaktadır. 

Oyunun bugün hâlâ köy ve şehirlerde oynanıyor olması, 
Türk kültürünün yaşatılması adına önem taşımaktadır. 

Kalabalık bir izleyici topluluğunun ilgiyle takip ettiği 
etkinlikler kapsamında Kırgız ses sanatçıları konserler 
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verdiler. İzleyicilerin en çok ilgisini çeken ise Kırgızların 
millî enstrümanı olan “komuz” konseriydi.

Gençler tarafından sergilenen Kırgız millî dansları da 
misafirlerin büyük beğenisini kazandı. 

Kırgızların geleneksel ve millî kıyafetlerinin tanıtıldığı 
defile de izleyicilerin merakla takip ettiği etkinliklerdendi.

***
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Kırgız kültüründe büyük yeri olan “at” ve at aksesuarla-
rı da misafirlerin ilgi odağı oldu. 

Bir Kırgız atasözü, “Baban sağ iken halkını, ata bi-
nerken topraklarını tanı” der. İşte bu atasözü ile büyükler 
çocuklarına halkı ve sahip oldukları toprakları tanıtırlar.

Eski çağlarda, Türklerin sosyal ve ekonomik yapısı, 
genel manada atlı/konar-göçer kültüre dayalıydı. Türkle-
rin kültür hayatını daha iyi anlayabilmek için, at ve atlı 
kültürünün, Kırgız kültürü içindeki yerini ve fonksiyonunu 
değerlendirmek gerekir. Çünkü at, Kırgız sosyal hayatının 
her alanında önemli bir yere sahiptir. Eski Türk kültüründe 
“at”ın öneminin yanı sıra, Kırgızların kültürel hayatında 
at, at oyunları ve seyislik mesleği ile ilgili bilgilere de yer 
verilmiştir.

***
Kırgız kültüründe çok önemli bir yeri olan mutfak ve 

yeme içme kültürü de etkinlikler arasındaydı. Dualar eşli-
ğinde kesilen koyundan yapılan “beşparmak”, “pılov” gibi 
yemekler Kırgız kültürüne has sunumla misafirlere ikram 
edildi, Bu sırada misafirlere Kırgız kültüründeki yeme 
içme adabı ve kültürü tanıtıldı.

***
Kırgızların ve Kazakların milli yemeği olan “Beş-

parmak” özel günlerin en makbul yemeği. Et suyunda 
haşlanmış hamurun üzerine et ve soğan parçaları eklenerek 
sunuluyor ve geleneksel olarak parmaklarla yeniliyor. Adı, 
bu nedenle “Beşparmak”.

İnsan imanıyla, edebiyle, terbiyesiyle bir mana ifade 
eder. Milletler kültürüyle, medeniyetiyle ayakta durur. Bu 
şuurdaki insanların organize ettiği saydığımız etkinlikler 

misafirleri âdeta büyüledi. Ve şu gerçek bir kez daha tecelli 
etti ki Kırgız halkı, sahip olduğu bu kadar zengin ve köklü 
değerleri koruduğu müddetçe onu hiçbir dünyevî güç yok 
edemez. 

TÜRKEL Yayın Grubu ve Türk Dünyasına mensup bir 
insan olarak “İman, Edep ve Medeniyet Yılı” kapsamında 
Kırgızistan Kamu Binaları İdaresi Başkanlığı tarafından 
düzenlenen bu etkinlikler dolayısıyla başta Kırgızistan 
Kamu Binaları İdaresi Başkanı Aşım Estebesov Bey olmak 
üzere etkinliklerde emeği geçen bütün Kırgız kardeşleri-
mizi tebrik ediyor, kendilerine Türk Dünyasının bir ferdi 
olarak şükranlarımızı sunuyoruz.

Burhanettin Çakıcı
Höküme Halilova

Ramiz Meşedihesenli
TÜRKEL Yayın Grubu Yetkilileri
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Kırgızistan’ın ev sahipliğinde 
2-8 Eylül’deki oyunlarda 7 ana 
spor branşı gerçekleşecektir.

Dünya Göçebe Oyunları’nda 
7 ana spor branşının (at yarışları, 
at oyunları, güreş müsabakala-
rı, entelektüel oyunları, dövüş, 
okçuluk, avcılık) bulunmasına 
ve bu branşların içinde 37 farklı 
geleneksel oyunun yer almasına 
karar verildiği belirtildi.

Dünya Göçebe Oyunları’n-
da 14 ülke halkının geleneksel 
spor dalı oyunlarının yanı sıra 
Türkiye’ye özgü okçuluk, atlı 
okçuluk, mangala ve aba güreşi 
spor dalında mücadele edileceği 
aktarıldı.

Oyunlar için 140 ülkeye davet 
gönderen Kırgızistan, spor takım-
larına Dünya Göçebe Oyunları 
müsabakaları kapsamında ulusal 
spor ve folklor oyunlarını sergile-
me fırsatı verileceği kaydedildi.

Dünya Göçebe Oyunları ön-
cesi bilim adamlar Kırgızistan’ı 
ziyaret edecek

Üçüncü Dünya Göçebe 
Oyunları’ndan önceki gün ülkede 
Kalıcı Uluslararası Altay Kongre-
si’nin 63. Toplantısı yapılacak.

Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 
üyeleri Kırgızistan, Kazakis-
tan, Türkiye ve Azerbaycan’ın 
Cumhurbaşkanları, 2012 yılın-
da Bişkek’teki Türk Konseyi 
Zirvesi’nde «1. Dünya Göçebe 
Oyunları»nın Kırgızistan’da 
yapılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine oyunların 
ilki 2014’te 16 ülkenin, ikincisi 
2016’da 62 ülkenin katılımıyla 
gerçekleştirilmişti.

DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI
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Merkezi Istanbul’da olan 
ExpoTürk Holding’e ait Expo-
Türk Enerji ve Ticaret A.Ş; 
enerji projeleri, hastahaneler, 
yol ve köprü ulaşım projeleri, 
su ve gaz altyapısı  projeleri, 
lojistik merkezi ve depolar, 
stadyum vb. spor tesisleri ile 
çok amaçlı iş merkezi, otel ve 
kongre merkezleri gibi komp-
leks mühendislik ve inşaat  
gerektiren projeleri yükleni-
ci- müteahhit olarak anahtar 
teslimi gerçekleştirilmektedir.

ExpoTürk Holding, 2005 
yılından bu yana Orta Asya’da 
toplamda 589 milyon ABD 
Doları tutarında 14 büyük 
projenin hayata geçirilmesine 
öncülük etmiştir. ExpoTürk 
Holding bir yatırımcı veya 
işletmeci değildir, ancak Orta 
Asya’daki devlet projelerinin fi-
nansmanı sağlamakta ve inşaatı 
ile anahtar teslimi yapmakta-
dır.

EXPOTÜRK Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı, MÜSİAD 
Kazakistan Şube Başkanı Yılmaz 
Kesen’le bir röportaj yaptık.

ALTIN KÖPRÜ: MÜSİAD 
Kazakistan temsilciliği olarak 
hedefleriniz nelerdir?

Y.KESİN: İlk hedefimiz Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ve Kazakistan Cumhur-
başkanı Sayın Nursultan Nazarba-

yev’in hedef olarak belirlediği iki 
ülke arasındaki ticaret hacmini 5 
milyar dolara ulaştırmaktır.

ALTIN KÖPRÜ: Bu 5 
milyar dolarlık ticaret hacmi 
hedefine ulaşmak için MÜSİAD 
Kazakistan’ın rolü nedir?

Orta Asya’da Kamu ve Büyük İnşaat 
Projelerinin Anahtar Teslimi Yapılıyor
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Y.KESİN: Karşılıklı ticare-
tin artırılmasında engel teşkil 
eden problemleri tespit etmek 
ve devlet yetkililerine sorunların 
çözülmesi için bilgi vermek ve 
önerilerimizi sunmaktır.

- Ayrıca Kazakistan’ın ihtiyacı 
olan projelerin hayata geçire-
bilmesi için Türkiye’nin önemli 
bir bilgi birikimine sahip olduğu 
kamu-özel sektör işbirlikleri ko-
nusunda Kazakistan kurumlarıyla  
stratejik işbirliği oluşturmak,

 Avrasya Ekonomik Birliği 
üyesi olmasıyla, Rusya dahil 200 
milyon nüfuslu pazara gümrük-
süz erişim imkanı sunan Kaza-
kistan’ın fırsatlarını kullanmak 
için Türk sanayici ve iş adamla-
rının Kazakistan’da yapacakları 
yatırımlarda her türlü desteği 
sağlamak.

ALTIN KÖPRÜ: EXPO-
TURK HOLDING olarak, faa-
liyetinizden bahseder misiniz?

Y.KESİN: Uluslararası banka-
lardan projelerin toplam mali-
yetinin % 80’ini finanse ederek, 
projedeki binaları inşa etmenin 
yanı sıra projede gerekli tüm tek-
nolojik ekipmanların tedarikini 
sağlayarak Orta Asya’ya  önemli 
bir destek sağlıyoruz.

Orta Asya’da - Özbekistan, 
Kazakistan ve Kırgızistan’da son 
teknoloji ürünlerinin  kullanıldığı 
hastaneler, sanayi tesisleri, enerji 
projeleri, atık su arıtma tesisleri, 
su ve gaz altyapı hatları, çöp ve 
atık dönüşüm projeleri, yol ve 
köprü ulaşım projeleri, lojistik 
merkezi ve depolar, stadyum ve 
benzeri spor tesisleriler, otel ve 
kongre merkezleri gibi önemli 

projelerde valilikler, bakanlıklarla 
tüm devlet firmaları ile çalışmaya 
hazırız.

ALTIN KÖPRÜ: EXPO-
TÜRK Holdinge bağlı olan 
MAYAR LTD, 13 yıldır Kaza-
kistan’da faaliyet gösteriyor ve 
restoranlar, barlar, kafeler için 
en büyük profesyonel çamaşır 
yıkama ve mutfak ekipmanları 
tedarikçilerinden biridir…

Y.KESİN: Firmamız ev teksti-
linin bütün türlerini sunmaktadır.

Müşterilerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için binlerce Türk 
ve İtalyan ürünü model listesi 
sunuyoruz.

Yeni model ve markaların 
ortaya çıkması nedeniyle restoran 
ve kafeler için tedarik ettiği-
miz profesyonel ekipmanların 
çeşitliliği artıyor. Müşterilerimize 
iyi örnekleri uygun fiyatlarla 
sunuyoruz.

MAYAR tarafından tedarik 
edilen tüm ürünler  garantili   ola-
rak sağlanır.
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«Başlıca hedefimiz, ülkeye yatı-
rımcıları çekmek için IBC, yatı-
rımla ilgili yasaların çıkarılmasını  

teşvik eder  ve yeni yatırımcıları 
ve iş ortaklarını araştırmak, hem 
iş dünyası hem de devlet ku-

rumları ve girişimciler arasında 
güvenilir bir köprü olmak için bir 
platform görevi görür. Şirketler 

IBC: KIRGIZİSTAN’DA 
İŞ DÜNYASININ SESİ

Kırgızistan Cumhuriyeti’ne gelen yabancı bir yatırımcı, iş dünyasına  vâkıf olmak   ve yatırım yapmak için 
ortak bulmakta zorlanabilir. Bu durumda Kırgızistan’ın en büyük ticarî derneklerinden biri olan Uluslara-

rası İş Konseyi (IBC)  yardımcı olur.
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birleştiğinde, sesleri daha güçlü 
duyuluyor,» dedi IBC İcra Müdü-
rü Askar Sıdıkov.

2000 yılında kurulan IBC, bugün 
yabancı ve yerli sermayeli 120 
lider şirketi bir araya getiriyor. 
Derneğin üyeleri ve ortakları 
arasında Kırgız Cumhuriyeti 
ekonomisinin öncelikli sek-
törlerini temsil eden en büyük 
vergi mükellefleri ve uluslararası 
örgütler ile diplomatik misyonlar 
bulunmaktadır. IBC’nin kurumsal 
üyelerinin devlet bütçesi gelirle-
rine önemli katkısı - ülkenin tüm 
vergi gelirlerinin % 53’ünden 
fazlasını teşkil ediyor.

Dernek, ekonomik reform süre-
cine aktif olarak katılmaktadır , 
yolsuzlukla mücadelede devlet 
kurumlarıyla  ve uluslararası 
örgütlerle işbirliği yapar ve iş 
geliştirme engellerini oluşturan 
yasa ve uygulamaları değiştirir.

IBC düzenli olarak yuvar-
lak masa toplantıları ve IBC 
komitelerinin toplantılarını 
yürütmekte, sadece mevcut iş 
sorunlarını değil, aynı zamanda 
çözümlerini de sunmaktadır. 
Bu, dernek üyelerinin konum-
larını koordine etmek, kanun 
tasarılarını tartışmak, devlet 
organlarıyla diyalog kurmak ve 

deneyim alışverişi için iyi bir 
platformdur.

«Ayrıca, iş forumları, iş gezileri 
ve diğer etkinlikler düzenlemek 
için devlet kurumlarına, ulusla-
rarası kuruluşlara ve diplomatik 
misyonlara yardımcı oluyoruz. 
Örneğin, Bişkek’teki Alman Eko-
nomisi Gününde İngiltere Ticaret 
Misyonu’nun ziyaretine, Fransız 
iş delegasyonunun Kırgız Cum-
huriyeti’ne ziyaretine  yardım 
ettik,» dedi Askar Sıdıkov.

Faaliyetlerimiz ülke ekonomisi-
nin çeşitli sektörlerini kapsamak-
tadır - yeraltı kaynaklarının kul-
lanımı, uluslararası ticaret, inşaat, 
turizm, ulaştırma ve telekomüni-
kasyon, finans sektörü (bankalar 
dahil), işleme endüstrisi, danış-
manlık ve çok daha fazlası.

IBC’nin katkısı yatırım ortamı-
nın, iş ortamının iyileştirilmesin-
de ve iş dünyasının sorunlarının 
çözülmesinde önemlidir. Bu 
nedenle, IBC’nin inisiyatifinde, 
yeraltı  altındaki kullanıcılar için 
arazi parsellerinin aktarılması 
(dönüştürülmesi) prosedürü yasal 
olarak sadeleştirilmiş, yatırımcı-
ların vergi mevzuatının istikrarlı 
hale getirilmesi rejimi, kamu-özel 
sektör ortaklığı şartları yaratıl-
mıştır.

Bize Ulaşın

Kırgız Cumhuriyeti, Bişkek, 
720011
Str. Abdrakhmanov, 191, 
Hyatt Regency Bişkek

ofis 113-114

Tel .: +996 312 623801, 
+996 312 623679

Tel / Faks: +996 312 623394

E. mail: office@ibc.kg
Web sitesi: www.ibc.kg
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Türkel: Madenci olmak zor 
ve tehlikeli bir meslek. Ne-
den bu mesleği seçtiniz?

İsmanali: Dede baba mesleği 
olduğu için ve aynı zamanda işsiz 
kalan hemşehirlilerime iş imkan-
ları sağlamak için. Elimde olan 

sermayemi madenin kurulmasına 
yönettim ve ilave olarak Banka-
dan borç para aldım. Şükürler 
olsun ki kısa zaman içerisinde 
kazanç elde etmeği başardım.

Türkel: Kızılbulak madeni 
bölgeniz için ne demektir?

İsmanali: 2005 yılında Kı-
zılbulak adlı madenler grubumu 
resmen kayıttan geçirmiş oldum. 
İlk önce Kızılbulak 150 kişinin 
ekmek kazandığı bir şirkettir. 
Devletin bütcesine vergilerimizi 
zamanında öderiz. İmkansızlara 
ve ihtiyacı olanlara maddi manevi 
yardımlarımızı sağlarız.

Bizim taşkömürün kalite oraı 
yüksek olduğu için Kırgızistan 
dışında Kazakistan ve Tacikistan’a 
da gönderiliyor. Çalışanlarımızın 
normal faaliyetleri ve tehlikesiz 
olarak görevlerini sürdürmeleri 
için tüm şartlar yerine getiriliyor.

İNSAN VE EMEK

İsmanali Karabayev, 1963 yılında Batken iline bağlı Sülüktü kentinde madenci 
ailesinde doğdu. 1978 Yılında 8.sınıfı bitirir bitirmez Tekniki lisede okumak kararı 
veriyor. Burada yeraltı cereyan-kaynakcı mesleği alıyor. Diğer gençler gibi kazanç 
dalınca büyük şehirlere gitmiyor ve Sülüktü’de kalarak fazla çoluk-çocuğu olan 
ailesine yardımda bulunmak istiyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra kömür ma-
deni kiralar ve iş yerleri açar. Bu faaliyeti ile İsmanali madenci görevine adım atar.
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İsmanali Karabayev 4 yıl 
Sülüktü Meclisinin üyesi ola-
rak kentin yerel bütcesi için de 
desteklerde bulunmuş, bölgenin 
sosyo kültürel hayatında önemli 
rol oynamıştır. Yol, su problem-
lerinin çüzümü, okul ve çocuk 
yuvalarının tamiri vb. Yardımını 
esirgemedi. Hayırseverlik faaliye-

tini hep sürdürmekte devam etti. 
Kış aylarının gelmesi nedeni ile 
de yaşlı insanlara geçinmeleri için 
bedava olarak kömür verdi. Cami 
ve tıp şubesi inşa ederek hizmete 
açtı. Hayırseverlik faaliyetlerinden 
dolayı 2012 yılında yaklaşık 100 
000 ABD doları olarak yardımda 
bulunduğu nedeni ile 2013 yılında 

Kırgızistan’ın Yılın Hayırsever 
Adamı unvanını kazandı. 

2018 Yılında Ismanali Karaba-
ev Batken İli Sülüktü kasabasında 
düşük gelirli ailelere düşük fiyat-
larla kömür tedarik etmekten ve 
maddi açıdan yardımcı olmaktan 
dolayı Kırgızistan Cogorku Kene-
şi ödülüne layik görüldü.
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10 yıllık faaliyeti sırasında 
Kızılbulak maden şirketi modern 
teknik ekipmanla donatılmış, 
madencileri için günün taleple-
rine uygun şekilde imkanlar ve 
vasıtalar sağlanmıştır. Önemlisi 
çalışanların tehlikesiz olarak 
faaliyetleri için eğitimler yanı-
sıra praktik olarak hayatlarını 
savunmaları nedeni eğitilmiştir. 
Onlar yemekhanede sıcak yenek 
içmekle şirketin bütcesi hesabına 
geçiniyorlar. Yaşadıkları yerler-
den madene götürülüyor, işten 
sonra ise evlerine bırakılıyorlar.

Türkel: Her madenci ma-
dene gittiği zaman ailesi ile 
vedalaşmalı oluyor...

İsmanali: Evet. Maalesef bu 
madencilerin hayat kanunların-
dan biridir. Gerçekten de hayatın 
nerede biteceğini kimse bilemi-
yor. Bizim madende yerüstü ve 
yeraltı çalışanlarımız var. Yeraltı 
madende çalışanlar her gün, 
her an tehlike ile karşıkarşıya 

kalıyor. Bunun için teknik eğitim 
programımızı her gün maden-
cilere hatırlatıyoruz. Madene 
gitmeden önce onlar bir kez daha 
eğitiliyor, donatılmış özel gi-

yimlerini alıyor ve imza ettikten 
sonra iş yerine yolculuk ediyor-
lar. Şükürler olsun ki günümüze 
kadar hiç bir kaza flan olmadan 
geçine bildik.
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Problem madenci uzmanların 
yeterince olmamasıdır. Bu konu-
da Kırgızistan’ın tüm bölgelerine 
duyurmuş bulunmaktayık. Şimdi 
gençler kolay mesleğe sahiplen-

mek istiyor. Ülkemizde iş yerleri 
çok az. Adamlar yarına ümitle 
bakmıyorlar. Örneğin Sovyetler 
Birliği dağıldıktan sonra gençleri-
miz Sülüktü’den çıkıp geçinmek 

amacı ile Rusya, Kazakistan ve 
başka ülkelere gitmeye başladılar. 
Şimdi gidenler geri dönüyor, yeni 
ev inşa ediyor, diğer madenlerde 
çalışıyorlar. Umarım bu mesele-
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nin de çözümü bulunulur.Genç-
lere iş yerleri sağlandığı zaman 
onlar vakitlarını boş geçireme-
yecekler. Çünki 6-8 saatlık işten 
sonra zaman bulamayacaklar 

boşboşuna dolaşmaya. Gelece-
ğimiz olan gençlere ümüdümüz 
sonsuzdur.

Türkel: İnsanlara nasıl de-
ğer veriyorsunuz?

İsmanali:  Örneğin; 6 saat 
çalışan madencilerimizin emeğine 
değer verilmelidir. Her 6-7 kişiden 
oluşan ekib 40-50 ton kömür üreti-
yor. Gerçek zahmeti onlar çekiyor.
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Türkel: Siz aynı zamanda 
bir çok ülkede bulundunuz 
ve madencilik faaliyetleri-
nizle tecrübe alışverişinde 
bulundunuz mu?

İsmanali: Evet. Defalarca 
Çin’de oldum. Çünkü teknik 
makinalarımızın çoğu Çin 
malıdır. Türkiye, Güney Kore, 
Letonya, Polonya, Almanya, 
Belçika, Niderland, Fransa ve 
Rusya’yı da gezdim.Bir sıra 
ülkelerle anlaşmalarımız da var. 
Günümüzde kömürümüzden 
örnek almaları için Türkiye ve 
İran’a test yapımına göndermişik. 
Bu ülkelerle bir sonuca varıldığı 
zaman çözümünü bekleyen bir 
problemin halledilmesi bölgemiz 
için çok önemlidir. 35-40 km 
uzunlukta olan demiryol hattı 
inşası yapılmalı ve ürünlerimizin 
nakledilmesi kolaylaştırılmalıdır.

Türkel: Anne ve baba sizin 
için ne demektir?

İsmanali: Onlar ayatımın 
manasıdır. Maalesef Babam şimdi 
hayatta yoktur. Annemle babam 
bizi büyütmüşler. 10 çocukları 
olmuş. Bizleri beslemişler. Tüm 
ağrı acılara dözerek bizi bugüne 
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getirmişler.Şimdi babamın kok-
jusunu da Annemden alıyorum.
Cennet annelerin ayakları altında 
olur. Çünkü Ana ve babamız 
dünyaya gelişimize sebep olduk-
ları için varoluşumuzu onlara 
borçluyuz. 

Çocuklarının ana ve babala-
rına karşı en temel vazifelerinin  
başında itaat, sevgi, saygı hürmet, 
minnettarlık, darda kalınca yar-
dım ve ölünce hayırla onları yad 
etmek gelir.

Türkel: Maalesef baba ve 
annesini huzur evine bıra-
kanlar da oluyor değil mi?
İsmanali: Adam kendi doğma 

annesini hiç bakım evine bırakır 
mı? Hiç ne anlamıyorum.Anne 
babalarımız, bizler için ömürle-
rinden ömür, varlıklarından varlık 
verenler. Bu en azından müslü-
manlığa yakışmayan bir viçdan-
sızlıktır. Ölürüm böyle bir adımı 
da hayatımda atmam.

Türkel: Ailenizden bahseder 
misiniz?

İsmanali: Bir oğlum var. 
Azamat. Bişkek Politek Üniversi-
tesinin Madencilik fakültesinden 
mezundur. Aynı zamanda Hukuk 



84      #18  2018

Altin Köprü  Golden Bridge



Spora Destek
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Altın Köprü: Bugün Dergimiz 
Türkiye’de eğitim almış Kırgı-
zistan vatandaşları tarafından 
kurulan “Egemendik” Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın 
Erkinbek DJOROEV’in konuğu. 
Erkin Bey öncelikle Sizden baş-
layalım, okurlarımıza kendinizi 
tanıtır mısınız?

Erkinbek DJOROEV:  Bir Türki-
ye mezuniyetı açısından bakar-
sak, 1998’de Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme 
Bölümünden mezun oldum, 
2003’te de ODTÜ’de Kamu Yöne-
timi üzerine master programını 
tamamladım. Ankara’da başla-
dığım çalışma hayatına bir kaç 

sene Antalya’da devam ettirdikten 
sonra 2007 senesinde Bişkek’e 
dönüş yaptım. 

Konut ve işyeri, spor sahaları 
proje, inşaat ve ticareti konusun-
da çalışıyorum. Bunun dışında da 
ülkemizin ve insanlarımızın daha 
iyi yerlerde olmasını amaçlayan 

TÜRKİYE MEZUNLARI 
“EGEMENDİK” DERNEĞİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
ERKİNBEK DJOROEV İLE SÖYLEŞİ

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Erkinbek DJOROEV
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Egemendik gibi projelere gönül-
den zaman ayırmaktayız. 

Altın Köprü: Egemendik Der-
neği ne zaman ve hangi amaçla 
kuruldu?

Erkinbek DJOROEV:  Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 1990’ların başın-
da yeni bağımsız olan Asya Türk 
Cumhuriyetlerini kapsayan “Bü-
yük Öğrenci Projesi” sayesinde on 
binlerce öğrenci Türkiye’nin en 
güzide eğitim kurumlarında yük-
sek öğrenimlerini tamamladılar 
ve ülkelerine dönerek vatanlarına 
hizmet etmekteler. Kırgızistan’dan 
da yaklaşık 7 bin öğrenci bu proje 
sayesinde dünya standartlarında 
eğitim aldı, meslek sahibi oldu ve 
ülkemizin her nevi alanında “Tür-
kiye Mezunu” olarak hayatlarını 
idame ettirmekteler. 

Bu denli büyük bir projenin 
meyvelerini birlik ve beraberlik 
çatısı altında toplayarak, mezun-
larımızın ülkelerine ve bulun-
dukları topluma daha verimli ve 
dahi etkin hizmet verebilmesi için 
2009 senesinde Türkiye Mezun-

T.C. Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve Dernek Üyeleri

ları Derneğimizi – “Egemendik” 
Derneğini kurmuş bulunuyoruz. 
Kurucu üyelerimizin tamamı 
Türkiye’de yüksek öğrenim gör-
müş Kırgızistan vatandaşlarıdır. 
Derneğimizin  4 ana amacı vardır. 
Kurulduğundan  beri bu amaçlar  
üzerinde başarıyla faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

1. Türkiye Mezunları arasında 
dayanışmayı arttırmak, başarılı 
öğrencilerimizi yüksek öğrenim 
için Türkiye’yi tercih etmeleri için 
teşvik etmek. 

2. Ülkemizin kalkınması için 
sosyal, ekonomik, ticari ve fikrî 
projeler üreterek hayata geçirmek.
3. Millî mirasımızı; kültürümü-
zü, dilimizi, dünya görüşümüzü 
muhafaza etmek, geliştirmek. 

4. Kırgızistan – Türkiye ilişkile-
rini en üst düzeye  çıkaracak her 
türlü faaliyetlerde bulunmak. 

Türkiye’nin Kırgızistan’daki 
gönüllü elçileri olarak, iki kardeş 
halkın arasındaki kardeşlik 
bağlarının daha da güçlenerek 

devam edeceği ümidi ve bilinci ile 
çalışmaktayız.

Altın Köprü: Derneğin kuru-
luşundan bugüne kadar olan 
faaliyetlerinden özetle bahseder 
misiniz?

Erkinbek DJOROEV:  Derneği-
miz kuruluşundan bu yana irili 
ufaklı yüzden fazla projeyi hayata 
geçirdi. Bu projelerin tamamı 
başta da belirttiğimiz gibi 4 ana 
gayemizi kapsıyor. Öncelikle, 
mezuniyet sonrası dünyanın dört 
bir yanına ulaşan mezunlarımıza 
ulaşmayı ve aramızda fiziksel 
ve sanal olarak bir ağ kurmayı 
amaçladık. Bu bağlamda “Me-
zunlar Veri Bankası” projemiz 
sayesinde tüm mezunlarımızın 
kaydını tutuyoruz. Bu projemize 
Türkiye’de yakın geçmişte kurulan 
ve özellikle bu konuları çalışmala-
rına dahil eden T.C. Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı da destekliyor. 
Kırgızistan’da bulunan mezunla-
rımızın bağlarını ve işbirliklerini 
kuvvetlendirmek maksadı ile çe-
şitli buluşma, toplantı, panel-kon-
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ferans ve eğlence-spor program-
ları düzenliyoruz. Malumunuz, 
daha yeni bugünlerde Nevruz 
Bayramı vesilesi ile Dernek bah-
çesinde yüze yakın mezunumuzla 
bir kutlama programı gerçekleş-
tirdik. 

Bunun haricinde Derneğimizin 
diğer amaçları doğrultusunda, 
gene Mezunlarımızın aktif katılı-
mıyla ülkemizin yararına ticaret 
ve ekonomi alanıyla ilgili işlerde  
çalışıyoruz, örneğin: Türkiye ve 
diğer ülkelerden yatırımcı çekme, 
Kırgızistan’da üretilen ürünlerin 
ihracat kapasitesini arttırma ve iş 
gezilerini tertip etme  gibi faali-
yetler, ayrıca sosyal sorumluluk 
adına, özellikle ülkemizin en ücra 
köşelerine ulaşacak şekilde çeşitli 
yardım faaliyetleri gerçekleştirdik. 
Türkiye – Kırgızistan ilişkileri 

T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın TOPÇU’ya plaket takdim ederken

ise zaten sürekli gündemimiz-
de olan konu. Devlet ve resmî 
yönden ilişkilerimiz gün geçtikçe 
güçleniyor. Dernek olarak ise 
biz özellikle Kırgızistan-Türkiye 
arasındaki sivil toplum ilişkilerini 
üst seviyelere çıkarma hedefleri-
miz var. Hem Kırgız hem de Türk 
STK’larının karşılıklı ziyaretleri 
ve ortak projelerin yürütülmesi 
için çaba sarf ediyoruz, bu konu-
yu önemsiyoruz.

Kırgızistan’da faaliyet gösteren 
Türkiye’nin resmî makamları, 
kurumları ve Türk müteşebbisleri 
ile çok  sıkı bağlantı içindeyiz. 
Örneğin T.C. Bişkek Büyükelçi-
liği, TİKA, Manas Üniversitesi, 
Demir Bank, Türk Hava Yolları, 
Pegasus, Beta Grup, Ata Grup, 
Arbel ve birçoğu ile ortak çalışma 
alanlarımız mevcut.   

  Altın Köprü: Bugünlerde ne 
tür projeleri yürütmektesiniz?

Erkinbek DJOROEV:  Mezun-
larımız arasında yaptığımız son 
anket çalışmasında kendi işinin 
sahibi müteşebbis Mezunlarımı-
zın oranının  %70 lerde  oldu-
ğunu gördük. Bu çok ciddi bir 
rakam. Bu tespitmizi hemen bir 
aksiyona dönüştürmek maksa-
dıyla  Derneğimiz bünyesinde 
bir İş Kulübü kurma çalışmaları 
başlattık. İş kulubümüzün faali-
yetleri direkt olarak Kırgızistan – 
Türkiye ticari ilişkilerini kapsa-
yacağı kesin. Zaten bahsettiğim 
Türkiye Mezunu iş adamlarımızın 
büyük bir çoğunluğu Türkiye ile 
çalışıyor; ya Türkiye’den çeşitli 
ürün ya da hizmet alıyorlar, ya 
Kırgızistan’dan ürün ya da hizme-
ti Türkiye’de pazarlıyorlar, yahut 
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Türk firma ve ticari kuruşlarıyla  
ortaklıkları var. Elimizdeki bu 
değerin iki ülke ilişkisinde daha 
etkin rol alabilmesi için bir an 
evvel sistemli hale getirilmesi 
gerekmektedir. 
Son 2 senedir başarıyla  devam 
ettirdiğimiz proje ise turizm 
alanını kapsıyor. Türkiye’nin eşsiz 
doğası, tarihi ve kültürel mirası, 
güneşli sahilleri zaten Kırgızis-
tan’dan Türkiye’ye yeterince turist 
çekmektedir. Biz ise tanıtımın 
karşlıklı olması açısında Türki-
ye’den Kırgızistan’a turist çekmek 
amacıyla  faaliyetler gerçekleştir-
dik. Türkiye’nin İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi büyük kentlerinde 
Kırgızistan’ı bir turizm destinas-
yonu şeklinde tanıtan 10’dan fazla 
etkinlik düzenledik. İnşallah, 
meyvelerini de  almaya başladık. 
Özellikle doğamız, tarihimiz, 

göçebe medeniyetmiz ve gele-
nek-göreneğimiz yoğun bir ilgiyle 
karşılaştı. Bu sene 3.sü düzenlene-
cek olan Dünya Göçebe Oyunla-
rına şimdiden rezervasyonlarımı-
zı almaya başladık. 

Altın Köprü: Kırgızistan – Tür-
kiye ilişkileri açısından geleceği 
nasıl görüyorsunuz?

Erkinbek DJOROEV:  Türkiye 
Kırgızistan’nın bağımsızlığını 
ilk tanıyan ülke olarak tarihe 
geçti. Bişkek’te açılan ilk elçilik de 
Türkiye Büyükelçiliği’dir. Bu, iki 
ülkenin birbirine verdiği önemin 
bir göstergesi. Tarihi, kültürü ve 
manevi değerleri bir olan Türkiye 
ve Kırgızistan’nın geleceği elbette 
parlaktır. Şuan bizim üstümüze 
düşen görev ise bu bağların üze-
rine bir de günümüzün gerekçe-

leri ile ticarî-ekonomik, siyasî ve 
kültürel konularda işbirliklerini 
sivil toplum örgütleri ekseninde 
sağlamlaştırmaktır. 

Daha somut şekilde dile getirir-
sek, zamanında en doğru şekilde 
başlatılan Büyük Öğrenci Projesi 
sayesinde bugün bu bölgede bir 
Türkiye mezunu nesli ortaya 
çıkmıştır. Türkiye mezunu profi-
lini yücelten ve bir marka haline 
dönüştürmeyi amaçlayan Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığının  çalışmalarını des-
tekliyoruz. Türkiye mezunu in-
sanların sayesinde Kırgızistan ve 
Türkiye arasındaki ilişkiler daha 
sağlam ve uzun vadeli temellere 
dayandırılmış olacaktır. Egemen-
dik Derneği olarak, bunun gibi 
güzel başlangıçların hep başında 
olmaya gayret göstereceğiz. 

TİKA Başkanı Dr.Serdar ÇAM ile (2)
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Öncelikle Jıpargul Sıdıkova 
kimdir?

Jıpargul Sıdıkova, Narın İline 
bağlı At-Başı ilçesinin, Kara-Suu 
köyünde 1962 yılında doğdu.

1986 yılında Frunze şehrinde 
Ticaret ve Endüstri Kolejinden 
mezun oldu.

1987-2012 yılları arasında  ticaret 
ve sanayi sektöründe çalıştıktan 
sonra, 2012 yılıında özel sektör-
de «Aliana» şirketini  açtı ve bu 
güne kadar faaliyetini sürdürmek-
tedir.

«Aliana» şirketi mobilya aksamı, 
kiriş, boru ve çubuk türlerinin 
yanı sıra mobilya için malzeme 

üretmektedir. Hem toptan hem de 
perakende satışlar da yer almak-
tadır. Ayrıca testere, kenarlık ve 
yapıştırcı hizmetleri verilmekte-
dir. Her zevke ve tercihlere göre 
dolap mobilya tasarımını seçe-
bilirsiniz. Müşterinin arzu ettiği 
biçimde  mobilya yapılıyor ve  
ona göre bir hizmet veriliyor.

«Aliana» Türkiye, Rusya, Çin, 
Kazakistan, Beyaz Rusya ve 
Estonya başta olmak üzere birçok 
ülkeyle işbirliği yapmaktadır.

Bişkek şehrinde üç şubesi vardır.

Ticaret ve sanayi sektörünün 
gelişmesine katkılarından dolayı 
mobilya endüstrisinde atölye 
teknolojisindeki renk kombinas-
yonuna katılımcı sıfatıyla Kaza-
kistan’ın LAMTECH şirketinden 
diplomaya sahiptir.

Çalışmalarındaki yüksek ve-
rimlilik, iyi bir işbirliği, tanıtım 
ve ürün satışı alanında kazan-
dığı üstün başarıları nedeniyle 
Kazakistan’da bulunan ASIA 
MOBİLYA şirketi, ayrıca ticaret 
ve sanayi sektörünün tanıtımın-
daki katkısından  dolayı «Kırgız 
Tuusu» gazetesi  tarafından birer 
şilt  ile ödüllendirilmiştir

Rusya Fen Bilimleri Akademi-
si tarafından verilen  bilim ve 
teknoloji alanındaki çalışmaları 
nedeniyle üstün başarı  sertifika-
sına  sahip olmuştur.

HAYATTA EN KÖTÜ ŞEY 
AMAÇSIZ YAŞAMAKTIR

İş hayatında başarılı, güçlü ve akıllı iş kadınları kendi bireysel markalaşma 
süreçlerini yöneten kişilerdir. Bu kadınlar öncelikle kariyerlerine odaklanıyor, 
hem evleniyor, hem de başarılı bir şekilde iş hayatında yer alıyorlar. Güçlü 
kadınlar birkaç işi bir arada yürütebilen bireylerdir.

Bu yazımızda sizlere kendi becerilerini gerçekleştirme yolunda başarılı 
adımlar atmış, kendi markasını yaratmış olan Jıpargul Sıdıkova ile gerçe-
kleştirdiğimiz tanıtımı aktarmak istiyoruz. Bu tanıtımı özellikle girişimci 
olmak isteyen kadınların yollarını aydınlatmak ve kadınların da iş hayatında 
girişimci olabildiklerini hatırlatmak amacıyla  hazırladık.
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En iyi ortaklardan biri olarak 
«Laminat Servisi» şirketinden de 
bir sertifikaya  sahip olmuştur.

O «Kırgızdın kıraan Kızdarı( 
Kırgızların Başarılı Kızları)» 
Derneği tarafından kadınların 
toplumdaki rolü konusunda ödüle 
aday olarak gösterilmiş ve madal-
ya ve ticaret- sanayi sektörünün 
gelişmesindeki gayretleri için 
üstün başarı  belgesi almıştır.

2014’te kendisine  «Nasaatçı» 
adlı kamu Vakfı  tarafından Onur 
Madalyası verilmiştir.

2017’de «Asılzat Nuru» adında  
sosyal hizmet amaçlı vakıf   tara-
fından Asılzat Nur ve «Tenir Too 
Ayımdarı» adlı  kamu vakfınca  
Tenir Too Ayımdarı şeref madal-
yasıyla ödüllendirilmiştir.

2018’de Kırgız Cumhuriyeti 
Cogorku Keneşi ve «Ayaldar 
Keneşi» vakfının «Datka Ayım», 
«Asylzat Nuru» vakfının «Halkın 
Gururu» şeref  madalyalarıyla  
ödüllendirilmiştir.

Ayrıca Kırgız Cumhuriyeti Tica-
ret ve Sanayi Odası üyesidir.

Jıpargul Sıdıkova, Narın vilaye-
tinin sosyal ve kültürel alanlarına 
her zaman kayıtsız şartsız  maddî 
ve manevî desteklerini esirgeme-
miştir.

Devamlı olarak Narın vilayetinin  
Çet-Nura köyünde bulunan «Gul-
nazik Orto-Saz» anaokuluna mali 
desteğini sürdürmektedir.

Altın Köprü: İyi bir iş kadını 
olmak için hayat sizin için ne 
ifade ediyor?

Jıpargul Sıdıkova:  Ben iş 
alanımın hayatı yapılandırdığına 
inanıyorum. İş benim için su gibi 
aslında; hayatın olmazsa olmaz-
ları arasında. Bu alanda kendimi 
geliştirmeye devam ediyorum. 
Pek çok farklı alanda ödüller 
ve sertifikalar aldım. Girişimci 
olmaktan korkmuyorum.

Hangi işi yaptığınız önemli 
değil. Yaptığınız işi iyi yapmanız 
önemli.

Çalışma hayatınız, özel ha-
yatınız ve sosyal  hayatınızla  
kadın olarak topluma iyi 
bir örneksiniz. Birçok işi bir 
arada yapıyorsunuz? Sizin 
için yorucu olmuyor mu?

Jıpargul Sıdıkova: Benim için hiç 
yorucu olmuyor. Aksine her sabah 
kalktığımda bir amacım oluyor. 
Bugün dünden farklı ne yapabili-
rim diye düşünürüm. Hepimizin bir 
amacı var.  Bir yararım olacaksa 
ve yapabilecek durumdaysam 
durmamam gerektiğini düşünü-
yorum. Günümüzde boş duranı 
kimse sevmez. Bahsettiğim konu 
iş hayatım, sosyal hayatım ve 
özel hayatım içinde geçerli. Çok 
disiplinli ama bir o kadar hareketli, 
olumlu ve neşeli bir kadınım. Bu 
sebeple her zaman mutlu olmanın 
yollarını bulurum. Önceliklerimi 
belirlerim. Doğru planlama ile 
herkese ve her şeye mutlaka zaman 
yaratmaya çalışırım. Hayatta en 
kötü şey amaçsız yaşamaktır.

Altın Köprü: Peki, iş haya-
tında farklılaşmak için ne 
yapmamız gerekiyor?
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Jıpargul Sıdıkova: Öncelikle 
yaptığınız işi sevmelisiniz ve 
yaptığınız iş kaliteli ve dürüst 
olmalı. Çevrenizin olması ve tabii 
ki yaptığınız işi tanıtabilmek de 
olmazsa olmazlar arasında yer 
alıyor.

Altın Köprü: Girişimci bir iş 
kadını olarak, biraz da kendi 
mimarı olduğunuz marka-
nızdan bahsedelim. Bu fikri 
nasıl hayata geçirdiniz?

Jıpargul Sıdıkova: Markamın 
adı ‘’ALİANA’’. Kısa sürede yani  
6 yıl içinde şirketimizi profesyo-
nel iş hayatına soktuk. Sistemi-
mizi kurduk, ekip arkadaşlarımızı 
eğittik. Başından beri yapabi-
leceğimi biliyordum. Siz doğru 
bir strateji oluşturur ve biraz da 
risk alırsanız pek çok başarı da 
sizin ardınızdan gelecektir. Belki 
olmayabilirdi, ancak yaptık ve 
sonu hem bizim, hem de müşteri-
lerimiz için güzel oldu.

Altın Köprü: Biraz  hiz-
metleriniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 2000’den 
beri piyasadasınız, ilk işinize 
neden başladığınızı anlatır 
mısınız?

Jıpargul Sıdıkova: İşimize 
küçük bir dükkan ile başladık. 
«Konfor»da piyasaya mobilya 
aksesuarları sattık. Ardından 
2012 yılında talepler büyümeye 
başladı ve LLC Aliana doğdu.

Mobilya aksesuarları, geniş bir 
dizi amortisörler, kirişler, borular 
ve çubuklar gibi sunta (mobil-
ya malzemesi) satıyoruz. Hem 
toptan hem de perakende satış 
fiyatlarımız var. Ayrıca testere, 
kenar bantlama ve yapıştırma için 
de hizmet veriyoruz. Her zevke 
uygun bir tasarım seçebiliriz. 
Müşteri mobilya istiyorsa, biz de 
onun istediği gibi bir hizmet veri-
riz. Her siparişten sonra, müşte-
riyle iletişime geçip bir uzmanın 
gerekip gerekmediğini sorarız.

Altın Köprü: Düzenli müşte-
riniz var mı?

Jıpargul Sıdıkova: Evet, tabii ki 
Bişkek’te ve Kırgızistan’ın böl-
gelerinde düzenli müşterilerimiz 
var. Müşterilerimizle uzun süre 
yakın temas halinde çalışıyoruz. 
Yeni işbirliği kurmayı düşündü-
ğümüz MÜSİAD’ın Kırgızistan’a 
gelişine çok sevindim. Günümüz-
de Türkiye, Çin, Belarus, Estonya 
ve Rusya ile ilişkilerimiz devam 
etmektedir.

İşimiz çok ilginç, hepimiz bir 
büyük ve birleşik bir aileyiz. 
Şirketimizin amacı birdir ve 
bizi bir araya getirir, birbirimizi 
iyi anlarız, saygıyla yaklaşırız. 
Bizim  çalışanlarımızın çoğu, 
kendi inisiyatifleriyle fazla mesai 
yapmaya devam ediyor, böylece 
müşterilerimizin de memnuniyye-
tini kazanıyoruz.

Altın Köprü: Okuyucuları-
mıza dileğiniz!

Jıpargul Sıdıkova: Sağlık, 
mutluluk, neşe dolu bir ömür ve 
başarılar dilerim. ALTIN KÖPRÜ 
okuyucuları şunu da unutmasın-
lar: İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak 
ve şekillendirmek mutluluğunuza 
ve kariyerinize yardım edecektir.

Jıpargul Sıdıkova 
şahsında LLC «Aliana»

sydukova@mail.ru
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Kırgızistan STK’sı olan «De-
mokrasi için Kadın Tartışma 
Kulübü» toplumda aktif ve 
olumlu faaliyetlerinden dolayı, 
Kırgızistan’daki Siyasi Partile-
rin Kadın Kolları  Teşkilatının  
oluşturulması nedeni ile en 
prestijli ödüllerden biri - 2012 
yılının Ocak ayında Madeleine 
Albright Ödülüne sahip olmuştur. 
Kadınların istedikleri  düzeye  ve 
siyasi liderliğe erişebilmeleri için 
bu ödül düzenlenmiştir. Ayrıca, 
kadınların farklı yönlerden te-
minat altına alınması, kadınların 
haklarını  ve çıkarlarını korumak, 
siyasetteki  faaliyetlerini güçlen-
dirmek ve karar alma düzeyinde 
aktif olmalarını sağlamak ve  
tanıtım için lobi yapma yönünde 
Kırgız Parlamentosu ile bir muta-
bakat anlaşması imzalanmıştır.

Bu amaçla, Kadın Kolları Teş-
kilatı üyeleri tarafından  ülkenin 
tüm bölgelerindeki kadın akti-
vistlere yönelik bir dizi eğitim ve 
seminer düzenledi»kadına dair» 
konular görüşüldü.

 Hem dünya nüfusunun hem de 
Kırgızistan nüfusunun yaklaşık 
yüzde 50’sini oluşturan kadınla-
rın yetki paylaşımı ve karar alma 
süreçlerine katılımı büyük önem 
taşımaktadır. Ancak kadınla-
rın ülkemizde nüfusun yarısını 
oluşturmalarına rağmen yerel si-
yasetteki düşük temsili çözülmesi 
gereken bir sorun niteliğindedir.

Teşkilatımız  aracılığı ile Parla-
mento ve yerel yöntemlerde bu 

konuya ilişkin tekliflerde bulun-
muş olmaktayız.

Yerel yönetimler, demokrasinin 
gelişmesinde, buna bağlı olarak 
ekonomi, eğitim alanlarda kadın 
sorunlarının çözümlenmesinde; 
ayrıca kadınların karar alma 
mekanizmalarına katılımında 
anahtar bir role sahip olduğu-
nu açıklamışık. Çünkü yerel 
nitelikli hizmetlerin çok büyük 
oranda kadınların günlük  ya-
şamlarını doğrudan etkileyen 
sonuçları vardır. Bu nedenle, 
kadınların yerel yönetimler-
de temsili, yerel yönetimlerin 
bu türden işlevlerinin kalitesi 
üzerinde etkili olacağına inanı-
yoruz.

 Malesef, tarih boyunca evi 
kadınların, sokaklarıysa erkek-
lerin yeri olarak gören ayırımın 
problemli noktaları ortaya çık-
mış; kamusal alan da, hâlihazırda 
kadınların varlığıyla oluşmuş bir 
fikir olarak yeniden tanımlanmış-
tır. Siyaset kurumu da kadınların 
var oluşu açısından en zorlu 
olandır.

Kadınların yerel seçimlerde çok 
düşük bir temsil oranına sahip 
olması, kentte ya da bölgede 
kadına dair sorunların ele alınma-
masına, sorunların erkek merkezli 
belirlenip çözülmesine sebep 
olmaktadır.

Biz bu ayrımcılığın ortadan 
kaldırılması için mücadelemizi 
sürdüreceğiz.

Kırgızistan, dünyanın göçebe 
halklarının kültürünün manevî 
dünyasını korumaya ve yeniden 
yaratmaya çalışıyor. Tarihsel ge-
leneklerin yenilenmesinin bu itici 
gücü, Dünya Göçebe Oyunların-
da görünür bir biçimde somutlaş-
mıştı. Konuklar ve katılımcılar 
sonsuza dek kalplerinde orijinal 
Kırgız dünyasının cömert bir 
parıltısını görüyor.

Günümüzde bu sonbaharda 
yapılacak olan 3. Dünya Göçebe 
Oyunları için hazırlıklar yapılıyor.

Bu kapsamda ressam, nakış ve 
dikiş uzmanı Turar Turgunalieva, 
Kadın Tartışma Kulübü yardımıy-
la doğa, bahar yenilenmesi, eşsiz 
güzel olan «Jaz Kiyal» sanat eseri 
ile temsil olunacaktır.

Aktif ev kadınları kültürel mirası 
gibi modern Kırgız kadının gö-
rüntüsünü oluşturur bugün parlak 
sanatçılarından biri sayılan Turar 
Turgunalieva. Turar Turgunalie-
va’nın annesi Ceñildik Aralba-
yeva, Sovyet zamanında «Halk 
ustası» unvanını almış ve deko-
ratif modern sanatsal tekniklerle 
antik Kırgız nakışlarını birleştire-
rek eşi benzeri  olmayan bir eser 
yaratmıştır.

Turar Hanım da maddî dünyanın 
manevî olarak yeniden düşünül-
mesine yenilikçi bir yaklaşım 
tercihinde bulunmuştur. Turgu-
naliyeva Turar’ın eserleri şimdi 
Kırgız Ulusal Güzel Sanatlar 
Müzesi ve Tarih Müzesi’nde.

Kadın Tartışma 
Kulübü Demokrasi 
Uğruna

«Caz Kıyal» - 
Bahar 
motifleri
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İstanbul (Golden Bridge News) Prof. Dr. 
Turan Yazgan tarafından kurulmuş ve İstan-
bul’da bulunan Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı ile TÜRKEL Yayın Grubu arasında 
işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır.

TDAV Genel Başkanı Közhan Yazgan ve 
TÜRKEL yayın Grubu Genel Başkanı Hökü-
me Halilova tarafından İstanbul’da imzalanan 
sözleşme çerçevesinde taraflar Türk Dünya-
sındaki gelişmeler hususunda birbirleri ile 
iletişim içinde olmakla yanaşı, Türk Dünyası 
yönünde ortak faaliyetler düzenleyeceklerini 
bildirdiler.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel 
Merkezinde gerçekleitirilen imza törenine 
TDAV Eğitim ve Kültür Müdürü Metin Köse, 
Genel Müdür Saadet Pınar Yıldırım ve TÜR-
KEL Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni 
Ramiz Meşedihesenli katıldı.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ile 
TÜRKEL Yayın Grubu Arasında 

İşbirliği Sözleşmesi İmzalandı
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Evet, birlikten kuvvet doğar. İn-
sanların iş yapabilme kapasiteleri 
sınırlıdır. Yapılması gereken zorlu 
bir iş için insanlar birlik olursa 
o iş kolaylıkla ve kısa zamanda 
tamamlanır. İnsanlar arasında 
birlik, beraberlik ve huzur ortamı 
olur. Günümüzde zaman, birlik 
olma zamanıdır. Dünyanın ay-
rılmış olduğu iki kutup sanki bir 
biri ile savaşır gibidir. Ne zaman 
Türk-İslâm âlemine bir şey  olur-
sa, o zaman sözümüzü, gücümüzü 
görmüş, duymuş olurlar.

TÜRKEL Yayın Grubu olarak 
Türkiye’nin Kahramanmaraş 
vilayetine  ziyaretimiz sırasında 
gerçekten Kahramanmaraş’lıla-

rın huzurlu, birlik ve beraberlik 
içinde bir oluşum sağladıklarını 
duyduk, gördük. Ünlü işadamı, 
hayırsever ve dünyada bir marka 
haline gelmiş NET Tekstil Şirketi 
Genel Müdürü Nevzat Toprak 
Beyefendi ile birlik beraber olma-
mızın, Türk Dünyasının birliğin-
den konuştuk.

Aynı zamanda, Kırgız Cumhu-
riyeti  Cumhurbaşkanı sayın 
Sooronbay Ceenbekov’un Nisan 
ayında Türkiye’ye gerçekleş-
tirmiş olduğu ziyaretin iki ülke 
arasında işbirliği köprüsünün 
geliştirileceğine, Kırgızistan’a 
yatırım teşviklerinin önemine 
dikkat çekildi.

Birlikten Kuvvet Doğar Nevzat Toprak:
- Sooronbay Ceenbekov’un 
Kırgızistan’ın yeni Cumhuaşkanı 
seçilmesiyle ve yakın zamanda 
Türkiye Cumhuriyetine ziyaret 
gerçekleştirmesi sonucu Tür-
kiye-Kırgızistan arasında daha 
yoğun gelişmeler yaşanacağını 
ve daha iyi anlaşmalar, işbirliği, 
ikili ilişkilerin hızla ileriye doğru 
gideceğine inanıyorum. Bu hem 
Kırgızistan için, hem de Türki-
ye için iyi bir fırsattır. Eskiye 
nazaran ilişkilerimizin daha da 
gelişeceğine inancım tamdır.  
Türk İşadamlarımız da Kırgızis-
tan’da yeni yatırımlara inşallah 
girişeceklerdir. Bunu T.C. Bişkek 
Büyükelçimiz sayın  Cengiz 
Kâmil Fırat  ve Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümetinin  bakanları da 
teşvik ediyor. İnşallah Kırgızis-
tan’da Türk yatırım şirketlerimi-
zin sayısı  çoğalıyor. Yaklaşık bir 
yıldır bizim NET Tekstil Şirketi-
mizin Atayurtta bir şubesi faaliyet 
gösteriyor.

Kırgızistan’ı ziyaret etmiştim. 
Çok beğendim. Orası bizim 
Atayurdumuz. Atalarımızın, 
kökümüzün bulunduğu yer. 
Onunla da iftihar ediyorum 
ve Kırgızistan’a gitmekten de 
büyük haz duyuyorum. Türkiye 
ile mukayese edersek, Türkiye 
son 15-20 yıl içinde epey  bir 
atılımlarda bulundu. Çevremiz, 
ülkemiz çok değişti. İnsanlarımız 
da, devletimiz de yenileşti. Çok 
güzel yatırımlarımız oldu. Sizin 
de gezip gördüğünüz gibi işte, 
yollarımız, duble yollarımız, 
havaalanlarımız, hastanelerimiz  
inşa edildi. Ben aynı şekilde 
bunu Kırgızistan’da da görmek 
isterim. Ümitvârım, inşallah bu 
yeni dönemde de, yeni Devlet 
Başkanımız da bunun üstesinden 
gelecektir. Tabii tek elden ses 
çıkmaz, Kırgız kardeşlerimin de 
devletine destek çıkmaları lazım. 
Türkiye’de olduğu gibi. Birlikten 
kuvvet doğar...
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Sanat, kültür, medeniyet kavramları söz konusu oldu-
ğunda mangalda kül bırakmayız. Sanatın, kültürün, mede-
niyetin ehemmiyetinden dem vururuz. Sanatın, kültürün 
insan ve toplum hayatındaki yerini anlatır dururuz. Sanatla, 
edebiyatla, kültürle ilgili lafl arı tekrarlar, meşhur adamların 
konuyla ilgili sözlerinden alıntılar yaparız. Mesela, ortala-

ma bir Türk insanı, Mustafa Kemal Atatürk’ün o meşhur 
sözünü illaki bilir: “Sanatsız kalan bir milletin hayat da-
marlarından biri kopmuş demektir.” Yine biraz mürekkep 
yalamış her Türk, Atatürk’ün şu sözünü de bilir: “Beyler, 
mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşka-
nı da olabilirsiniz… Ama sanatçı olamazsınız.”

Isık Göl’de Muhteşem 
Bir Sanat Mekânı
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Bütün bunları biliriz, söyleriz, konuşuruz, da… Evet, 
da… İş uygulamaya gelince, iş; bütün bu söylenenleri 
hayata geçirmeye gelince her şey durur. Çok ehemmiyet 
verilmesi gerektiğini dillendirdiğimiz sanata, kültüre, ede-
biyata sırtımızı çeviririz. Sanatla, kültürle uğraşmayı an-
garya görür; bütün mesaimizi maddeye, kazanca, konfora 

hasrederiz. Ya da “sanat neymiş” deyip futbol hastası olur, 
hayatımızı futbol kritikleri yapmakla geçiririz…

Allah’tan, dünyada başka türlü düşünen; sanata, kültüre 
değer veren insanlar da var… Ve toplumun hayat damar-
larından biri olan sanat da, kültür de bu gibi insanların 
sayesinde ayakta duruyor ve durmaya da devam edecek…
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İşte onlardan biri Dordoy Asosiasya Yönetim Kurulu 
Başkanı Askar Salımbekov… Kendisi, çeşitli sektörlerde 
iş yapan çalışkan, üretken bir iş adamı. Ama kazandık-
larını sadece kişisel refahına, konforuna harcamayan bir 
işadamı. Ülkesini, kültürünü, milletini, medeniyetini düşü-
nen; sanata, sanatçıya değer veren bir işadamı. Ülkesinin 
kalkınmasının sadece ekonomiye bağlı olmadığını bilen, 

ekonominin yanında kültür ve sanatta da önde olmak ge-
rektiğini özümsemiş, sanatın toplumun hayat damarların-
dan biri olduğu şuurunda olan ve bu damarı sürekli canlı 
tutmak isteyen bir işadamı.

Askar Salımbekov, bu şuurla çok paralar harcayarak 
geçtiğimiz yıllarda Çolpon Ata’da adeta bir açık hava 
müzesi olan ve gezenleri büyüleyen “Ruh Ordo”yu inşa 
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etmiş. Ben burayı gezdiğimde, bu muhteşem müzenin bir 
şahıs tarafından yapılacağını hiç aklıma getirmemiştim. 
Çünkü Kırgız kültür, sanat ve medeniyetinin böylesine 
görkemli bir şekilde sergilenmesi ancak devlet eliyle 
mümkün olur diye düşünüyordum. Çünkü, benim ülkem-
de, yani Türkiye’de ve de dünyanın hemen her yerinde bu 
böyleydi… Millî kültürle, sanatla, medeniyetle ilgili işleri, 
o da canı isterse, devlet, yapardı… İşadamları ise parasına 
para katmaktan, konforunu yükseltmekten, nam olsun diye 
milyon dolarlık yatlarını gazetecilerin önünde parçalamak-
tan başka işler yapmazlardı…

Evet, Ruh Ordo”nun Askar Salımbekov tarafından inşa 
edildiğini yeni öğrendim. Bunu da yine Askar Salımbe-
kov’un Bosteri’de inşa ettirdiği muhteşem bir mekânın 
açılışında öğrendim.

Askar Salımbekov, Bosteri’de içinde çok güzel bir amfi 
tiyatronun da yer aldığı bir kompleks inşa ettirmiş. Bu 
muhteşem kompleksin açılışı geçtiğimiz Pazar günü, 22 
Ekim’de gerçekleştirildi. Açılışa katılan şanslı insanlardan 
biri de bendim. Kırgızistan Kültür Bakanının da katıldığı 
açılışta yüzlerce insan hazır bulundu. Amfi tiyatronun açılı-
şında çok güzel sanat etkinlikleri icra edildi. Halk ve devlet 
sanatçılarının katıldığı açılış konserinde izleyenler hem 
Kırgız, hem de klasik müziğin seçkin örneklerini dinleme 
ve seyretme fırsatı buldular.

Bu topraklarla, Isık Göl’le tarif edilemez hislerle ünsiyet 
kurmuş bizim gibi insanlar için en büyük mutluluk, Isık 
Göl manzaralı bu güzel tiyatrodaki ilk etkinliği, sanatçıla-

rın hemen arkasında nazlı nazlı salınan Isık Göl’ün suları 
eşliğinde izlemek olsa gerekti.

 Bu dev komplekste sadece amfitiyatro yok tabii ki. Kır-
gız kültürünün bütün izlerini, motiflerini taşıyan komplek-
sin içindeki diğer yapılar da çok güzel, çok estetik. Ancak 
en güzeli, elbette ki yine Kırgız millî motifleriyle süslenmiş 
amfitiyatro… Isık Göl kıyısındaki, hatta göle sıfır mesabe-
sindeki amfitiyatro görenleri büyüleyecek güzellikte. Bu 
amfitiyatro kültür ve sanat etkinlikleriyle sanatseverlerin 
hizmetinde olacak. Eminim ki, birçok sanatçı böylesine 
müstesna bir yerde sanatlarını icra etmek için koşacaklar.

Bir Türk olarak; sanattan, kültürden, medeniyetten, 
biraz da olsa, nasibini almış bir insan olarak; parasını, 
mesaisini böylesine güzel ve ulvî işler için harcayan Askar 
Salımbekov’u takdirle selamlıyorum. Kırgızları da böyle-
sine güzel niyetli ve güzel amelli insanlara, işadamlarına 
sahip oldukları tebrik ediyorum. 

Kırgız kardeşlerimizi böyle yüce gönüllü insanlara sahip 
oldukları için, kıskanmıyor, onlara gıpta ediyorum. Keşke 
benim ülkem de de böyle insanlar olsa diyorum…

Gönül ister ki bu tür insanların sayısı hem Kırgızis-
tan’da hem de Türkiye’de çoğalsın. Çünkü milletlerin 
büyüklüğü ancak ve ancak kültürleriyle, sanatlarıyla ve 
sahip oldukları kültüre ve medeniyete sahip çıkmalarıyla 
mümkündür.

Burhanettin Çakıcı
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İstanbul (Golden Bridge 
News – Höküme Halilova, Ramiz 
Meşedihesenli) Kaynaşma ve 
dayanışma ruhu içerisinde hare-
ket edebilmek, nerede ve nasıl 
konuşup, nasıl davranacağını bi-
lebilmek önemli özelliklerdendir. 
Sosyo-Kültürel faaliyetler içinde 
bulunan kişiler sürekli daha iyiyi 
daha güzeli bulmak için hep oku-
yacak, hep araştıracaktır. Okuyan 
kişi bilgisi olduğu için yazacak, 
yazan kişi bilgisini paylaştığı için 
mutlu olacak, mutlu olan kişi 
çevresine pozitif enerji veren kişi 
olacaktır. İşte İstanbulda bulu-
nan ve 10 yılı aşkın bir süre ile 
anlattıklarımızı topluma aktaran 
Yusufiyye Kültür Vakfı Genel 
Başkanı ve Kardeşlik Kültür, 
Dayanışma Yörük Türkmen Der-
negi kurucusu ve onursal Başkanı 
Yusuf Ezel gibi.

Almatı ve Bişkek Merkezli 
TÜRKEL Yayın Grubu olarak, 
Türkiyeyi Orta Asya ve di-
ğer bölgelerde detaylı tanıtım 
Projemiz kapsamında Trabzon 
çekimlerinden sonra yaklaşık 20 

gün boyunca Yusuf Ezel Beye-
fendinin tertiplemiş olduğu gezi 
Programını yürütmeğe başladık. 
Önceki röportaj ve yayınları-
mızda Sizlere Eskişehir, Bilicik, 
Fethiye ve İstanbul’dan tanıtım 
belgeselleri sunmuştuk.

İlk önce, geçmişten ders ala-
rak, geleceğe ışık tutmak ve Türk 
Dünyasını daha aydınlık daha 
ferah günlere taşımak için hep 
birlikte çalışmamız, bilgiklerimi-
zi gelecek kuşaklara aktarmak ve 
işbirliği çerçevesinde güçlerimizi 

Yusufiyye Kültür Vakfı 
Kırgızistan’da Tanıtıldı…

biraraya getirerek örnek olmak 
amacı ile TÜRKEL Yayın Grubu 
Yönetim kararı ile Yusuf Ezel’in 
kuruma onursal üye olarak ka-
bulu töreni İBB Topkapı Sarayı 
Panorama 1453 Tarih Müzesinde 
gerçekleştirildi. Yusufiyye Kültür 
Vakfı ve Kardeşlik Kültür, Daya-
nışma Yörük Türkmen Dernegi 
temsilcilerinin katılımı ile yapılan 
törende TÜRKEL Yayın Grubu 
Genel Başkanı Höküme Halilova 
ve Genel Yayın Yönetmeni Ra-
miz Meşedihesenli Yusuf Ezel’e 
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Kırgız Milli kiyafeti gitdirerek, 
Yayın Grubunun ANKA KUŞU 
sembolü ile düzeltilmiş Kupayı 
kendisine takdim ettiler.

Yusuf Ezel, ‘Birlik, beraberlik, 
kardeşlik ve dayanışma içinde 
saygı ve sevgi temelinde Türk 
Dünyamızı birleştiren önemli fa-
aliyetlerimizi sürdürmekte devam 
edeceğiz. Bugünden başlayarak 
Türk Cumhuriyetlerimizde de 
etkinliklerimizi, bayramlarımızı, 
programlarımızı yapmaya karar 
veririk. Türk-İslam Dünyasının 
hepimizin arzu ettiği muasır me-

deniyetler seviyesine çıkmasını, 
daha çok çalışarak, birliği, kar-
deşliği daha da sağlamlaştırarak, 
farklılıkları değil, ortak yönleri 
ön plana çıkararak, farklılıkları 
zenginlik olarak görüp o şekilde 
hareket ederek sağlayacağız.’ dedi.

Sonra Panorama 1453 Tarih 
Müzesi ziyaret edildi.
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Bişkek (Golden Bridge 
News) Kırgızistan’ın KIRGIZ 
Devlet TV Kanalı ile TÜRKEL 
Yayın Grubu arasında işbirliği 
anlaşması yapıldı. Anlaşmayı 
KIRGIZ TV Kanalının Genel 
Müdür Yardımcısı ile TÜRKEL 
Yayın Grubu Genel Başkanı Hö-
küme Halilova imzaladı.

Yapılan anlaşmaya göre başta 
Kırgızistan ve Türkiye olmak 
üzere bütün Türk dünyası ile ilgili 
doğru video-haber ve belgeselle-

TÜRKEL MEDİANIN BİR MUHTEŞEM PROJESİ DAHA GERÇEKLEŞTİ: 
KIRGIZ DEVLET TV İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPILDI

rin paylaşılması, yayımlanması 
söz konusudur. Karşılıklı güven 
ve basın etik kuralları çerçeve-
sinde işbirliği imkanları hakkında 
yapılan anlaşma her iki kurumun 
hizmet ettikleri alanda önemli 
bir çok görevi icra edeceklerinin 
göstergesidir. www.goldenbrid-
genews.com  haber sayfasında 
güncel haberler, Türkel Gazete-
sinde ise aylık önemli haber ve 
yorumlar yer almaktadır. KIRGIZ 
TV Kanalı, köklü ve büyük kad-
rosuyla ciddi, objektif ve tarafsız 

yayınlar yapan bir kurum olarak 
Türkel Yayın Grubu ile işbirliği 
yapması da dikkat çekicidir.

TÜRKEL Yayın Grubu 15 
yıldan beri marka haline dönüş-
türdüğü DOSTLUK KÖPRÜSÜ 
adı altında KIRGIZ Devlet TV 
Kanalında programlarını yayım-
layacaktır.

İki kurum arasındaki işbirli-
ğinin zamanla daha geniş alanda 
yürütülmesi düşünülmektedir.
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İstanbul (Golden Bridge 
News) Rumelilerin ilk ve tek te-
levizyonu olan ve artık Avrupa ile 
Asya Arasında bir köprüye dönü-
şen Tek Rumeli Televizyonu ile 
TÜRKEL Yayın Grubu arasında 
işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Tek Rumeli Televizyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı Atilla 
Baykal ve TÜRKEL yayın 
Grubu Genel Yayın Yönetmeni 
Ramiz Meşedihesenli tarafından 
İstanbul’da imzalanan protokol 
çerçevesinde maddi menfaat 

ULUSLAR ARASI TEK RUMELİ TELEVİZYONU İLE TÜRKEL 
YAYIN GRUBU ARASINDA İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ 

İMZALANMIŞTIR

gözetmeden taraflar karşılıklı TV 
Programı, Belgesel ve görselleri-
nin paylaşımı, ortak haber havu-
zunun oluşturulması, ortak prog-
ram çekimi ve yayımı, düzenli 
fikir alışverişi ve ortak projelerin 
geliştirilmesi, Türk Dünyasındaki 
gelişmeler hususunda birbir-
leri ile iletişim içinde olmakla 
yanaşı, Türk Dünyası yönünde 
ortak faaliyetler düzenleyecekleri 
öngörülüyor.

Tek Rumeli Televizyonu Ge-
nel Merkezinde gerçekleitirilen 
imza törenine Tek Rumeli Tele-
vizyonu Haber Müdürü Hasan 
Ünal ve TÜRKEL Yayın Grubu 
Genel başkanı Höküme Halilova 
katıldı.
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Kırgızistan’ın futbol ge-
leceğinin alt yapısı için, 
5-17 yaş eğitiminin veril-

diği Futbol Okulu temel birimdir.

Beşiktaş Kırgızistan Futbol 
Okulu Kırgızistan temsilcisi 
ve Kırgızistan Dernek Başkanı 
Murat İşener, GB News muhabi-
rine yaptığı açıklamada ‘Eğitilen 
Kırgız çocukları kulübümüz alt 
yapısı için en önemli oyuncu 
kaynağıdır. Devam eden düzen-
li, amaçlı, hedefleri olan Futbol 
okulumuzdan şimdiye kadar 5 
genç Beşiktaş, 1 Galatasaray, 2 
Antalyaspor ve 2 Samsunspor’da 
faaliyetlerini devam ettirmekteler.

Öncelikli hedefimiz dışında 
amacımız yetenekli futbolcuları 
keşfedip spor dünyasına kazan-
dırmak Kırgızistan’ın dünya 
çapında tanınmasına çalışmaktır. 
Bu yüzden Kırgız çocuklarının 
futbol konusunda yetenekli oldu-
ğuna inanan aileler çocuklarını en 
doğru adresin Beşiktaş Kırgızis-
tan Futbol okulu olduğuna emin 
olabilirler.’ dedi.

Murat İşener, Beşiktaş Futbol 
Okulunun Orta Asya Cumhuri-
yetlerini kapsayacağını da sözle-
rine ekledi ve geçtiğimiz aylarda 
Kazakistan’ın Güney Başkenti 
Almatı’da ve Çimkent’te Beşiktaş 

Beşiktaş Kırgızistan 
Futbol Okulu 
Orta Asya 
Cumhuriyetlerini Kapsıyor

Futbol okulu şubelerini açtıkları-
nı ve yakında Aktau kentinde de 
şubelerinin faaliyete geçeceğini 
belirtti.  

İşener, ‘Kazakistan’ın Çim-
kent şehrindeBeşiktaş Akademisi 
7 ay önce kuruldu. İlk olarak 
15 öğrenci ile başladık. Bugün 
oyuncu sayımızı 60’a yükselttik. 
Biz bunu büyük kazanç olarak 
görüyoruz.» ifadelerini kullandı.

Bişkek’te Akhunbayev-Sovet-
skaya caddesi üzerinde Beşiktaş 
Kırgızistan Futbol okulunun 
kendi kapalı stadyumunfaaliyete 
geçtiğine vurgu yapan İŞENER, 

Beşiktaş Kırgızistan Futbol Okulu 2014 Yılında Bişkek’te kuruldu. Okulun kurulmasından maksat Kır-
gız çocuklarını sağlıklı ve eğitimli olarak yetiştirmektir.
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‘Futbolcularımıza kazandırdığı-
mız futbol ve hayat becerileri on-
ların ilkeli birer sporcu olmasını 
sağlamaktır. Bu yüzden çocuk-
ların geleceğini futbolda gören 
Kırgız ailelerimizin gönülleri 
rahat olmalıdır. Çocuklarımız ve 
gençlerimiz, Beşiktaş Kırgızis-
tan’da, emin ellerde yetişecekler-
di’, deye konuştu.

Kırgız gençlerin gelecekte çok 
başarılı olarak ülke yönetimine 
büyük katkılarda bulunacakları 
kuşkusuzdur.
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Çüy bölgesi Tokmok ilçesine 
bağlı ve Başkent Bişkek’ten 30 
dakika ve 52 km mesafede yer 
alan Isıkgöl yolu üzerinde bulu-
nan «Hawaii Dinlenme Merkezi»  
bir aile işletmeciliği olarak 2004 
yılından beri faaliyetini sürdür-
mektedir. Doğu ve Avrupa tarzında 
kayıklar, göletler, mini plaj, çeş-
meler, su üzerinde eğlence imkânı 

«Hawaii» Dinlenme 
Merkezi Yolunuzu Gözlüyor!

ve hizmet, güzel heykeller, mini 
hayvanat bahçesi, aile  dinlenme 
tesisleri, otel hizmetleri , toplantı 
salonları, yemekhaneleri ile misa-
firlerin hizmetindedir.

Burada adeta cennetten bir köşe 
bulunuyor. Doğal güzelliği ile 
görenleri kendine hayran bırakan 
«Hawaii», ziyaretçilere ayrı bir 
heyecan veriyor. Sessizliği, doğayı 

seviyorsanız yaz ve sonbahar 
aylarında hafta içini tercih edebi-
lirsiniz.

Eğer gelmişken «Hawaii»de 
konaklamak istiyorsanız her türlü 
fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

«Hawaii»de ruhunuzu dinlen-
direbilir, doğa renklerinin verdiği 
huzura kavuşabilirsiniz. İyi dinlen-
meler...
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Ancak dünyada yalnızca 
savaşlar ve savaş taraftarları yok 
elbette. Savaşlara karşı çıkan, 
masum insanların yanında yer 
alan, çocuklar ölmesin diyen 
barış yanlısı insanlar ve bu 
insanların oluşturdukları çeşitli 
organizasyonlar var. 

Bu organizasyonlarda daha 
çok doktorlar, hukukçular gibi 
sivil insanlar yer alır. Bu insan-
ların barış adına, savaş karşıtlığı 
adına yaptıkları tabii ki takdire 
şayandır.

Ancak savaşlardan nefret 
eden, savaş istemeyen barış 
yanlısı insanlar sadece onlardan 
ibaret değil. Dünyada barış için 
uğraş veren, insanlar barış içinde, 
insanca yaşasın diyen başka 
insanlar da var.

İşte onlardan biri de “Barış 
İçin Generaller Birliği”... 

İlk bakışta, “general” kelimesi 
çoğu insan için savaşı çağrıştırır. 
Hatta, neredeyse savaş kavramı 

“general” kelimesiyle özdeşleş-
miştir.

Halbuki bütün generallar böyle 
değildir. Hatta, generallerin belki 
de hiçbiri savaş yanlısı değildir. 
Çünkü onlar savaşın ne olduğu-
nu, savaşın getireceği acıları en 
iyi bilen insanlardır. Onlar savaşı 
bilirler, ancak bu onların savaş-
tan beslendiği anlamına gelmez. 
Onların görevi, savaş sanatını 
öğretmektir.

Barış İçin Generaller Birli-
ği, işte savaştan hazzetmeyen, 
insanları barışa çağıran emekli 
generallarden oluşan bir barış 
topluluğu.

Dünyanın pek çok ülkesinde 
örgütlenen Barış İçin General-
ler Birliği, barış adına çeşitli 
etkinlikler düzenliyor ve insan-
ların barış içinde yaşamaları için 
farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Barış İçin Generaller Birliği, 
henüz Türkiye’de bilinen bir 
oluşum değil. Ancak söz konusu 
birlik, Türkiye’yi de yakından 
takip ediyor. 

Onların ilgisini, Türkiye’de 
hemen herkes tarafından bilinen 
Antalyalı Gülsüm Hanım çekmiş. 
Hani, hiç tanımadığı bir Rus gen-

cine yıllarca annelik eden, onun 
her türlü bakımını yapan Gülsüm 
Hanım.

 Barış İçin Generaller Birli-
ği’nin Kırgızistan başkanı Anatoli 
Skargin, Gülsüm Hanım’ın davra-
nışının kendilerini çok etkilediği-
ni belirterek kendisine barış ödülü 
vermeyi düşündüklerini ifade etti. 

“Bir insan düşünün; kendisi 
Türk ve Müslüman... Bir de, 
ailesi tarafından terk edilmiş 
bakıma muhtaç bir genç var. 
O genç ise Rus ve Hristiyan... 
Ancak o Müslüman Türk kadını; 
ırkına, dinine bakmadan, sade-
ce ve sadece insan olduğu için, 
içindeki annelik duygusuyla bu 
gence annelik yapıyor, onun  her 
türlü bakımını üstleniyor. Bu, 
bütün dünyaya örnek olabilecek 
bir davranıştır. Biz de Barış İçin 
Generaller Birliği olarak bu yüce 
gönüllü insanın önünde saygıyla 
eğiliyor ve kendisine barış ödülü 
takdim etmek istiyoruz.” diyen  
Anatoli Skargin, bu konuda Türk 
yetkililerin ilgilerini bekledikleri-
ni söyledi. 

Burhanettin Çakıcı

Barış İçin Generaller Birliği

Dünyamız, özellikle son yıllarda savaş-
larla, katliamlarla anılır oldu. Dünya artık 
gücün, güçlünün hakim olduğu ve güçlüle-
rin de her türlü zulmü işleyebildiği bir yer 
haline geldi.
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