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ÖNSÖZ 

 
6. Sayımızı Sunarken  
 

Biz ki İdil’le, Tuna’yla, Nil’le konuşuruz 
''Sangaryos''u ''Sakarya'' yapan 

''İkonyom''u ''Konya'' yapan 
Dille konuşuruz! 

(Aramızdan ayrılışının 46. Yılında Arif Nihat Asya’ya rahmet ile…)  
 
 
Kalbi Türk’çe atan, dili Türkçe söyleyenlerin dergisi Göçebe, 6. sayısını sunmaktan şeref 
duyuyor… 
 
Atalarımızın ‘’Buġday nèniŋ bolmisa, buġday sözüŋ yoķmidi?’’ (Buğday ekmeğin yoksa buğday 
sözün yok mu?) deyişinden hareketle, fikirlerimiz, kar altında kalan bir buğday tanesi değil, dik 
durdukça boy veren bir başak olarak yazıya dökülecektir. Başaklarımızın hedefi güneşe erişmek 
ve güçlü kasırgalardan yılmamaktır. Türklerin dünyasına yeni bir soluk getireceğine inandığımız 
Göçebe Dergisi, sizlerin desteği ile her geçen sayıda daha da güçlenmekte, derinlere kök 
salmaktadır. Mağrur fillere yoldaşlık etmeyen, Kürşad misali ölse de attan düşmeyenlere… 
 
Dergimizin Şubat Sayısı, DİL YAZILARI, TÜRK DÜNYASI YAZILARI, EDEBÎ YAZILAR, 
DÜŞÜNCE/FİKİR YAZILARI ve GÖÇEBE DÜNYASINDAN HABERLER olmak üzere beş bölümden 
oluşmaktadır;  Dil Yazıları Bölümünde, ‘’Türkçe Bilenin İşi Rast Gider’’ ve ‘’Batı Dillerinde Dîvânu 
Lügâti’t Türk Atasözleri’’ (DİLMAÇ) olmak üzere iki yazı bulunmaktadır.  Türk Dünyası Yazıları 
Bölümünde, ‘’Suldus Türkleri’’, ‘’Kazakistan’ın Bağımsızlık Süreci’’ ve ‘’Doğu Türkistan’da Neler 
Oluyor?’’ başlıkları altında dört yazı bulunmaktadır. Edebî Yazılar Bölümünde, ‘’Tanrı Türk’ü 
Korusun!’’, ‘’Geceye Seni Yazdım’’, ‘’Terk-i Dünya’’, ‘’Türk Benim’’, ‘’Mehmedim’’, ‘’Şiir’’ ve 
‘’Adamlar’’ olmak üzere yedi yüreğe dokunan şiir bulunmaktadır.  Düşünce/Fikir Yazıları 
Bölümünde, ‘’Çon Taş Katliamı’’, ve ‘’Türkistan’da Müzik Geleneği’’ başlıklı iki yazı 
bulunmaktadır. Göçebe Dünyasından Haberler Bölümünde, ‘’Kırgızistan Haberleri’’ ve 
‘’Kazakistan Haberleri’’ olmak üzere iki haber bulunmaktadır.  
 
Bir okul telakki ettiğimiz Göçebe Dergisi’nin çıkarılması için bizi teşvik ederek bir araya getiren 
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER Hoca’m başta olmak üzere, karıncalar ile çıktığı yolda, karınca 
kararınca ilerleyen yayın kurulu üyelerine ve yazıları ile bize destek veren yazarlara teşekkür 
etmeyi bir borç bilirim.  
Dergimizin kulaklarda hoş bir seda bırakması ve Türk insanını Türk insanından ayıran bütün 
duvarları yıkması dileklerimle... 
 

Birkan UZUNOĞLU
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DİL YAZILARI 
 

TÜRKÇE BİLENİN İŞİ RAST GİDER 
Birkan Uzunoğlu 

 
Cemal Süreya’nın ‘’Türkçe Bilenin İşi Rast Gider’’ isimli, denemelerinden oluşan eserini ilk gördüğümde, 
eserin içeriğinden çok ismi ile ilgilendim. Süreya’ya göre, İranlıların atalarından gelen bu söz, her ne kadar 
Türkçenin bilinçsiz kullanımına vurgu yapıyor gibi görünse de altından başka anlamlar çıkarmak da 
mümkündür.   
 

Farsça gibi kökleri sağlam temellere dayanan 
ve tarih sahnesinde önemli roller üstlenmiş bir 
dile sahip olan İran halkının, ‘’Türkçe bilenin 
işi rast gider’’ diyerek Türkçeyi övmelerinin 
sebebi nedir, diye düşündüğümüzde, 
‘’dilimizin, en az onların dili kadar zengin 
olduğunun göstergesidir’’ sonucuna varırız. 
Ancak Ali Şîr Nevaî’nin Türkçenin Farsçadan 
üstün bir dil olduğunu kanıtladığı 
‘’Muhakemetü'l-Lugateyn’’ isimli eserini de 
gözden kaçırmamak gerekir. Gel gelelim, İran 
Atalarının bu sözünde filolojik bir övgüden 

ziyade ‘’faydacılığın/yararcılığın’’ ön planda tutulduğunu görmek zor değildir. Uzun yıllar Türklerin 
egemenliğinde kalan İran coğrafyasında, geçmişten bugüne, Türkçe bilerek iletişim kurabilir ve işinizi 
görebilirsiniz. Türk lehçeleri çeşitliliği bakımından zengin bir coğrafya olan İran’ın, en az %40’ının Türkçe 
konuştuğu bilinmektedir. Azerbaycan Türkçesi, Kaşgay Türkçesi ve Türkmen Türkçesinin yanı sıra 
Horasan Türkçesi, Halaç Türkçesi, Sonkor Türkçesi gibi lehçelerin konuşulduğu bu coğrafya, Türkiye’den 
sonra en çok Türkçe konuşulan bölgelerden bir tanesidir. İran’ın başkenti Tahran ise dünyada en fazla 
Türkçe konuşur barındıran başkentlerden biridir. Belki de birincisi… 
Dolayısıyla burada övgü, dilin kendisine olduğu kadar işlevinedir. Bu duruma koşut olarak bugün, 
‘’İngilizce bilenin işi rast gider’’ dersek bu, İngilizcenin ne kadar mükemmel bir dil olduğunu değil, bu dili 
bilen birinin, YDS, TOEFL, IELTS gibi sınavları kolayca geçerek hayatın ona sunduğu imkânlardan 
faydalanabilir olduğunu gösterir.  
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Batı Dillerinde Dîvânu Lügâti’t Türk Atasözleri 

 
Ermegüke eşik art bolur.  
 

   Tembele eşik, yokuş olur. 
 

   Für den Faulen wird die Schwelle zum Hügel. 
 

    For the lazy one, threshold becomes hill. 
 

    Para el perezoso, el umbral se convierte en colina. 
 
 
Öküz aḍakı bolgınça buzagu başı bolsa yeg 
 

   Öküz ayağı olmaktansa, buzağı başı olmak iyidir. 
 

   Es ist besser ein Kalbskopf zu sein als ein Ochsenfuß. 
 

    It's better to be a calf's head than ox's foot. 
 

    Es mejor ser cabeza de ternero que pata de buey. 
 
 
Ot tütünsüz bolmas, yigit yazuksuz bolmas. 
 

   Ateş dumansız, genç günahsız olmaz.  
 

   Es gibt kein Feuer ohne Rauch, keine Jugend ohne Sünde.  
 

   There is no fire without smoke, no youth without sin. 
 

    No hay fuego sin humo, no hay juventud sin pecado. 
 
 
Awçı neçe al bilse aḍıg anca yol bilir. 
 

   Avcı ne kadar hile bilse, ayı o kadar yol bilir. 
 

   Je mehr Tricks der Jäger kennt, desto mehr Auswege kennt der Bär. 
 

   The more tricks the hunter knows, the more ways out the bear knows. 
 

   Cuantos más trucos conozca el cazador, más salidas conocerá el oso. 
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Agılda oglak togsa, arıkda otı öner. 
 

   Ağılda oğlak doğsa arkta otu biter. 
 

   Wenn ein Zicklein in einem Pferch geboren wird, wächst sein Gras am Bach. 
 

    If a kid is born in the pen, the grass will grow in the creek. 
 

    Si nace una cabrita en el corral, la hierba crecerá en el arroyo. 
 
 
Tegirmende togmış sıçgan kök kökregiŋe korkmas. 
 

   Değirmende doğan fare gök gürültüsünden korkmaz.  
 

   Die in der Mühle geborene Maus hat keine Angst vor Donner. 
 

    A rat born in the mill is not afraid of thunder. 
 

    El ratón nacido en el molino no le teme a los truenos. 
 

: 4dil1dilmac 
 

: 4dil1dilmac 
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DİL VE KÜLTÜR 
 

Muhammed Burak GÜNERİ 

 

Dil; bir milleti, o milletin kültürel değerlerini ve sürekliliğini oluşturan önemli yapı 

taşlarındandır. Türkçe eski bir dil olmakla birlikte birçok medeniyetle karşılaşmış, neredeyse 

hepsinden kelime almış, kelime vermiştir. Ve hiçbir zaman yabancı kelimelere kapısını 

kapatmamış, kelime aldıkça söz varlığında birtakım gelişmeler meydana gelmiştir. Tarih 

boyunca her dönemde bu döngü devam etmesine rağmen Türkçe dimdik duruşu ve kökünün 

sağlamlığıyla günümüze kadar ulaşmış nadir diller arasındadır. Bu sağlamlık gelenek ve 

göreneklerin devamlılığında da her zaman etkisini göstermiştir.  

Türkçe başka medeniyetlerden kelime alırken hiçbir zaman kökünde önemli bir bozulmaya 

izin vermemiştir. Kelime köklerinin güçlü duruşu elbette ki dilimizin çok uzun ve sağlam bir 

geçmişinin olmasından kaynaklıdır. Türk dilinin ilk yazılı metinleri olarak 

değerlendirebileceğimiz Orhun yazıtları, Türkçemizin bu anlamda güçlü duruşunun, 

günümüze kadar sürdürebilirliğinin göstergesidir. Orhun yazıtları, hem dilimizin eski ve güçlü 

olma özelliğini gözler önüne sermiş hem de Türk milletinin ve kültürünün yok olmamasında 

baş rol oynayan unsurlardan biri olmuştur. Türk milleti geçmiş zamanlardan gelen süreç 

içerisinde köküne hep bağlı kalmış, iki yüze yakın yapım ekiyle kelime kadrosunu genişletme 

konusunda süreklilik göstermiştir. Kelime köklerini koruyup eklemeler yaparak 

zenginleştirmiş ve de çeşitlendirmişiz. Anlam dağarcığını genişletmişiz. Prof. Dr. Mustafa 

Argunşah bu durumu “Dil Yarası” kitabında şöyle izah etmektedir; “Kelime kökü aynı ağaç 

köküne benzer. Bir ağacın kökü sağlam olursa, bu kök yüzlerce dalı topraktan aldığı öz suyu 

ile besler. İşte Türk dili de dev bir çınar gibidir. Bin üç yüz yıldır Türk’ün varlığına şahadet 

eden Orhun Abideleri, koca çınarın kökünü oluşturuyor. Onun ana dallarından olan Türkiye 

Türkçesi de on üç asırdır bu ulu kökten besleniyor.” 

Türkçenin türetme ve birleştirme gücünün, somut ve soyut bütün kavramları kolaylıkla 

karşılayabilecek kelimeler kazandırmaya yeteceği açıktır. Kelimelerdeki çok anlamlılık, 

ikilemelerin kullanılması, eskiye dayanan deyimlerin ve atasözlerinin olması, en eski 

belgelerde bile gözlemlenen benzerlikler Türkçenin yapı bakımından çok anlamlılık ve 

anlatım gücünü gösterir mahiyettedir.  

Her dilin kelime hazinesi, o dili konuşan milletin kültürü ve kök-soy arası bağlantısının 

güçlülüğü ile doğru orantılıdır. Bahsettiğimiz Türkçenin kelime kökündeki sağlamlık kendi 

soyu ile de alâkalıdır. Türk soyunun geçmiş zamanlardan beri birçok bölgede varlığını devam 

ettirmesi Türkçenin sürdürebilirliği ve güçlü duruşundaki önemi büyüktür. Yani diyebiliriz ki; 

milleti oluşturan dil ve kültür, birbirini tamamlayan, geçmiş tarihlerden bugüne kadar 

birbirlerinin gelişmesinde basamak olan iki önemli yapı taşıdır.  
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TÜRK DÜNYASI YAZILARI 
 

SULDUS TÜRKLERİ 
 

Nağı Nağıoğlu 
 
1. Suldusların kökeni 
2. Cengiz Han döneminde Sulduslar 
3.Suldusların Azerbaycan’a ve Anadolu’ya 
gelmesi 
4. Çobanoğlu hanedanlığı 
5. Günümüzde Sulduslar 
 
1. Suldusların kökeni: Bugüne kadar tarihde 
Suldus tayfasının etnik kimliği ile ilgili çeşitli 
fikirler ileri sürülmüştür. Pek çok tarihçi 
Suldusların Moğol olduklarını iddia ederken, 

diğerleri Türk oldukları fikrini savunuyorlar. Raşid ad-Din ve Cüveyni, Suldus tayfasının Türk 
kökenli olması fikrini destekliyor. Raşid ad –Din bir çok Türk tayfasının Cengiz hanın emrine 
girmesinden sonra kendilerini Moğol olarak adlandırdıklarını, lakin Türk olduklarını yazıyor. Bu 
tayfalar içinde Suldus, Oyrat, Celayir ve s. gibi güçlü toplumlar var.  Başta Moğolların Gizli Tarihi 
olmak üzere diğer kaynaklarda Suldus tayfasının Tatarların Tarigin boyuna mensup olduğu 
belirtilmektedir. 
2. Cengiz Han döneminde Sulduslar: Suldus adı, ulu ruh, bayrak taşıyıcı, büyük ruhun ( tuğ ) 
taşıyıcısı anlamına gelir. 6. yüzyıldan itibaren Baykal Gölü'nün kuzeydoğusunda yaşayan 
Sulduslar göçebe bir yaşam tarzına sahiptiler. 10. yüzyılda Moğol siyasi  birliğine katılan 
Sulduslar, Temuçin'in babasının ölümünden sonra diğer kabileler gibi onu ve ailesini terk ederek 
Thai Çiut’ların siyasi gücünü tanıdılar. Yine de, Suldus tayfasının birçok üyesi Temuçin'i 
destekledi. Thai Çiut'lar tarafından esir alınan Temuçin, ilk fırsatta kaçtı ve Onon Nehri'ne 
saklandı. Onu arayanlar arasında Suldus'un önde gelen isimlerinden Surgan-Şira da vardı. 
Temuçin'i gören Surgan-Şira, onu gördüğünü kimseye söylemez ve Temuçine fırsat bulur bulmaz 
kaçmasını söyler. Gece Temuçin gizlice Surgan-Şira'nın çadırına gider. Çünkü daha önce 
çadırlarında Temuçin'i ağırlayan Surgan-Şira'nın oğulları Çilağun ve Cimbai ona iyi 
davranmışlardı.  "Moğolların Gizli Tarihi"nde Surgan-Şira'nın onu sakladığını ve birkaç gün 
sonra ona bir at, silah ve yiyecek verip ailesine gönderdiğini belirtir. Surgan-Şira, Temujin'in 
hayatını kurtararak dünya tarihinin değiştirilmesinde önemli bir rol oynadı. 
1206'da Temuçin, Cengiz adını kabul ederek Moğol siyasi birliğinin kağanı ilan edildi. Surgan-
Şira ve Sulduslar da  onun siyasi liderliğini kabul ettiler. Surgan-Şira, Moğol ordusunun 27. 
komutanlığına atandı. Oğlu Çileğun, Kubilay, Cebe ve Subutay gibi Moğol imparatorluğunun en 
önde gelen dört komutanından biriydi. Bu dönemde Surgan-Şira "Tarkan" unvanını aldı ve 
Cengiz Han'ın baş danışmanı olarak görev yaptı. Thai Çiut’ların lideri ve Cengiz'in en büyük 
düşmanı, Çileğun Bey Suldus'un mızrağıyla öldürüldü. Moğol akınlarında önemli rol oynayan 
Sulduslar, Cengiz Han'ın çadırında onunla aş yeme yetkisine sahip tek tayfaydı. Cengiz Han daha 
sonra Surgan-Şira'nın kızı Hadaan Hatun ile evlendi ve Hadaan Ordunun Hanımı oldu. Cengiz 
Han, ordusunu ve topraklarını ölümüne yakın 4 oğlu arasında paylaştırdı. Suldus tayfası ve 
Suldus tümenleri, en küçük oğlu Tuli'nin emrine verilir. 
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Cüveyni, Çağatay ulusunda da yeterince Suldus olduğunu ve bunların devlette ve orduda kilit bir 
rol oynadıklarını yazıyor. Günümüzde Suldusların çoğu artık Özbekistan, Horasan ve 
Afganistan'da yaşıyor. Hazara Türkleri olarak bildiğimiz birçok soydaşımız Sulduz kökenlidir.  
 
3. Suldusların Azerbaycan’a ve Anadolu’ya gelmesi: 1253'te Şahzade Hulaku, Munke Kağan 
tarafından Ön Asya, İran, Azerbaycan ve Irak'a yürümeye hazırlanan bir orduya komutanlık 
etmek üzere atandı. Hulagu ile birlikte Sulduslar da ilk kez bu bölgelere geliyordu. Ancak Urmu 
teorisine dayanarak Suldus tayfasının M.Ö 5. binyılda Azerbaycan'dan Orta Asya'ya oradan da 
Moğolistan'a göç ettiğini söyleyebiliriz. Hulagu'nun ordusundaki Sulduslar arasında en 
önemlileri Surgan-Şira’nın torunları, Tudaun ve Soğuncak (Suncak) noyanlar idi. Soğuncak 
Noyan, Hulagu ordusunun sağ kanadının başkomutanı ve İlhanlı devletinin başyargıcı idi. 
Başyargıc, İlhanlı devletinde siyasi, hukuk ve ceza mahkemelerine bakıyordu ve başyargıc, 
Cengiz Han yasasını derinlemesine bilmek zorunundaydı. 1255'te Bağdat'a saldıran Soğuncak 
Noyan önemli bir zafer elde edemese de 1258'de Bağdat Moğol ordusu tarafından ele geçirildi. 
Bağdat'ı ele geçiren Hulagu Han, başkenti Tebriz olmak üzere 5. Moğol devletini yarattı. 
Hülagü Kağan'ın ölümünden sonra toplanan toyda Soğuncak Noyon Suldus, Prens Abaga’yı 
Kağan yapabildi. Abaga Kağan'ın en güvenilir emiri olan Soğuncak Noyon, Pers ve Bağdat 
valiliğine atandı. Ancak merkezden uzaklaşmak istemeyen Soguncak Noyan, İran ve Bağdat’ı 
emirleri aracılığıyla Tebriz'den yönetti. Soğuncak Noyan, Moğollar arasında Müslüman olan ilk 
emirlerden biridir. Kardeşi Tudaun Noyan da Abaga Kağan'ın ana emirlerinden biriydi ve 
1274'te Anadolu'nun hükümdarı olarak Prens Acay'a yardımcı olarak gönderildi. 1282 yılında 
Abağa Kağan'ın ölümünden sonra Marağa'da düzenlenen toyda  sonra Soöuncak Noyan ve oğlu 
Şadi Noyan, Ahmed Takadur'u desteklediler ve Şahzade Ahmed Kağan ilan edildi. Souncak 
Noyanın Müslüman olması, Müslüman şahzadeyi desteklemsinde önemli bir rol oynadı. Ulusun 
Emiri- beylerbeyi ünvanı ise  Ahmed Han döneminde Celayir kabilesine geçti. Şadi Noyan 
1282'de 100.000 kişilik bir orduyla Horasan'a saldırdı ve Şahzade Argun'un yönettiği şehirleri 
yağmaladı. Tudaun Noyan, Sultan Baybars'a karşı küçük bir orduyla yapılan bir savaşta yenildi 
ve savaş alanında öldürüldü. Dönemin kaynakları Tudaun Noyan'dan "Moğolların Anadolu'daki 
şefkatli yüzü" olarak bahsediyor. 

1295 yılında Keyhatu hanı öldüren Baydu 
hanı, kağanlık tahtına çıktı. Emir Nevruz 
Oyrat ve diğer emirlerin ısrarı üzerine 
Horasan beylerbeyi Kazan han, Baydu 
Han'a doğru yürüyüşe geçti. Azerbaycan'a 
gelen Kazan hanı Emir Çoban Suldus 
karşılıyor. 1295 yılında Uçan'da Baydu 
hanı öldüren Kazan han tahtına oturdu ve 
Emir Çoban Suldus onun yanında yer aldı. 
Emir Nevruz'un etkisi altında, İslam’ı kabul 
eden Kazan'a güçlü bir muhalefet vardı. 

1295'te Emir Nevruz ve Emir Çoban Horasan'a saldırdılar ve Horasan ayaklanmasını bastırdılar. 
1298'de Anadolu'daki isyanı bastırmak için yola çıkan Emir Çoban, 1299'da büyük bir orduyla 
Halep ve Şam'a saldırdı. 1299'da Memlük ordusunu bozguna uğratan Emir Çoban Suldus 
Suriye'yi fethetti. 1303'te beklenmedik bir Memluk saldırısını önleyemeyen Emir Çoban yenildi 
ve Marağa'ya doğru hareket etti. Yenilginin nedenlerini araştırmak için bir toy toplayan Kazan 
han önünde kendisini ve komutanlarını cesurca savunan Emir Çoban'a değerli bir kemer hediye 
etti. 
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4. Çobanoğlu hanedanlığı: 1305'te kağan ilan edilen Olcaytu’nun (Muhammed Hudabende) kızı 
Dolandı hatun ile evlen Emir Çoban konumunu güçlendirdi. 1307'de Gilan'a saldıran Emir 
Çoban, Muhammet Kağan tarafından Ulusun emiri (beylerbeyi) konumuna getirildi. Bu dönemde 
Memluk hükümdarının emiri Kara Sungur Muhammed Han sığındı ve onu Suriye'ye saldırmaya 
ikna etti. 1313 yılında Rahba kalesini ele geçiren Muhammed Han, Gara Sungur'un ısrarı ile şehir 
halkını öldürmek istese de, kağana halkın Müslüman olduğunu söyleyen Emir Çoban büyük bir 
katliamı engellemeyi başardı. Muhammed Han, Anadolu'da isyan eden Türkmen beylerine karşı 
Emir Çoban'ı Anadolu'ya gönderdi. 1314'te Konya'yı Karamanoğulları'ndan geri alan Emir 
Çoban, 1314'te oğlu Timurtaş'ı Anadolu valisi ilan etti. 1314'ten itibaren Timurtaş, Kayseri'yi 
merkez yaparak Anadolu'yu yönetmeye başladı. 
1317'de Ebu Said Bahadur, Kağanlığın tahtına çıktı. Emir Çoban, devleti kağan adına 
yönetiyordu. Bu dönemde Ebu Said kukla kağan dışında hiçbir rol oynamadı. 1321'de Özbek 
hanı mağlup eden Emir Çoban'ın konumu daha da güçlendi. Bunu kıskanan emirler, Ebu Said'i 
Emir Çoban'a karşı çevirdi. 1322'de Ebu Said asılsız iddialara inandı ve Emir Çoban'ı öldürmeyi 
kabul etti. Emir Çoban Suldus bunu öğrenince hemen Sulduslardan oluşan bir ordu topladı. 
Sultan,Ebu Said'e karşı ittifak teklif eden Memluk padişahının teklifini redd etdi ve devletine 
ihanet etmedi. 1322'de Ebu Said'le barışan Emir Çoban, kendisine ihanet eden emirlerden 
intikam aldı. Çağatay ve Kızıl Ordu'yu mağlup eden Emir Çoban, Memlüklerle barışı sağlamayı da 
başardı. Bu dönemde Anadolu valisi Timurtaş, Anadolu'daki zulmü ortadan kaldırarak çevresine 
âlimler topladı. Onun Anadolu'daki amelleri nedeniyle Ahir Zaman Mehdi olduğuna inananların 
sayısı artıyordu. Bu durumdan istifade eden Timurtaş, kendi adına hutbe okutup para bastırarak 
bağımsızlığını ilan etti. Kağana, oğlu Timurtaş'ın isyanını kendisinin bastırmak istediğini 
söyleyen Emir Çoban, Anadolu'ya gelerek  Timurtaş’ı kağanın yanına götürdü. Ebu Said 
Timurtaş'ı affetti ve onu Anadolu valisi olarak yeniden atadı. Devlet yönetiminde adı tüm 
dünyaya yayılan Emir Çoban Suldus’a 1324 yılında Moğolistan'da iktidardaki "büyük kağan" 
tarafından İran ve Turan'ın 4 ulusunun Ulus emiri- beylerbeyi unvanı verildi. Bu konum Moğol 
İmparatorluğu'ndaki  kağan rütbesinden sonra en büyük ikinci konumdu. Kağan'ın saray 
danışmanlarından olan  Emir Çoba'nın oğlu Emir Dimaşk, 1327'de Ebu Said tarafından 
öldürüldü. Eğlenceye düşkün olan Ebu Said, Emir Çoban'ın evli kızı Bağdat Hatun'a aşık olmuş ve 
evli olmasına rağmen onu istemiştir. Bunun dine aykırı olduğunu hatırlatan Emir Çoban, buna 
karşı çıkıyor. Bu nedenle Sultan Ebu Said, Emir Çoban'a karşı harekete geçti. 70.000 kişilik bir 
orduyla Rey'de Ebu Said ile karşılaşan Emir Çoban'ın emirlerinden bazıları ona ihanet ederek 
Ebu Said'in yanında yer aldı. Oğlu Hasan bey Suldus'un Kızıl Orda veya Çağatay hanlarına 
sığınma teklifini reddeden Emir Çoban, öğrencisi ve desteğiyle Melik olan Herat Meliği 
Giyasaddin tarafından 1327 yılında boğularak öldürüldü. Amir Çoban ölümünden önce 3 
maddeden oluşan bir vasiyetname yaptı. 
1. Ölümünün kanıtı olarak başparmağının kesilerek Kağana göndrilmesi 
2. Oğlu Cilav'ı dayısı Ebu Said'e göndermek. 
3. Medine'de defin edilmesi. 
Emir Çoban dindar bir Müslümandı. Ölümüne kadar yoluna ve inancına sadık kaldı. Mekke ve 
Medine su yollarını tamir ederek Mekke ve Medine'ye su ulaşımını sağladı. Harem-i Şerif'te bir 
medrese ve türbe yaptırdı. Cesedi Medine'de İmam Hasan'ın türbesinin yakınına gömüldü. Emir 
Çoban tarihte Çoban el-nayin el-kabir naib-i Memlekt-i Mogol olarak bilinmektedir. 
Emir Çoban'ın oğlu Anadolu valisi Timurtaş 1327'de Memlüklere sığınmak zorunda kaldı. Açık 
fikirli ve cesur olan Timurtaş açık sözlü ve kibirli biriydi. Memluk padişahı, kendisini İskenderiye 
valisi olarak atamak istese de Timurtaş bu teklifi redd etdi. Halep'e giden Timurtaş, 
hizmetkarlarına: "Bana siz değil, sizin padişahınız hizmet etmelidir"- dedi.  
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Bu sözler Memlük sultanını öfkelendirdi ve o1328'de idam edildi. Timurtaş ayrıca 1321'de 
Klikiya'ya karşı savaştı ve Klikiya'ya ağır bir darbe indirdi. Ebu Said'in 1335 yılında ölümü ile 
başlayan iç savaş sırasında Timurtaş'ın oğlu Şeyh Hasan Çobanoğlu (Suldus) siyaset sahnesine 
girdi. Şeyh lakabını almasının nedeni, Şeyh Safiyaddin'in ocağında yetişmiş olmasıdır. 1337'de 
Şeyh Hassan Celayir'i mağlup eden Şeyh Küçük Hasan Suldus iktidarı ele geçirdi. Zeki ve ileri 
görüşlü bir adam olan Şeyh Küçük Hasan, 1344 yılında ihanet sonucu suikasta kurban gitti. 
Halefi Melik Aşref, 1357'de Canı Bey tarafından öldürüldü. Çobanoğulları hanedanının 
Azerbaycan'daki son temsilcisi II. Timurtaş 1360 yılında öldürülmüş, 1305-1307'de başlayan 
Çobanoğulları (Sulduz) hanedanılığı 1360 yılında sona ermiştir. 
 
5. Günümzde Sulduslar: Tudaun Sulduz ve Timurtaş Noyan ile Anadolu'y göç eden Suldusların bir 
kısmı daha sonra Emir Timur tarafından Horasan'a götürülmüşdür. Moğol aşiretlerinin ve 
Suldusların daha sonra isimlerini değişerek farklı isimlerde anılması ve diğer Türkmen 
aşiretleriyle birleşmesi nedeniyle, daha sonraki dönemlerde onlar hakkında çok az şey biliniyor. 
Azerbaycan'da Safevi hanedanının dördüncü kağanı Muhammed han tarafından 1582 tarihli 
kararname ile Araz boyu  topraklar Emir Çobanın oğlu Mahmutun soyundan olan Keyhan 
Suldus'a verdi. Keyhan Sulduz, Sulduslardan oluşan birliklerle Osmanlılara karşı savaşmakla 
yetkilendirilmişti. Daha sonra Keyhan Suldusun Nahçıvan'daki soyundan gelen bir kol 
Ardahan'a, diğeri Gafan'a taşındı. Sulduslar günümzde Azerbaycan'da (Urmiye, Sulduz, 
Nahçıvan,  Lenkeran, Kengerli, Şamahı ve s.), Anadolu (Sakarya, Ağrı, Van, Ardahan, Kars, Iğdır, 
Kayseri, Malatya), Özbekistan, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, İran, Çin (İç Moğolistan ve 
Kuzey Çin), Moğolistan'da yaşıyorlar. 
 
Kaynakçalar: 
1. F. Raşid ad- Din- Camu at- Tavarik 
2. Faruk Sümer: Anadolu'daki Moğollar 
3. Z. V. Togan - Genel Türk Tarihine Giriş 
4. Hasan Geyikoğlu - Selçuklulardan sonra Anadolu'da Moğollar 
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Kazakistan’ın Bağımsızlık Süreci 
 

Gamze Nur NALBANT 
 
20. yüzyıl Kazak halkı için bir taraftan ümidin, bir taraftan ise yaşamak için mücadelenin dönemi 
oldu. Bağımsızlığa giden bu yolda halkı, ulusu, dili ve kimliği için büyük bedeller ödedi Kazaklar.  
Kazaklar Çarlık Rusyası'na karşı defalarca kez isyan ettiler. Her isyan Çarlık Rusya tarafından 
kanlı bir şekilde bastırıldı. Ruslar XIX. asrın ikinci yarısında (60-90 yılları arasında) yürüttükleri 
reform boyunca Kazakların bütün topraklarına Rusya'nın sahip olduğunu duyurmuşlardır. 
Ardından da reformlar gerçekleştirmeye başlamışlardır. Bu reformlar, Kazak topraklarını geniş 
ölçüde sömürge haline getirip işgal etmeye zemin hazırlamıştır. Bu tarihlerden sonra da Kazak 
isyanları devam etmiştir. Bu nedenledir ki, Çarlık Rusya rejiminden memnun olmayan Kazaklar, 
Bolşevik İhtilali çıkınca yeni bir düzen gelecek ve her şey farklı olacak diye ümitlenmişlerdir. 
Fakat öyle olmadı.  

 
 

Kazaklar daha önceki yüzde yüz bağımlı ve karanlık dönem artta kalsın diye umut etmişlerdir. 
Hatta Bolşeviklerin 1917 yılının nisan ayında gerçekleştirdiği konferansta "Rusya halklarının 
kendi özgür idareleriyle bağımsızlık alma hakkı vardır." kararının ardından Kazaklar ve diğer 
Türk halkları yeni rejimi desteklemişlerdir. Fakat zaman geçtikçe görülmüştür ki aslında 
"Başkalarının varlığı Rusya'nın sorumluluğundadır." anlayışına sahip olan yeni Rusya da önceki 
gibi yine Kazakların millî meselelerine uzak ve düşman olarak kalmıştır.  
 
İşte bu tarihten sonra, yalnız olduklarını anlayan Kazaklar, hem siyasî hem de fikrî alanlarda 
faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır. Böylelikle Alaş Orda otonomu kurulmuş ve Alaş Orda 
hareketi başlamıştır. Alaş Orda hareketinin başına Alihan Bökeyhanulı seçilmiştir. Alihan 
Bökeyhanulı bu hareketin ortaya çıkış sebebinin "Kazakların sahip olduğu topraklarda 
anarşizme yer vermemek ve ülkede bolşevizmin yayılımını engellemek" olduğunu söylemiştir. 
Ahmet Baytursınulı, Mağjan Jumabayulı, Mirjakıp Dulatulı, Halil Dosmuhammedulı gibi pek çok 
aydının içinde olduğu oluşum, siyasî yeniliklerin yanı sıra, dil ve edebiyat alanlarına da millî 
fikirler getirmişlerdir.  
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Alaş aydınları 20. yüzyılın başında milletin bağımsızlık meselesini yeniden ele almış, milletin 
manevî ve medenî ilerleyişinin asıl hazinesinin dil olduğunu haykırmıştır. Bu sebeple, dile sahip 
çıkmak, dili geliştirmek, kullanım alanını arttırmak gibi yapılması gerekenleri anlatarak Kazak 
dilinin ulusal statüye ulaşmasına ayrıca önem vermiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bütün bunların haricinde Alaş Orda, Kazak Gazetesi'ni çıkartmıştır. Beş yıl boyunca (1913-1918) 
bütün zorluklara, maddi sıkıntılara, sansüre ve savaşlara rağmen gazete çıkmaya devam etmiş, 
Kazak millî uyanışına katkıda bulunmuştur. 
 
Anadolu’daki Türkleri dahi unutmayan ve bizler savaştayken bizler için şiirler yazan Alaş Orda 
hükümetine Ruslar son vermişlerdir. 1930-1932 yılları arasında Ahmet Baytursınulı ve 
beraberindekiler hapse atılmıştır. Ardından 1937 - 1938 yıllarında da hepsi öldürülmüştür.  
 
Sayıları binlere ulaşan şehitler, açlık zamanında ölen milyonlarca Kazak... (Resmî rakamlara göre 
açlık zamanı 2.4 milyon Kazak vefat etmiştir) Tüm bunların ardından bugün karşımızda 16 
Aralık 1991'den beri bağımsız olan Kazakistan var. Bizler, vatanlarımız için mücadele edip şehit 
düşen kahramanlarımızı unutmamalı, unutturmamalıyız. Bu, onlara en büyük borcumuzdur. 
Bayrağın sonsuzluğa dalgalansın Kazakistan. 
 
KAYNAKÇA 
«ҚАЗАҚ КІТАБЫ: АЛАШ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНІҢ КІТАП БАСУ ІСІНІҢ ДАМУЫНА ҚОСҚАН 
ҮЛЕСІ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 
Кеңес Нұрпейісов - Алаш һәм Алаш Орда 
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA NELER OLUYOR? 
 

Hamiyet ÖZER 

 
“Çin, Türkiye ile 2017 yılında imzaladığı Suçluların İadesi Anlaşması’nı onayladı” haberinin ardından 
Çin’in Doğu Türkistan Türklüğüne karşı uzun zamandır devam eden asimilasyon politikaları ve soykırımı 
bir kez daha gündeme geldi. 1949 yılından bu yana aralıksız devam eden asimilasyon politikaları 2009 
yılının temmuz ayından itibaren kitlesel bir şiddete ve işkenceye dönüştü (1). 
 
7 Eylül 2013’te Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping, Astana’da yaptığı konuşmada ülkesinin 
Orta Asya ile ilişkilerine ivme kazandırmak için İpek Yolu Ekonomik Kuşağı vizyonunu geliştirdiğini ilk 
kez dile getirdi (2). Bu proje ile Çin Halk Cumhuriyeti bölge üzerindeki planlarına hız verdi. 2014 yılında 
Çin’in güneybatısındaki Kunming kentinde bir tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırı sonucunda 29 
kişi öldü, en az 130 kişi de yaralandı (3). Çin bu saldırının DTİH (Doğu Türkistan İslami Hareketi) 
desteğiyle yapıldığını söyledi ve uluslararası topluma bu “terör örgütü” ile mücadele çağrısında bulundu  
(4). Bu olayın ardından Doğu Türkistan Türklerine karşı devam eden asimilasyon politikaları zirveye 
ulaştı, özellikle Doğu Türkistan dışına, Çin’e çalışmaya giden Türkler terörist olarak ilan edildi. Saldırıdan 
Türkler sorumlu tutuldu ve Doğu Türkistan Türklerinin ülke içinde hareketleri kısıtlandı. 2017 yılının 
sonlarında ise bir milyondan fazla Türk’ün kapatıldığı bir kamp ağı kuruldu. Çin bu kamplara “Yeniden 
Eğitim” tesisleri adını verdi ve temel insan haklarından faydalanmak isteyen Türkler bu kamplara 
hapsedildi (1).  
 
Bölgede bulunan kamp sayıları ile ilgili bir rapor hazırlayan Avustralyalı araştırmacılar, 2017’den itibaren 
Doğu Türkistan’da 380 toplama kampının inşa edildiğini belirledi (5). Çin bölgede Türklere ait bütün izleri 
silmeyi amaçlamaktadır. Yüzlerce uydu görüntüsünün incelenmesi ve karşılaştırılması sonucunda son iki 
yılda yüzlerce mezarlığın yok edildiği ortaya çıktı (6). 
 
2020 yılının başında Çin’de ortaya çıkan Covid 19 kısa süre sonra Doğu Türkistan’da da görüldü, bölge ile 
ilgili sağlıklı bilgi edinmek mümkün olmadı ancak kamplara sıçrayacak virüsün kitlesel ölümlere neden 
olabileceği düşüncesi endişelere yol açtı (Batur, 2020). Sokağa çıkma yasağı uygulanan bazı Doğu 
Türkistan şehirlerinde ise gıdaya ulaşım sağlanamadığı için halk zor durumda kaldı (7). Çin 5G ağlarını 
yaygınlaştırarak Urumçi merkezli “Akıllı Şehir” planı için girişimlerde bulundu. Gözlemciler, bunun 
bölgedeki “polis devleti”ni daha da güçlendireceğini bildirdi (8).  
 
ABD Senatosu, Mayıs ayında Çin hükûmetinin Doğu Türkistan’da uyguladığı baskı rejimi dolayısıyla Çinli 
yetkililere yaptırım uygulanmasını konu alan yasa tasarısını onayladı (9). Doğu Türkistan’ın Kaşgar 
şehrinde bulunan ünlü Heytgah Camisi’nin girişindeki motifler söküldü (10). Çin’in son zamanlarda 
sistemli bir şekilde sürdürdüğü kültürel soykırım biliniyor. Son dönemde gündeme gelen ve tepki çeken 
bir diğer haber ise Kaşgarlı Mahmud’un Opal Köyü’nde bulunan heykelinin yok edilmesidir (11).  
 
Çin zulmü intiharı getirdi! Doğu Türkistan’ın Kaşgar bölgesine bağlı Yenisar (Yeni hisar) ilçesi Setil 
köyünde ikamet eden 19 yaşındaki bir Uygur gencin Toplama kampına götürülmeye çalışılması üzerine 
intihar ettiği öğrenildi. BBC'nin ulaştığı yeni bir araştırma, Çin'in yüz binlerce Uygur Türkü ve azınlık grup 
mensuplarını Doğu Türkistan'daki devasa pamuk tarlalarında ağır işçiliğe zorladığını ortaya koydu. Doğu 
Türkistan’daki Xinjiang Üretim ve İnşaat Kolordusu (Bingtuan), Çinli yerleşimcilerin Uygur bölgesine 
taşınmasını yoğunlaştırmayı sürdürüyor. Raporlarda 13.684 Çinlinin işe yerleştirildiği, bunlardan 
4.152'sinin Doğu Türkistan’da kalıcı olmayı kabul ettiği vurgulanıyor. Çin, Doğu Türkistan’da 109 milyar 
metreküplük doğal gaz rezervi bulundu. Petro China Şirketi rezervden günlük 610 bin metreküp doğal gaz 
ve 106,3 metreküp ham petrol çıkarmayı beklediklerini kaydetti. Şirket 2019’da da bölgede 115,3 milyar 
metreküplük doğal gaz rezervi bulmuştu. Doğu Türkistan’da zulüm artmaya devam etti. Çin yeni toplama 
kampları inşa etti. Pek çok Uygur Türkü toplama kamplarında hayatını kaybetti. Çin, 1 milyon Uygur'un –
sözde- yeniden eğitim kamplarında olduğu kabul etmek zorunda kaldı. 
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Çin’in Doğu Türkistan Türkleri üzerinde sistemli bir şekilde uyguladığı asimilasyon politikası her geçen 
gün şiddetini artırmaktadır. Çin, bölgede yaşayan Türklerin yaşama haklarını ellerinden alırken orada 
yaşananları dünyaya duyurmaya çalışanlara karşı da çeşitli baskılar uygulamaktadır. Bölgede yaşananları 
ve Çin’in uyguladığı politikaları dünyaya duyurmak yalnızca Doğu Türkistan Türklüğünün değil, hepimizin 
görevdir. 
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EDEBÎ YAZILAR 
 

 

Alkış: Tanrı Türk’ü Korusun! 
  

“Ol” deyip de yaratan 

“Tanrı Türk’ü korusun!” 

Rahman, Rahîm, Yaradan… 

“Tanrı Türk’ü korusun!” 

  

Türk doğuştan askerdi 

Tanrı Türk’e kut verdi 

İnsanlığa gönderdi 

“Tanrı Türk’ü korusun!” 

  

Gariplerin yanında 

Yardım eder ânında 

Asalet var kanında 

“Tanrı Türk’ü korusun!” 

  

Türk merhamet ağacı 

Mazlumların ilâcı 

Türk Tanrı’nın kırbacı! 

“Tanrı Türk’ü korusun!” 

  

Cennet gibi Türk yurdu 

Uygarlığı Türk kurdu! 

Türk Tanrı’nın bozkurdu! 

“Tanrı Türk’ü korusun!” 

  

Yüreklerde muhabbet 

Adaletli bu millet!.. 

Dünya Türk’e emanet! 

“Tanrı Türk’ü korusun!” 

  

Üç kıtada ünü var 

Muhteşem bir dünü var 

Kitabı var, dini var… 

“Tanrı Türk’ü korusun!” 

  

Yedi düvel bir ağız! 

Türk sahipsiz, Türk yalnız… 

Dalgalansın ay-yıldız! 

“Tanrı Türk’ü korusun!” 

  

Uyansa Türk uykudan 

Türkü söyler coşkudan! 

Titrer zalim korkudan 

“Tanrı Türk’ü korusun!” 

  

Titreyip öze gelsin 

Türk zirveye yükselsin! 

Türk daha da yücelsin 

“Tanrı Türk’ü korusun!” 

  

Kızılelma öz fikir 

Oğuz, Kıpçak, Karluk bir 

Bir kaynaktan üç nehir 

“Tanrı Türk’ü korusun!” 

  

Ozantürk’üm beraber 

Kazanılır her zafer! 

Gitsin belâ, bitsin şer 

“Tanrı Türk’ü korusun!” 

 

OZANTÜRK (Bayram Durbilmez) 

Sorgun, Ağustos 1989 

 

GECEYE SENİ YAZDIM 
Denizin yüreğine vuran yakamoz gibi 

Gökte asılı kalmış parlayan yıldız gibi 

Bir orman yangınını tutuşturan köz gibi 

Sararmış sayfalara senin resmini çizdim 

 

Baharları özleten karanlık alemimle 

Bülbülleri ağlatan çaresiz elemimle 

Levhi mahfuzdan beri kırılmış kalemimle 

Kimse görmesin diye geceye seni yazdım 

 

Dökülen yaprakların hüzün dolu güzüyle 

Sitare’ye yakaran hecelerin özüyle 

Dünyayı güzel kılan şairin kalp gözüyle 

Rüyalara gizlenen el değmemiş bir gizdim 

 

Kıyamet zamanıydı kara günleri aştım 

Perdeyi aralayıp hayalinle konuştum 

Bir martı telaşında diyar diyar dolaştım 

Avare başım alıp yüce gönlünü gezdim 

 

Tarihin sayfasından şahlanan asi taydın 

Şavkı tene can katan mahzun bir dolunaydın 

Mühürlü yüreğime bir yıldız gibi kaydın 

Ecele niyetlenmiş yemini senle bozdum 

Ülkü OLCAY 
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TERK-İ DÜNYA 
 

Kucaktan kucağa 

Ninnilerle dolaşan 

Gül bebek. 

An gelecek! 

Elden ele, 

Dualarla gezecek. 

Öbek öbek… 

 

Omuzlarda geçilen sokaklar, 

Bu geçişi görüp, hissetmeyecek. 

Ruhları saracak!  

Bir anlamsızlık fırtınası. 

Akıl, hakikatler içinde 

Hep olmazların 

Peşine düşecek… 

 

Kaplayacak cismini, 

Üstüne yağan 

Dost ellerin toprakları. 

Cihana sığmayan yürek, 

Bir kabartı olup kalacak 

Topraklar yüzünde. 

 

“Yarım kalmışlıkları” ile  

Beyazlara bürünecek 

Soğuk beden! 

Takdir-i İlahi bu… 

Ne gelir ki elden? 

 

Hayat: 

Bir çift gözyaşıyla 

Merhaba… 

 

Hayat, 

Bir çift gözyaşıyla 

Elveda… 

Orhan KIRIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Benim 
 

Atamdır Oğuz adımdır Türk 

Destanlar yazan Türk benim 

Jerde kökbörü aspanda bürküt 

Çağları kapayan Türk benim! 

 

Timur’uyla ve de Şah’ıyla 

Hem doğrusu hem yanlışıyla 

Gece ve gündüz ülküsüyle 

Cihanı kaplayan Türk benim! 

 

Kuzeyde Rusya doğuda Çin  

Canlar verildi Türklük için 

Kazak, Kırgız koyuldu n’için 

Fakat asıl adım Türk benim!  

Serkan Yüksel 

 

-MEHMEDİM- 
 

Al kanlara boyandı şanlı bayrağım 

Bilin ki bu vatan sağ oldukça ben sağım 

Söyleyin üzülmesin anam ben burda rahatım 

Yol ver Türk’ün bayrağına geliyor şanım… 

 

Bir kahpe kurşunu ile serildi yere 

Hiç düşünmedi ölür müyüm diye 

Parlıyordu nur inmişti yüzüne 

Yol ver geliyor şehidimin yüzü güle güle… 

 

Üç kurşun isabet etti gövdesine 

Serildi arslan neferin gövdesi yere 

Dikilmişti gözleri Hz. Ömer’e 

Yol ver geliyor Bedrin arslanları yine… 

 

Bir kanlı mendil Mehmedimin elinde 

Annesinin kokusunu sürüyordu eline yüzüne 

Elinden gelse şehit olurdu bin kere 

Yol ver Çanakkale Şehitleri’ne geliyor 

Kemal’in askerleri yine… 

 

Şehadet şerbetini içti Mehmedim 

İçin rahat olsun senden sonra içecek olan 

benim 

İçecek olan Ahmedim, Mehmedim, Alim, 

Ömerim… 

Yol ver Türk’ün bayrağına geliyor 

Mehmedim… 

Mustafa ANTAL 
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ADAMLAR  
 

Kerameti kendinde, bilen adamlar; 

Yürekleri ağzında, gezen adamlar. 

Kendi gölgesinden, korkan adamlar; 

Gördükçe tiksindi bak bu gözlerim. 

 

Yüze gülüp arkadan, söven adamlar; 

Fare gibi delik delik, kaçan adamlar. 

Her ortama fitneyi, saçan adamlar; 

Gördükçe tiksindi bak bu gözlerim. 

 

Dürüstlüğe dem vuran, yamuk adamlar; 

Mertlik deyip kahpelik, yapan adamlar. 

Zor zamanda daldan dala, uçan adamlar; 

Gördükçe tiksindi bak bu gözlerim. 

Fevzi CİNGÖZ 

 

Bir Masal Anlatayım Mı Sana? 
 

Bir varmış, ama aslında hiç yokmuş.  

Hıçkıra hıçkıra sevmekte olanlar varmış.  

Vazgeçiyorlarmış, kendilerini tutanlardan 

vazgeçemediklerinden;  

Siyahlar varmış, beyaza küsmüş;  

Geceler varmış, gündüze dargın... 

Öyle bir gün gelecekmiş ki  

Papatyalar açacakmış...  

Kimsenin bilmediği yerlerde.  

Anne feryadında bulurlarmış,  

Küçük bir çocuğun,  

Bükülmüş dudaklarından düşermiş.  

En yoğun yaşanan  

Sek içilen o eşsiz sevdalar... Ellerim sen 

kokarmış  

Parmak uçlarından öperken 

Bir yanım Hint çingenesi olurmuş, 

Bir yanım Fars Bedevisi...  

Artık ellerimiz birbirine yandaş olmuş,  

Diğerlerine düşman.  

Şifacılar şifa olmazlar mı?  

 

 

 

 

 

Bastığımız toprak filizlenmez mi bir daha? Ay 

parlamaz mı bir daha?  

Güneş içimizi ısıtmaz mı? 

Her şeyi unutsak olmaz mı? 

Pek bir şey bilmesek;  

Tek zikrimiz aşk olsa...  

Yine de benim olamaz mıydın? Aynı başı 

koyacağımız. 

Bir yastık yapsak yastığın bir yüzüne sevdayı 

bıraksak, 

Püsküller yapsak hüzün denizlerinden,  

Diğer yüzüne de imkânsızı bağlasak. 

Koymaz mısın kalbinin en güzel köşesine? 

Yaseminlerde solar mı?  

Ya portakal ağaçlarının çiçeği,  

Bir gün vazgeçerler mi kokmaktan? 

Ya atılan ok hedefe varamadan düşerse? Şu an 

var olan, gelecekten ümitsiz,  

Hangi şiir mısrası sen olacaksın? 

Hangi şarkının notası sen?  

Hangi kurak gönüle sevda ekildi şimdi... Belki 

de bir fon olacak bizi dolduran  

Bir gözyaşı olacak bu seli oluşturan,  

Belki de bulut ağlayacak.  

Rüzgâr değildir. 

sensindir gözüme kaçan. Belki de, zehirli bir 

bardakta ki şarabı  

Kader sandık 

Gideceğim bir gün ama kaderin bile haberi 

olmadan. Helallik almama  

Hakkımı kullanacağım.  

Bir beden olmamışken,  

Ne hakkı kalırdı ki...  

Ne var ki alacağı, 

Bir bedenin,  

Diğer bir bedenden... 

 

Okay KARABİBER 

31.01.2021 
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DÜŞÜNCE/FİKİR YAZILARI 
 

Türk Dünyasında Katliamlar ‘’Çon Taş Katliamı’’ 
 

Serkan YÜKSEL  
 
Türkler tarih sahnesine çıktıkları ilk andan beri her zaman büyük 
işler yapmış ve Dünya tarihinde derin izler bırakmışlardır. Gerek 
savaş becerisi gerekse yönetim şekliyle uzun bir süre boyunca 
dünyanın büyük bir kısmını elinde tutabilmiş ve bu önemli 
misyona birden fazla kez ulaşabilmiş bir millettir. Türk tarihinin 
övünülecek taraflarının yanında unutulmaması gereken önemli 
bir unsur ise uğradıkları katliamlardır. Türkler, zorunda 
kalmadıkça, hoşgörü politikalarından vazgeçmemiştir. Fakat ne 
yazık ki bu politikayı diğer devletler kendilerine şiar 
edinmemişlerdir. Dünya tarihine bakıldığında Türklere karşı 
acımasızca politikalar izleyen devletlerin içerisinde Rusya’nın 
etkisi çok fazladır. Bu yazımda da Kırgızistan’da 1937-1939 yılları 
arasında Sovyet Rusya tarafından gerçekleştirilen katliamlardan 

biri olan Çon Taş katliamından bahsedeceğim. Bir seri şeklinde ilerletmeyi planladığım ve ilk 
adımını Kırgızistan’dan başlattığım bu yazı serisinin amacı ise soydaşlarımızın geçmişte 
ciğerlerini dağlayan olayların sızısını dahi olsa hissetmemiz gerektiğine olan inancımdır. 
 
   Sovyet Tarihi’nde Stalin dönemine denk gelen 1930-1950’li yıllar arasında Rusya’da 
sürdürülen baskıya “Repressiya” adı verilir. Sürecin 1937-1938 yıllarına denk düşen ve daha çok 
aydın kesimi hedef alan ayağı, Rusya tarihinde “Büyük Temizlik”, “Yejovşçina” veya “Büyük 
Terör” adlarıyla anılır.1 Birçok kişinin bildiği üzere Sovyetler Birliği Türkistan’da zulüm ve eziyet 
dağıttığı dönemde binlerce insan bu eziyetten nasibini almıştır. Yaşanan eziyetlerden sonra 
tutuklanmalar, sürgünler, işkenceler normal birer hadise gibi 
algılanmaya başlanmıştır. Burada bahsedilecek olan “Çon Taş 
Katliamı”, 1937 yılından itibaren Rusların Kırgız aydınlarının büyük 
bir bölümünü tutukladığı, ağır işkencelere tabi tuttuğu ve sonunda da 
hunharca katlettiği olaylar silsilesinin tarihe kara bir leke olarak 
kaydedilen adıdır.2  1937 yılında Kırgızistan’da içinde Cengiz 
Aytmatov’un babası Törekul Aytmatov ve Kırgız Türkçesinin Latin 
harfli ilk gramerini yazan Prof. Dr. Kasım Tınıstanov’un da bulunduğu3 
137 aydın ortadan kaybolmuştur. 
 
 

(Törekul Aytmatov) 
 
 

                                                                    
1 Öksüz H., Can Emir B., Kültür Devriminden “Büyük Terör” e: Çön Taş’taki Siyasi Katliam, Akademik Bakış 
Dergisi, c.14, s.27, 2020. 
2 Şerifoğlu Y., Aydınlanma Hareketi İçinde Kırgızistan’ın ve Kırgız Aydınlarının Genel Durumu, Düşünce 
Dünyasında Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi, s.17, 2012. 
3 Buran,A., Kurşunlanan Türkoloji, Akçağ Yayınları, 2016, Ankara. 



 

21 
 

 
 
 
 
O dönemde ortadan kaybolan bu aydınların akıbeti hakkında hiçbir bilgi yoktur. Kaybolan 
kişilerin aileleri Sovyet Rusya’nın çeşitli mercilerinden defalarca bilgi almak için uğraşmalarına 
rağmen çoğu zaman açıklama yapılmamış veyahut da bir tutuklama emriyle sürgüne 
gönderildikleri söylenmiştir. Bu uğurda en çok uğraşanlardan birisi de Cengiz Aytmatov’dur.  
Babası hakkında bilgi almak için defalarca dilekçe yazmış ve en son kendisine babasının 
öldüğüne dair bir bilgi verilmiştir fakat bu yazının içeriğinde nerede ve ne şekilde öldüğüne dair 
bir bilgi yoktur.4  Zamanla 137 kişinin aileleri acı gerçeği ve bu bilinmezlikleri kabul etmişlerdir. 
Fakat 1991 yılında, 1938 yılındaki katledilenlerle ilgili 
sırrı babasından öğrenmiş olan köy sakini Bübüra Kıdıralieva KGB subayı Bolot Abrahmanov‟a 
ilk defa olayı anlatmıştır.5  Bu olayları Babüra Kıdıralieva’nın gözünden görelim: 
 ‘’ Babam o tarihlerde Çon Taş denilen yerde bulunan İçişleri Bakanlığına bağlı KGB dinlenme 
merkezinde çalışıyordu. Bu dinlenme merkezinin yakınında bir ’kerpiç fabrikası/ tuğla ocağı’ 
vardı. Ben ilkokul ikinci sınıfa gidiyordum. 1. çeyrek tatilde babam bir gün bize, ‘toplanın Aşırkul 
amcanıza gidiyoruz’ dedi... Tekrar Çon Taş’a döndüğümüzde, daha önceleri içinde saklambaç 
oynadığımız yakındaki tuğla ocağının yıkıldığını ve binanın yerinde bir tümsek oluştuğunu fark 
ettik… Babam bir gün yine bizleri topladı ve: ’Birisi size sorarsa biz burada değildik, bilmiyoruz 
deyin, yoksa kötü olur bizi hapse koyarlar’ diyerek sıkı sıkı tembihledi… 1973 yılında babam 
hastalandı. Bir gün bütün çocuklarını,damatlarını yanına çağırdı ve bana dönerek: ’...Ben 
hastayım ve her an ölebilirim, boynumdaki borçla gitmek istemiyorum. 1938 yılı 1.çeyrek 
tatilinde Aşırkul amcanlara gitmemizi, döndükten sonraki köpek ulumalarını, pis kokuları ve 
kerpiç fabrikasının yıkılarak bir tümseğe dönüşmesini hatırlıyor musun?...Aşırkul amcanlara 
gittiğimiz günlerde, yakınları acı içinde olan insanların cesetlerini o kerpiç fabrikasındaki ocağın 
çukuruna atıp,binayı üstlerine yıktılar ve kapattılar. Bütün o insanların cesetleri, kerpiç 
fabrikasının yerinde oluşan o tümseğin altındadır.’ dedi.’’ 6 
 
Bu olaydan sonra Babüre Kıdıraliyeva bu meselenin peşine düşmüştür ve Cengiz Aytmatov’un 
oğlu Askar Aytmatov’un öğretmeni vasıtasıyla bu olayı yetkililere ulaştırmıştır. Yapılan kazı 
sonucunda 137 kişinin cesedine ulaşmış ve böylece 53 yıllık gizem çözülmüştür. Ahmet Buran 
hocanın naklettiğine göre katledilen kişilerin kemik, kafatası ve özel eşyalarının sergilendiği 
‘’Vahşet Müzesi’’nin görevlisi, Cengiz Aytmatov’un babasının kemikleri başında ‘’Baba! Elli üç 
yıldır seni arıyordum, neredeydin!’’ diyerek ağladığını görmüştür.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
4 Buran,A., a.g.e., Akçağ Yayınları,2016, Ankara. 
5 Derviş, L., Kırgızistan’da Siyasi Katliam (1937-1938), Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, s.23, 2019. 
6 Buran,A. a.g.e., Akçağ Yayınları, 2016, Ankara. 
7 Buran,A. a.g.e., Akçağ Yayınları, 2016, Ankara. 
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Türkistan’da Müzik Geleneği 
 

Rabia BİRGİN 

 
Altay’ın eteklerinde proto Türkler ile başlayan Türk kültürü dönemlere ayrılmakta ve ayrılan 
her dönem kendi içerisinde farklı incelikleri barındırmaktadır. Peki,  Türk kültürünün başlangıcı 
ne zamana dayanmaktadır? 
Türkistan bozkırlarında parlayarak karşımıza çıkan Hunlar, üç kıtaya hüküm sürecek 
imparatorluğun başlangıcı olarak kabul edilir. Beş bin yılı aşkın süredir dünya coğrafyasının 
önemli bir kısmında hüküm süren Türkler, köklü bir devlet geçmişine sahip olmuştur. Bu süreçte 
ayak basılan her yerde kültürel izler bırakmış, etkileşimde bulunulan medeniyetler ile kültürel 
etkileşimde bulunmuştur.  Bu süreçlerde birbirini takip eden Hun, Göktürk ve Uygur devletleri 
ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşacağımız en güvenilir kaynaklar şüphesiz Çin yıllıklarıdır. 
Çinliler, kuzeylerinde bulunan; cesurlukları, çeviklikleri ve zekâları ile dikkatleri üstüne toplayan 
Türklerin takipçisi olmuşlardır. Bu sebeple Türklerin siyasi ve askerî durumlarını anlattıkları 
yıllıklarda Türklere dair kıymetli veriler tespit edilmiştir. Chou devrinde Türk müziği, Çin’de 
büyük etki uyandırdığı ve Çin’e giden askerî birliklerin ettiği dansların bu toplumu etkilediği 
bilinmektedir. Verilerde dikkat çeken ilk unsur, Türklerin müzik aletine yükledikleri anlamlar 
olmuştur. Başka toplumlarda buna ne kadar rastlanır bilmiyoruz ama Türklerin bu konuda farklı 
bir kategoride olduğunu görmek mümkündür. 
 İnsan hayatının her alanında yer alan müzik, toplumların gelişimlerine ve yaşam şekillerine 
paralel olarak değişim göstermiştir. Türk toplumları önceden tapınma, eğlence, dinleti, çocuk 
uyutma gibi aktivitelerde müziği öğrenmişlerdir.  Kaşgarlı Mahmud tarafından kaleme alınan, 
içinde Türk dünyasına ait sayısız bilgi barındıran ilk sözlüğümüz Dîvânu Lügâti’t Türk’te, sözlü 
geleneği temsil eden “ Kam” , “ Baksı” , “Ozan” gibi adlar verilen ilk ozanlardan ve “kopuz” 
adındaki ilk çalgıdan söz edilmektedir. Hekimlik, büyücülük gibi görevleri olan ozanlar şölen, 
sığır, yuğ gibi törenlerde görev almaktaydı. İlerleyen süreçte müzik aletlerine siyasi anlamlar 
yükleyen Türklerin müzik ve müzik aletlerine olan yaklaşımları İslamiyet’in kabulü ve 
sonrasında bin yılı aşan gelenekle Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar devam 
ederek ‘nevbet’ çalmak adıyla bağımsızlık alameti olarak kabul edilmiştir. Türklerin müziğe 
yükledikleri dinsel anlamlar derin tafsilatı beraberinde getirerek adım adım tekke müziği 
anlayışına doğru götüren bir yol izlemiştir. 
Türklerin musikisine yönelik ilk tespitleri Çinlilerin yaptıklarından bahsettik. Hun dönemine ait 
olan bu tespitlerde ilk bahsedilen saray musikisi çalgısı olan kabul edilen açık tipteki bir arp 
olmuştur. Günümüzde Saint Petersburg’ta sergilenmektedir. Buna eşlik eden diğer bir müzik 
aleti ise karakteristik saray müziğinin başlangıcı olan ve askerî müziğin icra edildiği tuğ 
takımlarıdır. Çin’de 6 yüzyılda yoğun şekilde etki uyandıran Türk musikisi, Çin tarafından büyük 
ilgi görerek onları  berbap, ney gibi enstrümanlara teşvik etmiş hatta bir dönem devlet işlerini 
bir kenara bırakmalarına sebep olmuştur. Gücü, kahramanlığı, yiğitliği ile bilinen Türklere, 
kahramanlık öykülerinin anlatımında, şenliklerde eşlik eden bir başka müzik aleti de kopuzdur. 
Türklerin hayat tarzlarına dair örnekler bulabileceğimiz kurganlarda rastlanan benzersiz 
örneklerinden yola çıkarak bilinen ilk telli çalgının bu müzik aleti olabileceğini söyleyebiliriz. 
Davul, vurmalı, telli çalgılar ve daha fazlasına Pazırık Kurganlarında, ölen kişiye ait değerli 
eşyalar arasında rastlanmıştır. Verilen bilgilerden anlaşıldığı üzere döneme ait müziğin kendine 
ait karakteristik özellikleri vardır.  Çeşitli enstrümanlarla icra edilerek kendi içerisinde 
ayrışabilmektedir. 
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Hunlardan sonra Ötüken merkezli kurulan devlet Göktürk Devletidir. Hunlardan sonra 
kurularak her anlamda onların devamı sayılan bu devlet ile Türk kültürünün kendine has 
özellikleri daha belirgin hâle gelmiştir. Müziğe ait kayıtlara baktığımızda bu dönemde daha az 
verinin karşımıza çıktığı görülür. Fakat bu, bilgi yoksunluğundan değil iki devletin birbirinin 
devamı sayılarak benzer özellikler göstermesinden kaynaklanmaktadır. Hun döneminde Müzikle 
alakalı elde edilen, bahsedilen bilgiler büyük çoğunlukla Göktürkler içinde geçerlidir. Bazı 
kaynaklar Göktürklerden “Hu” diye bahsedilmektedir. Buna bağlı olarak Çin kaynakları, Hu 
müziği olarak adlandırdıkları Türk müziği ile ilgi 605 yılına ait kayıtlarda şu cümlelere yer 
vermiştir: 
“(Çin) İmparatorluk ordusu 605 yılında T’u-küe’lerin askerleriyle birlikte K’i-tanlara karşı 
savaşırken 20.000 atlı birbirinden birerli uzakta olan 20 gruba ayrıldı. Davul sesleri eşliğinde 
ilerliyor, korna çaldığında duruyorlardı.” 
698-705 yıllarında Göktürkler arasında yaşayan Çin elçisi Wu Yen-Siu, Türklerin dilini anladığını 
söylemiş onların şarkılarını söyleyip onlar gibi dans etmeyi öğrendiğini kaynaklarda belirtmiştir. 
 Çin kaynaklarının yanında Türklere ait olan yazılı kaynaklarda müzik bahsi, ilk olarak M.S 732 
yılında Orhun Kitabelerinde kullanılmıştır. Hükümdarlık alameti olarak görülen“tuğ” ile birlikte 
“köbürge” kelimesi davul manasında kullanılmıştır. Fakat arkeolojik bulgular daha eski 
dönemlere dayandığını işaret etmektedir. 
Halk arasındaki musikiye yönelik ilk arkeolojik bulgularımız, 2008 yılında Moğolistan Bilimler 
Akademisi tarafından, Jargalant-Hayrhan’daki kaya mezarda yapılan arkeolojik kazılar 
sonucunda bulunmuş olan bir kopuz (MS.6. yy.) ile başlamaktadır. Kopuzun genel olarak halk 
müziği çalgısı olarak bilinmesinin yanında Göktürk harflerinden oluşan yazılı kısım ve bir av 
sahnesi çizili olması bir soyluya ait olduğunu düşündürmektedir. Çünkü dönemde yazının 
kullanımının sıradan halk arasında olması mümkün gözükmemektedir. Bu çalgı Türkistan’da 
sıklıkla rastladığımız morin-huur çalgısına benzemektedir. 
2012-2014 yılları arasında Uluslararası Türk Akademisi ve TİKA’nın yürütmüş olduğu “Batı Türk 
Kağanlığı’nın Devlet Yapısı” bilimsel projesi çerçevesinde tanınmış Arkeolog Profesör Zeynolla 
Samaşev’in yönetiminde gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarının sonucu olarak eski bir 
Türk asker ve ozanının mezarı bulunmuştur. Bu mezardan MS.7 yy’a ait çok iyi durumda 
korunmuş olan yaylı bir kopuz bulunmuştur. 
Görüldüğü üzere halk müziği izlerine askerî birliklerin içinde yaşayan ozanlarda rastlamaktayız. 
Ayrıca Batı Kök Türk döneminde, 295 yıl yaşadığı rivayet edilen ve bilinen ilk halk ozanımız olan 
Dede Korkut ve onun hikâyelerini içeren kitabı, Türk halk mûsikîsine ait önemli izleri 
barındırmaktadır. Orhan Şahin Gökyay’ın Dede Korkut Hikâyeleri adlı incelemelerinde çalgı 
adları olarak kopuz, davul, surna, nakkare ve borulardan bahis açılmıştır. Hunlarla başlayan Tuğ 
geleneği, Göktürk devletinde de varlığını sürdürmekle birlikte kayda değer bir ilerleme 
gösterememiştir. Türk tarihine bakıldığında 200 yıl gibi kısa sayılabilecek bir devlet hayatı 
sonunda Göktürk Devletinin yıkılmasının ardından, M.S. 745 yılında Uygur Devleti kurulmuştur. 
Uygur Devleti, Türkistan’da kurulan diğer devletlerden inanç unsuru ve yaşam tarzı olarak 
ayrılmıştır. Yüz yıllar boyunca Gök tanrı inancını taşıyan Türk toplumu Uygurlar ile birlikte 
farklı bir inanç yapıları ile tanışmıştır. Şamanizm, Budizm ve Mani dinlerini benimseyen Uygur 
toplumu buna bağlı olarak toplum yaşamında da büyük değişim göstermiştir. Değişim hem 
devletin yapısında hem de toplumun kültürel yaşamında farklı etkilere sebep olmuştur. Göçebe 
yaşam tarzının yerini yerleşik düzenin alması her alanda olduğu gibi müzik anlayışında da 
yaşanan farklılıklar ile kendini göstermiştir.  
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Askerî müzik çalgılarının büyük bir kısmı, özellikle boru, davul ve zurna gibi çalgıların Uygurlar 
döneminde günümüzdeki şeklini aldıkları söylenebilir. Bu anlamda Uygurlar döneminde askerî 
müzik aletlerinin geliştirildiğini, yani bir nevi modernize edildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Türk 
müziği takımında bulunan zurna çalgısının ilk kez Uygurlar döneminde karşımıza çıktığı 
görülmektedir. Tuğ takımları, devletin müzik topluluğu olmakla birlikte devlet olma sembolünü 
korumaya yerleşik hayatta da devam etmiştir. Bazı kaynaklarda tuğ takımının geçmiş dönemden 
süregelen görevlerinin yanı sıra, Uygurlarda devlet merasimi, gelen misafirlerin karşılanması ve 
müjdeli olayların duyurulması gibi nevbet vurma görevleri olduğundan bahsedilmektedir. 
Hunlar, Göktürkler ve Uygurlardan sonra Türk müziği çeşitli iç ve dış dinamikler ve etkileşimler 
sonucunda çevre uygarlıklarla çeşitlenip zenginleşerek çok yönlü ve kapsamlı bir gelişme 
göstermiştir. Türk müziği, sadece Türkistan ile sınırlı kalmamış tarihin ilerleyen döneminde 
Türk devletlerini gelişimine ve değişimine paralel olarak farklı boyutlar kazanmıştır. İslamiyet’in 
kabulü, Osmanlı Devletinin kuruluşu, Cumhuriyet dönemi hatta daha fazla başlıkta 
değerlendirmeye açık olan Türk müziği ve kültürü geniş kapsamlı olmasının yanında uzun 
solukludur. Günümüzdeki gelişmelere paralel olarak varlığına modern boyutta, üniversitelerde 
verilen eğitimle devam etmekte ve kültürel etkileşimlerle ilerleyişini sürdürmektedir. 
 
KAYNAKÇA 
Çağlak, E., Filiz, S.(2018) Türk devlet geleneğinde askerî müzik ve askerî müzik eğitimi. Sahne ve 
Müzik Eğitim - Araştırma e-Dergisi 
Özyurt, S. Çin kaynaklarına göre ESKİ TÜRKLERİN MÜZİK ANLAYIŞI. S. 77-79 
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GÖÇEBE DÜNYASINDAN HABERLER 
 

Kırgızistan’da Son Bir Aydaki Gelişmeler 
 

Siyaset 
Kırgızistan’da 4 Ekim'de yapılan seçimlere muhalefet sert tepki gösterdi. Seçim sonuçlarını 
kabul etmeyen halk sokaklara döküldü. Günlerce süren olaylar yaşandı. Seçim sonuçları iptal 
edildi. Cumhurbaşkanı Ceenbekov istifa etmek zorunda kaldı. İktidar tamamen el değiştirdi. Eski 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev yolsuzluk suçlamalarından yargılandığı 
davada 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Atambayev, seçimler sonrası çıkan olaylarda hapisten 
kaçsa da bir süre sonra yeniden tutuklandı. 
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır El Sabah tele 
konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Kuveyt Dış İşleri Bakanı Sabah, 
“Bişkek’te Kuveyt büyükelçiliği açma ve bakanlıklar arası işbirliğini arttırmayı hedeflediklerini” 
ifade etti. Bu gelişmeyle beraber Kuveyt’in Türkistan coğrafyasında bir faktör olma arzusu 
içerisinde olmayı hedeflediğini gösterebilir. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yayınlanan büyükelçiler 
kararnamesiyle Bişkek Büyükelçiliğine Ahmet Sadık Doğan atanmıştır. 
Kırgızistan Geçici Cumhurbaşkanı Talant Mamıtov’un Rusya Federasyonu’na yaptığı çalışma 
ziyareti sırasında, Kamu TV Radio Ala-Too 24 TV kanalına röportaj verdi. Mamıtov; “Rusya 
birçok konuda bize yardım etmeye hazır” ifadesinde bulundu. 
Kırgızistan’da 10 Ocak’taki cumhurbaşkanlığı seçim gününde, ülkenin yönetim şeklini 
belirlemek için referandum da yapılacak. Yasaya göre, seçmene, ülkenin yönetim şeklini 
belirlemek için “başkanlık yönetimi”, “parlamenter yönetim” ve “hiçbiri” seçenekleri sunulacak. 
Kırgızistan’da Anayasa tartışmaları sürüyor. Ülkede yeniden başkanlık sistemine geçilmesi 
tartışılırken, parlamentonun yeni bir seçim yapılana kadar Anayasa değişikliği kararı 
veremeyeceği halde bu kararı vermesi eleştiriliyor. Avrupa’dan da bu konuda tepki geldi. 
Özbekistan, Kırgızistan'da iki hastanenin daha inşaatını finanse etti. Bişkek ve Çüy bölgesinde 
176 ve 24 yatak kapasiteli iki modüler hastane açıldı. İnşaatları ve ekipmanları tamamen 
Özbekistan tarafından finanse edildi. 
Kırgız Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Kubanıçbek Omuraliev, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Yalçın Topçu ile görüştü. Taraflar, ülkeler arasındaki ikili işbirliğinin 
geliştirilmesi, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçimleri, Referandum durumu ve olasılıkları 
tartıştılar. 
Macaristan yeni dönem üniversite kayıtlarında Kırgızistan’a 150 öğrencilik bir kontenjan açtı. 
Bilindiği üzere Macaristan yakın dönemde Türk Konseyi'ne gözlemci üye olarak katıldı. 
Kırgızistan’da 10 Ocak’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylar, insan haklarını 
ve özgürlükleri koruyacaklarını taahhüt etti. “İnsan Hakları ve Özgürlükler Anlaşması” başlıklı 5 
maddelik taahhütname, adayların da katıldığı etkinlikte imzaya açıldı. 
 
Eğitim-Kültür-Sanat 
Kırgızistan’da aile içi şiddet ve kadın ölüm oranlarının yüksek seviyelerde olması sebebiyle 
Kırgız şarkıcı Zere Asylbek, kadına şiddeti vurguladığı ve şiddete maruz kalan Kırgız kadınları 
gündeme taşıyan şarkılar bestelemeyi düşünüyor. Bilindiği üzere ülkemiz Türkiye’de de kadına 
şiddet vakaları son zamanlarda çok büyük bir artış içerisindedir. Sanatçıların böyle bir çalışmaya 
girmesi ülkemizde de faydalı olabilir. 
67 yıl 181 gün boyunca pratik cerrahi alanında görev yapan Kırgız Akademisyen Mambet 
Mamakeevich Mamakeev’in Dünya rekoru resmen onaylanmış ve Guinness Rekorlar Kitabı 
diploması verilmiştir. 
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Kırgızistan’da 2015 yılında ilan edilen Manas Destanı Günü, “Manasçıların Buluşması” etkinliği 
ile kutlandı. Etkinlikte, Manas Destanı'nda adı geçen Manas kahramanının oğlu Semetey’in 
Buhara’dan Talas’a dönüşü tiyatro oyuncuları tarafından canlandırıldı. 
Bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen “Türk Filmleri Haftası-Bişkek” etkinliği korona virüs sebebiyle 
çevrimiçi olarak 18-22 Aralık 2020 tarihlerinde 5 Türk filmi gösterimi, film gösterimi sonrası 
filmlerin yönetmeni ve oyuncularıyla yapılan söyleşileri ile gerçekleştirildi. 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Yunus Emre 
Enstitüsü’nün destekleriyle Kırgız Edebiyatının mümtaz şahsiyeti “Cengiz Aytmatov Uluslararası 
4. Issık Göl Forumu” 11 Aralık’ta Bişkek’te gerçekleşti. 
Kırgız Cumhuriyeti Geçici Cumhurbaşkanı Talant Mamıtov, Kazakistan’ın bağımsızlığının 29. 
yıldönümü vesilesiyle Kasım-Comart Tokayev’e tebriklerini iletti. 
Kırgızistan’da Cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi konumundaki Sadır Caparov’un 
kampanyasında devlet görevlilerinin ve kolluk kuvvetlerinin yer alması ülkedeki muhalefetten 
tepki aldı. Caparov, aktif devlet görevi olmamasına rağmen kamu kaynaklarını kullanmakla 
suçlanıyor. 
Kırgızistan Geçici Cumhurbaşkanı Talant Mamıtov, 2019-2020 akademik yılı sonunda ülkenin 
yükseköğretim kurumlarının en iyi 70 öğrencisine Cumhurbaşkanlığı bursu verileceğine ilişkin 
bir emir imzaladı. 
PTT, “Türkiye Cumhuriyeti-Kırgız Cumhuriyeti Ortak Pulu” nu tedavüle çıkardı. 
Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde “Umut Genç Sinemacı 8. 
Forumu” başladı. Forumun açılışı, “Sinemaseverlerin karantina günlükleri” temasıyla başkent 
Bişkek’teki Ala-Too Sinema Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Kırgız Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Kubanıçbek Omuraliev, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı 
Birol Akgün ile görüştü. Görüşmede Kırgız Cumhuriyeti’nde özel eğitim kurumlarının açılması ve 
işletilmesine ilişkin anlaşmanın uygulanmasını konuştu. 
Kırgızistan’ın, Türkiye ve Kazakistan ile beraber UNESCO’ya sunduğu zekâ ve strateji oyunu 
Mangala diğer adıyla Göçürme, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili 
Listesi’ne kaydedildi. 
Cengiz Aytmatov Ankara'da anıldı. Doğumunun 92. yılı vesilesiyle Keçiören Belediyesi Cengiz 
Aytmatov parkında düzenlediği anma törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu katıldı. 
Kırgızistan’da kadınlar, el sanatlarının yaşatılması için düzenlenen nakış yarışmasında 
hünerlerini sergiledi. Bişkek'te düzenlenen “En iyi nakışlı kalp panosu ve Kırgız kadınların 
geleneksel kıyafeti beldemçi hazırlama” yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı. 
 
Sağlık 
Kırgızistan’da 18 Mart 2020’de korona virüs salgınının görülmesinin ardından başkent Bişkek’te 
kapatılan sinema salonları 8 ay aradan sonra tekrar sinemaseverlerine kapılarını açtı. Tüm kamu 
ve özel alanlarda olduğu gibi sinema salonlarında da maske takma zorunluluğu ve ateş ölçümü 
uygulanmaktadır.  
Kırgızistan’da hava kirliliği kabul edilen sınırları aştı. Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre 
Bişkek dünyada havası en kirli 13. şehir oldu. 
UNICEF, Kırgızistan’daki okullara 30.000 litreden fazla antiseptik bağışladı. Ülkede eğitime 
başlama süreçlerinde corona virüs ve diğer hastalıklardan korunulması için bu bağışın yapıldığı 
açıklandı. 
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Pakistan'daki Kırgızistan Büyükelçiliği, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na insani yardımda 
bulundu. Bir tondan fazla 18.000 dolarlık ilaç ve tıbbi malzeme Sağlık Bakanlığı temsilcilerine 
teslim edildi. 
 
Kırgızistan’da, 18 Mart’ta korona virüs sebebiyle kapatılan tiyatrolar yeni yıl kutlamaları 
öncesinde tekrar açıldı. “Abdılas Maldıbaev” isimli Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu 
sahnesinde, Çaykovski'nin 1891'de bestelediği son balesi Fındıkkıran’ın provası yapıldı. 
 
Ekonomi 
Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi, bu yılın Ocak-Eylül ayına ilişkin, “Ülkenin doğrudan yatırım 
miktarı ve sermaye çıkışı rakamlarını” açıkladı. Buna göre, doğrudan yabancı yatırımlar, bu yılın 
ilk 9 ayında 2019’un aynı dönemine göre % 30,9 düştü. 
Kırgızistan milletvekilleri, yasadışı yollarla finansal varlık elde eden kişilerin mal varlığını 
Hazine Müsteşarlığına devrederek kovuşturmadan kaçınmalarına olanak tanıyan bir ekonomik 
af tasarısını onayladı. 
 
Spor 
Kırgız sporcu Aisuluu Tınıbekova Sırbistan’da düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası’nda 62 kg 
ağırlık kategorisinde ikinci turda Rumen atlet Christa Inceni’yi 10-0’lık skorla;  çeyrek finalde ise 
Türk atlet Cansu Aksa’yı 10-0’lık skorla yendi. Tınıbekova yarı finalde Rus atlet Lyubov 
Ovcharova 13-2; finalde ise Letonyalı atlet Anastasia Gorigorieva ile mücadele etti. Tınıbekova 
rakibini 14-0’lık skorla mağlup ederek Dünya şampiyonu oldu. 
ABD’de CFFC 90 MMA turnuvasında Kırgız sporcu Zülkarneyn Kamçıbekov, Amerikalı Darrin 
Brooks’u yendi. ABD’li sporcu dakikalarca yerden kalkamadı. 
 
Beytullah KOCABAŞ 
KAYNAKLAR 
http://tr.kabar.kg/ 
https://twitter.com/yasturkistan 
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Kazakistan’da Son Bir Ay Içerisindeki Gelişmeler 
 
Kültür-Sanat-Spor 
Çorum’un İskilip Belediyesi tarafından İskilipli Âlimler Müzesi’ndeki bir odaya Abay 
Kunanbay’ın ismi verilmiştir. Ayrıca İskilip’te Atatürk Orman Çiftliği’nde oluşturulan Abay 
Kunanbayev Parkı’nın açılış töreni yapılmıştır. 
Üç bin yıllık kartalla avcılık geleneğinin spor dalı olarak geliştirildiği Kazakistan’da Sonar-2020 
Geleneksel Kartalcılar Turnuvası yapıldı. Kazakistan Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 
turnuvaya 10 eyaletten 50 kartal avcısı katılmıştır. 
Kazakistan devletinin de desteğiyle çekilen “Muzbalak” isimli uzun metrajlı animasyon filmi 
Hindistan ve İsveç’te yapılan film festivallerinde en iyi animasyon filmi ödülünü aldı. Filmde 
evcilleştirilen bir kartal ve adamın hikâyesi anlatılıyor. 
Kazakistan’da Altay Dağları’nın batısındaki bir köyde doğup büyüyen 20 yaşındaki demiryolu 
işçisi Imanbek Zeykenov, yaptığı remix ile Grammy (Dünya Müzik Albümü) adayı oldu. 
Zeykenov, En iyi remixed kayıt kategorisinde RAC, Morgan Page, Louie Vega ve Haywyre gibi 
önemli isimlerle yarışacak. 
Kazakistan'ın Türkistan kentinde Kazak milli marşının bestecisi Shamshi Kaldayakov’un 2,5 
metrelik bronz anıtının açılışı yapıldı. 
Kazak boksör Gennady Golovkin, unvan maçında Polonyalı Kamil Szemereta’yı yenerek 
kariyerindeki 41. galibiyetine ulaşarak Szemereta’yı kariyerinde ilk kez mağlubiyete uğrattı. 
Golovkin’i Cumhurbaşkanı Tokayev ve kurucu Cumhurbaşkan Nazarbayev telefonla arayarak 
tebrik etti. 
Kazakistan’ın Türkiye ve Kırgızistan ile birlikte UNESCO’ya sunduğu zekâ ve strateji oyunu 
“Mangala” diğer adıyla “Göçürme”, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili 
Listesi’ne kaydedilmiştir. 
2020 yılı TÜRKSOY tarafından Abay Kunanbayev yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda Kazakistan’ın 
Türkistan şehrinde Abay Kunanbayev anıtı açılmıştır.  
 
Siyaset-Askerî 
Rusya Devlet Televizyonu’nda konuşan bir Duma Milletvekili, “Kazakistan topraklarının 
Rusya’nın bir hediyesi olduğunu” ifade etmesi üzerine Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya 
Federasyonun maslahatgüzarını çağırarak nota vermişti. 
Kazakistan Askerî Akademisi Başkanı Albay Muhtar Serkpayev, Rusya’nın Kazakistan’a karşı 
hibrit savaş başlattığını ifade ederek, devlet güvenliğinden sorumlu yetkili organların duruma 
acilen müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Serkpayev, Kazakistan’ın sınırlarını, toprak 
bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için gerçek adımlar atılmadığı takdirde, Ukrayna’nın 
doğusunda olduğu gibi sivil halkın kanının dökülmesi tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekti. 
Kazakistan İsveç Büyükelçisi Kayrat Abdrahmanov, AGİT yönetimi tarafından Azınlıklar Yüksek 
Komiseri olarak seçilmiştir. Nazarbayev, Kazakistan’ın başkentinin Türkistan şehrine taşınacağı 
iddialarına “Bunun söz konusu olmadığını, Nur-Sultan şehrinin her bir binasıyla kendisinin 
ilgilendiğini ve şehrin gelişmeye devam edeceğini” ifade etmiştir. Kazakistan Başbakanı Askar 
Mamin, 2 Ekim 2007’de kabul edilen devlet sembollerinin kullanımı ile alakalı kanunun 4. 
fıkrasında değişiklikler yapılmasına öngören maddeyi değiştirerek vatandaşların ülke bayrağını 
konutlara asmasına izin veren kanun değişikliğini imzaladı. Artık Kazakistan’da vatandaşlar 
evlerinin balkonlarına bayrak asabilecek. 
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Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’e tebrik mektubu göndererek “2020 sizin için zafer yılı oldu” diyerek tebriklerini dile 
getirmiştir. 
 
Ukrayna Karapapak Türkleri Milli Konseyi tarafından, Kazakistan Cumhuriyeti kurucu 
Cumhurbaşkanı ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan 
Nazarbayev’e “Tengri Yıldızı” nişanı ödülü verilmesine karar verilmiştir. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2 Ocak 2021 tarihinden itibaren ülkede 
ölüm cezasını kaldıran kanunu imzaladı. Yeni kanuna göre, bundan sonra idam cezası yerine 
müebbet hapis cezası uygulanacak. 
 
Ekonomi-Ulaşım 
Kazakistan hükümetinin keşif uçağı ile istihbarat iletişim sistemleri satın alma talebine Amerika 
Birleşik Devletleri’nden onay çıktı. 
Kazakistan’da yeni hizmete açılan Türkistan Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul, Mekke, 
Bakü, Moskova ve Dubai’ye uçak seferleri yapılacak. Hazret Sultan olarak da anılan Türkistan 
Uluslararası Havalimanı’na ilk uçuş başkent Nur Sultan’dan yapılmıştır. 
Kazakistan’da en çok vergi veren 30 yabancı şirketin içinde 3 Türk şirket yer aldı. Bu şirketler 
Borusan, Anadolu Efes ve Coca-Cola Türkiye oldu.  
Batı Kazakistan Eyaleti’ne bağlı Aksay şehri yakınlarında Burlinsky bölgesinde bulunan petrol ve 
gaz sahası Karaçaganak Petroleum Konsersiyumu, Kazakistan devletine 1.3 milyar dolar 
tazminat ödedi.  
 
Sağlık 
22 Aralık’a kadar yeşil durumda (tehlikesiz) olan Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan, son 3 günde 
korona virüs vaka sayısının artmasından dolayı sarı durum (yarı tehlikeli) kategorisine yükseldi. 
Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Murat Shoranov, Kazakistan’ın korona virüse karşı Pfizer 
aşısının anlaşmasını imzaladığını ve Kazakistan’a aşı tedarik etmeye hazır olduklarını ifade 
etmiştir. 
Kazakistan’da, Rus bilim insanları tarafından geliştirilen ve dünyanın tescil edilen ilk korona 
virüs aşısı olan Sputnik V’nin üretimine başlandı. Kazakistan 22 Aralık itibariyle korona virüse 
karşı Rus aşısı Sputnik V uygulamalarına başlamıştır. Ülkede toplu aşılamaya Şubat 2021’de 
geçileceği ifade ediliyor. 
Kazakistan Sağlık Bakanlığı başkent Nur-Sultan’da korona virüs vaka sayısının artmasından 
dolayı “kırmızı duruma” girdiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde 777 yeni korona virüs 
vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 139.159’a yükseldi. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet 
Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Tokayev: “Kazakistan, testler sırasında iyi sonuçlar veren 
kendi ilacını geliştiriyor. Önümüzdeki hafta ise Rusya ile ortak bir aşı üretimine başlayacağız" 
dedi. 
Aşının ilk iki fazının başarıyla ve %96 korumayla gerçekleştiren Kazakistan da 3000 gönüllü 
üzerinden aşının üçüncü fazı denenecek. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: “Kazakistan, testler sırasında iyi sonuçlar veren kendi 
ilacını geliştiriyor. Önümüzdeki hafta ise Rusya ile ortak bir aşı üretimine başlayacağız” dedi. 
Kazakistan üst düzey devlet adamları, yerli “KAZ-COVID-IN” aşısının gönüllü denemelerine 
başladı. Aşının klinik deneyler 1. ve 2. aşamalarının 29 Kasım’da tamamlanmıştı. Aşıda yan etki 
kaydedilmemiş ve %95 yüksek etkinliğe sahip olduğunu belirtilmiştir. 
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1. Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev’in katılımıyla 2020 Gönüllüler Yılı’nın 
sonuçları görüşüldü. Gönüllüler, 1000’den fazla kayıp kişiyi arama işlerinde devlet organlarına 
yardım ederek destekte bulundu. Bu toplantıda Tokayev konuşma yaparak Gönüllüler Yılı 
kapsamında pek çok iyi işlerin yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı “Gönüllüler, yüksek sivil 
sorumluluk ve gerçek vatanseverliğin bir örneği haline geldi” ifadesinde bulundu. Tokayev, 
devlet programlarında gönüllüleri destekleme projelerine yer verilmesi gerektiğini açıkladı.  
Ülkede kurumsal gönüllülüğün geliştirmek konusu da ele alınacak. Gönüllüler 2. Dünya 
savaşında kayıp olan 566 Kazakistan askerinin tespit edilmesinde destek verdi.  
2. Kazakistanlı Karakat Başanova “Junior Eurovision” Çocuk Şarkı Yarışması’nda ikinci oldu. 12 
yaşındaki Başanova sadece ikinciliği değil, aynı zamanda milyonlarca dinleyicilerin kalbini de 
kazandı. Yarışma, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşti. Kazakistan’lı 
genç şarkıcı yarışmada 7yaşındayken kaybettiği babasının anısına yazılan “forever” şarkısını 
söyledi. Yarışmada dünyanın farklı ülkelerinden toplamda 12katklımcı sanal sahnede buluştu. 
Yarışma sonucunda birincilik Fransa’nın, ikincilik Kazakistan’ın, üçüncülük ise İspanya’nın oldu. 
3. Kazakistanlı aşçılar milli içeceklerden yeni yemekler icat ediyor. Vatandaşlar arasında çok 
beğenilen yemekler arasında deve sütünden dondurma da vardır. Başkent kokanları şeflerinden 
Artem Kantsev, yıllardır kazak mutfağını incelemekte olduğunu belirtti. Ayrıca her yıl ülkenin 
farklı bölgelerini gezerek yeni tarifler ürettiğini açıkladı. 
4. Kazakistan’la 10 Aralık’tan itibaren Türkiye’ye uçuş sefer azaltılarak haftada yapılan 20uçak 
sayısı 10’a düşecek. İki ülkenin sıhhi ve epidemiyolojik gerekliliklerine uygun olarak, uçuşlar 
havayollarının resmi Web sitesinde yayınlanan programa göre gerçekleştirilecek. Ülkede son iki 
günde negatif sonuçlu PCR testi olmayan 348hava yolcusu karantinaya alındı. 
5. Kazakistan 16aralık Bağımsızlığının 29.yıldönümünü kutluyor. Türkiye, 1991’de Kazakistan’ın 
bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştu. Bayram vesilesi ile Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev vatandaşları tebrik etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart 
Tokayev, bir açıklama yaparak “Bağımsızlığımızın 29.yılı zor ve standart dışı geçti. Bu tür kader 
sınavları her neslin çoğuna düşmez. Eminim ki gelecekteki torunlar çabalarımızı takdir 
edecekler” dedi. Tokayev, 2021yılını Kazakistan’ın 30.Bağımsızlık yılı ilan etti. Kazakistan’da 
bayram Arife’sinde ülke çapında çeşitli etkinlikler düzenlenerek yeni sosyal ve kültür tesislerin 
açılış töremi gerçekleşiyor. 
6. Kazakistan Milli Ekonomi Bakanlığı’nın İstatistik komitesi, ülke nüfusunun 18milyon 833nin 
kişiye ulaştığını belirtti. Bakanlığa göre nüfus sayısında geçen yılın Kasım ayına göre %1,3 artış 
(240,4bin) kaydedildi. Ülkede kent sakinleri 11milyon 109bin kili (%59) olarak belirtildi. 
Kırsalda ikamet edenlerin sayısı ise 7milyon 723bin kişiye ulaştı (%41). İncelenen dönemde, en 
büyük büyüme ülkenin 3 bölgesinde kaydedildi. Bu listede Almatı, başkent Nur-sultan ve 
Çimkent şehirleri bulunuyor. Verilere göre, ülke nüfusunun çoğunluğunu Kazaklar, Ruslar ve 
diğer uyruklar oluşturuyor. 
 
Beytullah KOCABAŞ 
KAYNAKÇA 
https://twitter.com/yasturkistan 
https://www.kazakistan.kz/haberler/gundem/ 
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