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BIZ KIMIZ ?

    Merhaba sayın yetkili biz Asman Medya Grup 
olarak Orta Asya’nın ortasında 2019 yılı itibari ile 
Türkiye merkezli olarak Kırgızistan’ın başkenti 
Bişkek’te hizmet vermeye başladık. Vizyonumuz 
çerçevesinde Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde 
haberler, reklam filmleri, belgeseller, kısa filmler, 
fotoğraf çekimleri, köşe yazarlığı, web ve seo 
hizmeti, içerik üretimi gibi medya alanında 
başarıya ulaşarak ve tüm gelişmeleri takip ederek 
bu alanlarda Asman Medya Grubunu kurarak 
ortak dilde vizyonda hizmet vermeye başladık. 
Kendimizi bulunduğumuz huzur ikliminde 
tanıtarak durmadan projeler ürettik genç dinamik 
ekibimiz ile hızla gelişen teknolojiyi takip 
ederek son donanım iletişim araçlarını kullandık 
ve bu yolda kendimizi sürekli geliştirdik bizi 
tercih edenlere son derece haklı olabileceği ve 
kararının bir kez daha iyi bir seçim olduğunu 
kanıtladık ve kanıtlamaya da devam ediyoruz. 
Sadece tek bir alanda değil tüm medya alanında 
Orta Asya’da ki gelişmeleri özel içeriklerimiz 
ile başarılı olan projelere imza atıyoruz. Orta 
Asya ve Kırgızistan’da ki kendini göstermiş 
iş yerlerinin reklamını yaparak reklamın iyisi 
kötüsü demeyerek işimizde başarılı olma hedefini 
taşıyoruz aynı şekilde Haber sitemiz ile özgün 
içerikler üretmeye ve Türk Cumhuriyetlerinde 
yaşayan halkları birleştiriyoruz. Bizim için 
imkansız veya başarısız diye bir şey olmayacağını 
da göstermiş oluyoruz kendi alanında başarılı 
Manas Üniversitesi iletişim fakültesi mezunu 
genç ekibimiz ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, 
Türkiye ve Kırgızistan’da hizmet vermeye devam 
ediyor medya alanında danışmanınız ve ortağınız 
olmak bize onur ve gurur vereceğini de belirtmek 
istiyoruz saygılarımızla.

Nasıl Başladık?

   Asman Medya Grubunun anlamı şudur: Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerdedir 
sözünden yola çıkarak Türk dillerinde ve 
Kırgızcada Asman Gök demektir. Türk 
Dünyasının istikbali her zaman göklerde olsun 
yani asmanda olsun diye böyle bir marka isim ile 
hizmete başladık. Türk Dünyası dostluk köprüsü 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim 
Fakültesi öğrencileri olarak bizler birer medya 
uzmanı ve alanımızda aktif başarılı öğrenciler 
olarak bu şekilde anlamlı bir medya şirketi ve 
platformu kurmak istedik Türk Dünyası içinde tüm

haberleri gelişmeleri enformasyonu teknolojiyi 
belgeselleri kısa filmleri projeleri bu platformda 
topladık ve de başarılı olduk kısa zamanda 
kendimizi tanıtarak aranan bir medya şirketi 
olduk. Medya faaliyet kollarımızı genişle-
terek Reklam tanıtım film prodüksiyon ve 
organizasyonlarda başarıya imza atıyoruz. 
Müşterilerimize reklam tanıtım ve sitemizde 
yapabileceğimiz tüm hizmetlerimizi yazarak 
müşterilerimizi istedikleri seviyeye ulaştırmak 
onları iyi bir kalıcı bir marka haline getirmeye 
özen gösterdik.

FARKIMIZ ?

     Asman Medya platformu olarak bizim diğer 
medya platformlarından farkımız şu : Bizler 
genç ve dinamik olduğumuz için projelerimiz 
çalışmalarımız hizmetlerimiz de işlerimize son 
derece hayal gücü modern ileri görüşlü iletişimci 
olarak yaklaşırız ve Dünya standartlarındaki 
medya ve gelişmeleri takip ederek çalışmalarımızı 
şekillendiririz. Sıradan sadece aldığı para 
kadar iş yapan değil yaptığımız iş iyi olursa 
bizde iyi oluruz anlamı ile çalışıyoruz. Bir nevi 
kazan kazan felsefesi ile yola çıkarız ekibimiz 
yaptığı işin en iyisi olması için çabalar ve sonuç 
çıkarır. Bizler bir farklılık olarak Türk  Dünyası 
gençlerine değiniyoruz onları buluyor orak projeler 
gerçekleştiriyoruz.  En önemlisi ortada iyi bir fikir 
yoksa çalışmanın sunucuda olmaz ! Reklamın 
iyisi kötüsü olmaz diyenlere her zaman iyi ve 
profesyonel reklamın ve medyanın nasıl olduğunu 
anlattık. Bu gayede Türk Dünyasında medya 
alanında çalışmalarımıza son hız devam edeceğiz.

Batuhan ATEŞ
Asman Media Kurucusu

Batuhan ATEŞ | BIZ KIMIZ?
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Bir insanın kaderi, dağdaki patika gibidir; bazen çıkar, 
bazen iner, bazen de dibi görünmeyen bir uçurumun başına 
gelir durur. İnsan tek başına böyle yolda yürüyemez. Ama 
birleşenler, birbirlerine omuz verenler her engeli aşar.

Cengiz AYTMATOV
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ASMAN MEDYA PROJESI
TÜRK DÜNYASI GENÇLIK MEDYA PLATFORMU

Türk dünyası devletlerinin ve Türk halklarının 
birbirini tanıması birkaç sebepten dolayı biraz 
gecikti. Türkiye ortak vizyonu ve soydaşlarını 
hiçbir zaman unutmadı!

Şuanda içinde bulunduğumuz enformasyon 
çağında yeni medyayı doğru ve aktif kullanan 
devletler küreselleşen Dünya’da söz sahibi 
oluyor. En önemlisi ortak geçmişe bağlı 
halkların birbirini tanıması kolaylaşıyor. Peki 
ortak geçmişe sahip olanlar kimler; Türk 
Dünyası burada devriye giriyor.

 Asman Medya ekibi olarak Türk dünyasını 
kapsayan tüm halklarla ve devletlerde aktif bir 
şekilde gençlere yönelik projeler üretmek 
seminerler düzenlemek, haber ve reklamlar 
yapmak; Sosyal medya aracılığı ile ortak 
misyonu, ortak geleceği belirlemek, medya
 sayesinde birbirini daha iyi tanımak isteyen 
Türk dünyasını ne kadar uzak olursa olsun 
gönül köprüleri ile buluşturmaktır.

TÜRK DÜNYASI GENÇLIĞININ 
ORTAK MEDYA PROJESI

ORTAK GELECEK !
TÜRK DÜNYASI MEDYASI

BIZIM FIKRIMIZ
ORTAK MEDYA ORTAK VIZYON

NE YAPIYORUZ ?
GENÇLIĞIN MEDYASI 
GELECEĞIN DÜNYASI
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Sosyal Medya köprüsünün eksikliğini fark ederek 
böyle bir böylesi bir girişime adım attık. Kısa 
zamanda içerik üreterek sadece Türkçe ile kısıtlı 
olmayıp, diğer Türk dillerinde de basın ve 
yayına başladık. Gerçekleştirmiş olduğumuz 
reklam, röportaj, belgesel, kısa film ve haber 
projeleri ile her alanda kendimizi kanıtladık. 
Üniversitemizin desteği ile T.C. Bişkek 
Büyük elçiliği, Tika, TRT, yerli basın kuruluşları 
akademisyenler ve  öğrencilerin katılmış olduğu 
tanıtım organizasyonu ile kendimizi tanıttık. Yine 
medya kurumlarınca yapılan yarışmalara katılarak 
kurumsallık yolunda mesafe kat ettik. Bizler 1 
yılı aşkın süredir Sosyal Medya'da Asman Medya 
olarak farklı bir vizyonla Türk Dünyası gençliğini 
medya aracılığı ile birleştiriyor, modern ve yeni 
bir köprü oluşturuyoruz.

GELECEKTE NE YAPACAĞIZ ?

Asman Medya ailesi olarak yapılmayanı 
yaparak, gösterilmeyeni göstererek bu yola 
girdik. Bizler sıradan resmi ağızdan el 
sallayarak nasihat verecek değiliz. Bizler 
gerçekleri göstererek Türk Dünyasını bir tık 
ileri taşıyarak süregelen şeyleri değil yeni bir 
yolla gençleri yeni medya projeleriyle 
birleştireceğiz.  Sosyal Medyada tüm Türk 
dillerinde yayın yaparak gençlerin severek 
yapıp benimseyecekleri projelerle buluşturma 
gayesindeyiz.  Vizyonumuz Asman Media ile 
yeni bir Türk Dünyası inşa etmenin yolunu 
açacaktır. En büyük hayalim Türk 

birliğini görmek.

Prof. Dr. Aziz SANCAR
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NE YAPIYORUZ ?

Öncelikle bizler Türk Dünyasında Sosyal 
Medya İnternet gazeteciliği yaparak soydaş 
ülkelerin birbirini daha iyi tanımasına
 sağlayarak, tarafsız haberleri dile getirerek 
gerçek bilgiyi ve haberleri okuyucularımıza 
ileterek gazetecilik ilke kurallarına uyarak 
Sosyal Medya üzerinden yayın yapmaktayız.

INANIYORUZ KI

Gazeteciler, gördüklerini,
düşündüklerini,
bildiklerini samimiyetle
yazmalıdır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

ASMAN HABER
Gençliğin Medyası !
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ASMAN HABER HAKKINDA

GENÇLIĞIN MEDYASI GELECEĞIN 
DÜNYASI !

Asman Haber Platformu Facebook, İnstagram, 
Twitter, Youtube ve web sitesi olarak haber
akışını sürdürmektedir. Haberlerimizi genellikle
ülkelerin iç siyasetine değinerek değil gerçekçi 
yazmaya çalışırız. Türkiye'deki diğer haber
kurumlarından örnek haber alarak birden fazla 
dilde yazmaya çalışır ve grafik tasarımı yaparak 
haberlerin dikkat çekmesini sağlarız. Özel haber
ve videolara yer vererek özgün içerikler 
oluştururuz. Soydaş ülkeleri birleştiren ortak proje 
ve konulara değinerek Türkiye halkının, soydaşları
hakkındaki bilgileri samimi bir dille aktarırız.

YAPILAN 
ÇALIŞMALAR

Haberler

Röportajlar

Belgeseller

Kısa Bilgiler

Kısa Filmler

Özel Çekimler

GELECEKTE YAPILACAKLAR !

2021 ASMAN | HABER
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ASMAN HABER PLATFORMUNU ORTA ASYA'DA 
TERCIH EDILEN YAPMAK
- Haber içeriklerimizi bütün Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin 
dillerinde yayınlamak.

- Sosyal medyayı aktif olarak kulanarak kurumsal yayınlar yapmak,

- Türk Dünyasında bulunan Üniversitelerin İletişim Fakültelerinde 
seminerler düzenleyerek ortak vizyon hedefinde iletişimci gençler 
yetiştirmek. 

- TRT ve benzeri devlet kurumları ve özel kuruluşlarla medya günleri 
planlamak.

ILERI GÖRÜŞLÜLÜK

Modern haberciliği yeni medya ile 
Orta Asya'da gerçekleştirmek.

RESMI KURUMLAR

Kurumsal olarak güvenirliği ve tarafsızlığı
arttırmak.

ORTAK HIKAYELER

Ortak yaşamları ve soydaş halkların hikayeleri
ile birleşmek.

TÜRKIYE VE ORTA ASYA
ARASINDA KÖPRÜSÜ

Ortak projeler ve haberler ile Türk 
Dünyası arasında gönül bağı oluşturmak.

ASMAN | HABER Haber Web Sitemiz
WWW.ASMANNEWS.COM

TWITTER
@asmanhaber

FACEBOOK
@haberasman

FACEBOOK
@haberasman

MAIL
ASMANMEDIAGROUP@GMAIL.COM

ILETIŞIM
ADRESIMIZ
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TÜRK DÜNYASI'NDA YENI BIR PROJEYE IMZA ATILDI
KIRGIZCA VE TÜRKÇE RAP KLIBI

     ırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde  
        okuyan Kuzey Yalçın ve Acara İsaeva Orta 
Asya albümün bir gün (Бир Күнү) adlı Kırgızca 
ve Türkçe rap şarkıları ile yeni bir projeye imza 
attı. Türkiye’de rap şarkıların ilgi görmesi ve çok 
sayıda dinleyeni olması sebebiyle Kırgızistan’da

okumakta olan Kuzey Yalçın Türkçe’ye 
yakın olan Kırgızca dilinin de ortak bir proje 
olmasına karar verdi. Kırgız arkadaşı Acara 
İsaeva ile Türkçe ve Kırgızca rap düeti olan bir 
gün şarkısının Kırgızistan’da klibini çektiler. 
Türkiye’de ve Kırgızistan’da ilk kez böyle bir 
klibin olması dikkat çekti.

    HABER&FOTOĞRAF: Furkan SEZMIŞ 
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BIŞKEK’TE TÜRK LEZZETLERI TANITILIYOR:
KAFE RODEO

Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te çok  
        sayıda Türk lezzetlerini sunan restoranlar 
mevcut. Fakat Osmanlı yemek kültüründe ki 
lokma tatlısı ilk defa Kafe Rodeo ile birlikte 
Bişkek’te Kırgız halkı ile buluştu. Kafede 
Lokmanın yanı sıra diğer lezzetleri kumpir, ev 
baklavası, pizza, hamur işi, börekler ve sulu 
yemeklerde mevcut.

Kafe işletmecisi: Ablabenek Karayanık açılış 
gününün anlam ve önemini şu şekilde

değerlendirdi. ‘’Ben aslında uzun zamandır 
buradayım. İnşaat işiyle uğraşıyorum. Yıllardır 
Kırgızistan’dayız burada böyle bir açık olduğunu 
gördük ve kış aylarını da değerlendirmek istedik. 
Halkın seveceğini düşündüm, damak lezzetlerine 
de uygun olduğunu düşünüyorum. Mutluyum 
inşallah tutar, inşallah herkes beğenir. Osmanlı 
tatlısı, Türk kültürü herkes bilsin tanısın isterim. 
Bu atmosferde de sizlerinde katkısı var tabi 
Manaslı gençleri çok seviyorum sağ olun.’’ dedi

İşletme sahibi açıklamasından sonra Kafe 
rodeo 1 yıl sonraki planları çerçevesinde Türk 
nüfusunun fazla olduğu Manas Üniversitesi 
yerleşkesi olan Cal bölgesinde de bir mekân 
açacaklarını ve Lokmada tanınırlığa ulaşarak 
Türk restoran kültürünü de yaymak istediklerini 
belirtti.

HABER: Batuhan ATEŞ FOTOĞRAF: Metehan BILEN
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gençler sizleri buraya davet 
ettiğimizde sizler de buraya 
misafir olarak geldiğinizde 
öğrencilik kavramını aşmak 
zorundasınız yaratıcı 
olmak zorundasınız. 
Öğretim üyeleri öğrencilere 
ufku gösterir, ufka siz 
koşacaksınız, siz sadece 
edilgen bir pozisyonda 
değil aktif bir pozisyonda 
olacaksınız, tabi bunları 
motive etmek çok önemli 
aynı şekilde öğrencilerim 
gazete çıkardılar sosyal 
medya platformu kurdular. 
Biz bu ruhu Manas’a 
taşıyıp aynı bu gençler gibi 
öğrenciye yönelik, topluma 
yönelik ve iki ülkenin 
kardeşlik ruhuna yönelik 
güzel projeler yaparak 
her iki ülkeye de hizmet 
edeceklerinden kardeşlik 
ruhunu geliştireceklerinden 
ve yaratıcı olarak buna 
katkı sunacaklarından 
hepsinden eminim gönülden 
kendilerine teşekkür 
ediyorum başarılar 
diliyorum ’  dedi.

Asman Medya 
platformunun asıl amacı 
Türk Dünyasında ki 
soydaş gençlere ulaşarak 
birliği sağlamak ortak 
projelerle Medya alanında 
Türki Cumhuriyetlerinde 
işbirliğini gençlik medya 
platformu olarak arttırmak. 
Hedefleri doğrultusunda 
ise Türk Dünyasında 
Belgesel, kısa film, Dijital 
Habercilik, Fotoğrafçılık 
ve tüm Medya alanlarında 
başarıya ulaşarak Orta Asya 
ülkelerinin tümünde ofis 
açma gayeleri olduğuda 
aktarıldı.

       
ürk Dünyası Sosyal    

       Medya Platformu  
Asman Medyanın ilk 
tanıtım günü kurucularının 
lisans eğitimi aldıkları 
Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesinin İletişim 
fakültesinde gerçekleşti.

Tanıtım gününe, T.C 
Bişkek Büyük elçiliği, 
Kırgızistan Ahıska birliği 
temsilcileri, Kırgızistan 
Tika temsilcileri, TRT 
kurumu temsilcileri, T.C 
Meb Kırgız-Türk Anadolu 
kız meslek lisesi, Bişkek 
Tteömer eğitim merkezi, 
Medya Manas, İletişim 
fakültesi Dekanlığı, 
akademisyenler ve yoğun 
bir öğrenci grubu katıldı.

Programda Asman 
Medya’nın şu ana kadar 
gerçekleştirmiş olduğu 
gençlik projelerinin tanıtım 
filmi yayınlandı. Asman 
Medya’nın kurucularından 
Batuhan Ateş konuşma 
yaparak Asman Medya’nın 
geçmişi ve geleceğini , 
hedeflerini ve başarmak 
istedikleri vizyonu

anlattı. Eğlence programı 
ile devam eden tanıtım 
gününün son kapanışında 
konuşması yapan 
Kırgızistan- Türkiye 
Manas Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekanı Sayın 
Prof. Dr. Hamza Kılıç’ın şu 
sözlere yer verdi:

‘’Ben buraya gelmeden 
öncede Erciyes 
Üniversitesinde 12 yıl 
dekanlık yaptım her zaman 
şunları söyledim biz

TÜRK DÜNYASINA GENÇ BAKIŞ DIJITAL MEDYA PLATFORMU
ASMAN MEDYA

T

HABER: Tuğba AKTAŞ FOTOĞRAF: Furkan SEZMIŞ
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HABER: Beyza DEMIR FOTOĞRAF: Furkan SEZMIŞ

       .C Bişkek Büyük  
       elçiliği Kırgızistan’da 
Korona virüs (Kovid-19) 
kapsamında insani 
yardımlarına devam 
ediyor.

Bişkek’te bulunan yapımı 
2017 tamamlanan Kırgız-
Türk Dostluk Hastanesi 
COVİD-19 Korona virüs 
mücadelesi kapsamında 
Kırgız Sağlık Bakanlığına 
devredildi. Aynı şekilde 
Tika tarafından onarılan 
Batken Bölge Hastanesi 
Bulaşıcı Hastalıklar bölümü 
binası da COVİD-19 
enfeksiyonu ile mücadele 
için kullanılıyor. DEİK 
Türk-Kırgız İş Konseyi 
ile de yapılan anlaşmada 
Kırgızistan’a Sağlık 
malzemesi yardımı 
yapılacak.

Türk Vatandaşlarının 
yanındayız

T.C Bişkek Büyükelçisi 
Cengiz Kamil Fırat’ın  
Kırgızistan’da  bulunan 
Türk iş adamlarına mesaj 
ileterek, Virüs ile mücadele 
kapsamında sokaklarda 
çalışan devlet memurlarına, 
sağlık çalışanlarına, 
İhtiyaç sahibi bireylere, 
asker ve polise kumanya 
ve gıda yardımı  yapmaya 
başladı. Bunun yanı Bişkek 
Büyük elçiliği Manas 
Üniversitesi yurtlarında 
kalan Türk öğrencilere 
her zaman yanlarında 
olunduğu Türkiye’ye 
dönme konusunda uçak 
talep edildiğini söyledi.  
Üniversite Rektörlüğü ile

eş güdüm olarak başlattığı
çalışmalarla Manas 
Üniversitesi, öğrencilere 
her gün kumanya yardımı 
yaparak. Her öğrencinin 
banka hesaplarına 2100 
som (190 TL) para yardımı 
yaptı. 

Korona virüs sebebi ile 
uygulanan tedbirlerde 
ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımız otelde 
kalabiliyor

T.C Bişkek Büyük 
elçiliğinin yardım 
kampanyasına duyarlı 
Türk İş adamları kendi 
vatandaşlarına bu süreçte 
kolaylık sağlıyor. Bişkek’te 
bulunan Techno Capsul otel 
işletmesi tarafından sunulan 
hizmette bu süreçte zorluk 
çeken ihtiyaç sahibi Türk 
vatandaşlar Bişkek Büyük 
elçiliğine başvuru yaparak 
otelde ücretsiz bir şekilde 
kalabiliyorlar.

TÜRK IŞ ADAMI KORONA VIRÜS SÜRECINDE
OTELININ KAPILARINI ÜCRETSIZ AÇTI

T
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30’UNCU GENÇ ILETIŞIMCILER YARIŞMASINDA  
ASMAN MEDYA EKIBININ ÜYESI IKINCI OLDU

Aydın Doğan Vakfı ve Türkiye Gazeteciler 
        Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen 30. Genç İletişimciler 
Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. 04.03.2020 tarihinde 
yarışmada ödüle layık görülen çalışmalar Hilton İstanbul 
Bosphorus’ta gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerine teslim 
edildi.

Yarışmaya 36 üniversitenin İletişim Fakültelerinden yazılı, görsel, 
işitsel ve internet yayıncılığı başta olmak üzere birçok dalda 
486 öğrenci 537 projeyle katıldı. Yarışmada 21 üniversiteden 59 
öğrencinin toplam 43 projesi ödüle değer bulundu.

Yazılı Dal Fotoğraf kategorisinde birincilik ödülüne Kırgızistan 
-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Tınıstan 
Temircan Uulu ‘‘Lenin ile Bayram Namazı’’çalışması layık

görülürken yine aynı kategoride Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi  İletişim Fakültesi öğrencisi ve 
Asman Medya genç üyesi Guliza Rustambek 
Kızı ‘‘Apokaliptik’’ çalışmasıyla ikincilik ödülüne layık 
bulundu.

Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Özel ödülüne ‘‘Ayana’’ 
adlı belgesel film projesiyle Kırgızistan Türkiye 
Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Aydana 
Topçubaeva layık bulundu.

HABER & FOTOĞRAF: Metehan BILEN 
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Türk dünyasının birliği, benim için güven sözüyle net bir 
şekilde ifade edilebilir. Ben birlikteliğimizi tasvir etmek için 
'yeniden doğuş' ve 'güven' sözlerini seçiyorum'.

Nursultan NAZARBAYEV
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Türkiye, içerisinde bulunduğumuz dönemde, 
      dış politikası açısından yeni bir eşikten 
geçmektedir. 1991 sonrası çok kutuplu dünya 
düzeninde Avrupa ve ABD gibi geleneksel 
ortaklarıyla birlikte kendini konumlandıran Türk 
dış politikası, özellikle Turgut Özal döneminden 
itibaren çeşitlendirilmeye çalışılmıştır. Birbirine 
alternatif teşkil etmeyen bu çeşitlilik, bölgesel 
politikalar aracılığıyla Türkiye’nin yakın 
çevresiyle işbirliği fırsatlarını artırmak amacını 
taşımaktadır.

Nitekim Ankara’da 3-9 Ağustos tarihinde 
düzenlenen Büyük elçiler Konferansında 
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, 
Türkiye’nin yeni vizyonu olarak “Yeniden 
Asya” açılımını dile getirmiştir. Her ne kadar 
basında Yeniden Asya açılımı yeni bir politika 
şeklinde değerlendirilmesiyse de, Türkiye için 
aslında pek de yeni bir politika değildir. Dışişleri 
Bakanının Aralık 2019’da Ankara’da düzenlenen 
“Yeniden Asya Çalıştayında" da belirttiği üzere 
bu politikanın temelinde, Türkiye ve Asya 
ülkeleri arasında son 20-30 yılda kaydedilen 
gelişmeler ışığında ortaya çıkan fırsatların yeniden 
değerlendirilmesi yatmaktadır.

Bilindiği üzere Türkiye, 1991 yılında Sovyetler 
Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını kazanan 
ve çoğunlukla Türkçe konuşan Kafkasya ve Orta 
Asya ülkelerini ilk tanıyan ülkelerden olmuştur. 
Bu ülkelerle tahsis edilecek ilişkilerin niteliğine 
karar verilirken, tek kutuplu dünya düzeninin 
yıkılmasını müteakip “Türkiye’nin NATO’daki 
işlevini yitirdiği” şeklinde yorumların yapılması 
etkili olmuş; Türkiye çok bölgeli kimliğini bir dış 
politika girdisi olarak kabul etmiştir. Bu çerçevede 
bölgede yeni bağımsızlığını kazanan ülkelere üst 
düzey ziyaretler gerçekleştirilmiş ve Türkiye ile 
Orta Asya ülkeleri arasında 1993 yılına kadar olan 
dönemde 140’tan fazla ikili anlaşma imzalanmıştır.

ORTA ASYA VE 
TÜRKIYE ILIŞKILERI
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1990’lı yıllarda bölgenin içinde bulunduğu 
gerçeklikler ve Türkiye’nin gündeminde AB 
üyeliğinin ön sıralarda olması nedeniyle beklenen 
ölçüde yakınlaşma sağlanamasa da, Türkiye 
Orta Asya ülkelerini desteklemeyi sürdürmüş, 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Birleşmiş Milletlere 
(BM) üye olmalarına yardımcı olmuştur.

Türkiye Orta Asya ülkeleriyle temasını 1992 
yılından sonra başlayan Devlet Başkanları 
Zirvesi ile sürdürmeye devam etmiştir. 1992 
yılında, özellikle Orta Asya ve Kafkasya’daki 
Türk Cumhuriyetleriyle yeni işbirliği imkânlarını 
değerlendirebilmek için ulusal kurum olarak 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
kurulmuştur.

Türk Dünyası ile işbirliği 2000’li yılların 
ortalarına kadar tarafların dış politikalarında 
ön sıralarda yer almamakla birlikte değişen, 
küreselleşen ve kurumsallaşan dünya düzeninde, 
Türk Cumhuriyetleri arasındaki işbirliğinin 
artırılması hedefi tekrar üst sıralara yükselmiştir. 
Bu amaçla mevcut diyalog yollarının da 
yardımıyla çeşitli uluslararası yapılar kurulmuştur. Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
  bu memleket, bizim.

N. Hikmet RAN
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ASRIN PROJESI
TÜRKSOY

Türk Dünyası’nın UNESCO'su olan 
      TÜRKSOY, 1993 yılında, Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla 
kurulmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Rusya 
Federasyonu'na bağlı 
Tataristan, 
Başkurdistan, Altay, Saha, 
Tıva, 
Hakas Cumhuriyeti ve  
Moldova'ya bağlı Gagavuz 
Yeri TÜRKSOY'a gözlemci
 üye olarak katılmışlardır. 
TÜRKSOY; kurulduğu 
günden buyana Türk 
halklarının gönül birlikte
liğini ve kardeşliğini
güçlendirmek, ortak Türk 
kültürünü gelecek nesillere 
aktarmak ve dünyaya 
tanıtmak için çalışmaktadır.

TÜRKSOY’un çalışmaları, 
kuruluşundan bu yana üye ülke devlet 
başkanlarının himayelerinde yürütülmüş ve 
takdirlerini kazanmıştır.

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTLERİ

Kendini sürekli geliştiren ve yeniliklere 
imzaatan Türksoy'un kültür hayatına katmış 
olduğu yeniliklerden biride, Türk dünyası kültür 
başkenti uygulaması olmuştur. 
Şehirlerimizin kültür ve sanat hayatına renk 
katan uygulama kapsamında;

• 2012 yılında Kazakistan’ın renkli başkenti 
Astana

• 2013 yılında Türkiye’nin modern yüzü 
Eskişehir

  • 2014 yılında Tataristan’ın tarihi şehri 
Kazan

• 2015 yılında Türkmenistan’ın kadim 
şehri Merv

• 2016 yılında Azerbaycan’ın doğa 
harikası Şeki

                                      • 
2017 yılında Kazakistan’ın 
Türkistan şehri

• 2018 yılında Türkiye'nin 
Kastamonu şehri Türk 
Dünyası Kültür Başkenti 
seçilmiştir.

• 2019 yılında ise 
Kırgızistan'ın Oş şehri, Türk 
Dünyası Kültür Başkenti 
seçilmiştir.

"Bir millet savaş alanlarında ne kadar 
zafer elde ederse etsin, o zaferin sürekli 
sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile 
mümkündür."

M. Kemal ATATÜRK
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TÜRKSOY HAKKINDA
LIDERLERIN GÖRÜŞLERI

 TÜRKSOY'un, Türk  
Dili, Kültürü ve 

Sanatının korunması, 
canlandırılması ve 
araştırılması yönünde 
gerçekleştirdiği 

çalışmaları takdirle 
karşılıyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

TÜRKSOY, Türk 
halklarının kültür ve 

sanatının tanıtılmasında 
çok önemli bir rol 
oynuyor. Teşkilatın 
çalışmalarını etkin bir 
biçimde sürdürmesi 

birliğimizi güçlendiriyor 
       ve kültürel bağlarımızı 
                             sağlamlaştırıyor.

Nursultan NAZARBAYEV
Kazakistan Cumhurbaşkanı

TÜRKSOY bizi 
birleştiriyor. Bizim 
birlikteliğimizin 
temelinde ortak 
kökler, medeniyet ve 
tarih bulunmaktadır. 

TÜRKSOY’u 
güçlendirmek için 

elimizden geleni yapacağız.

İlham ALİYEV
Azerbaycan Cumhurbaşkanı

TÜRKSOY’un çalışmalarına 
çok önem vermekteyim, 

TÜRKSOY , ortak 
kültürel mirasımızı 
araştırmanın yanı 
sıra kardeş halklar 
arasındaki kültür 

bağlarını güçlendiriyor. 
Teşkilatın çalışmalarından 

dolayı gurur ve memnuniyet duyuyorum.

Gurbanguli BERDİMUHAMMEDOV
Türkmenistan Cumhurbaşkanı

Kültür bütün 
çalışmalarımızın 
kalbinde yer alıyor. 
TÜRKSOY’la beraber 
gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar kültürel 

zenginliklerimizin 
korunmasına ve gelecek 

nesillere aktarılmasına 
                         vesile oluyor.

İrina BOKOVA
UNESCO Genel Direktörü
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ASRIN PROJESI
MANAS ÜNIVERSITESI

Kırgızistan-Türkiye Manas 
         Üniversitesi, Türkiye ile Türk 
Cumhuriyetleri arasında eğitim ve kültür 
yönünden ilişkileri sağlamlaştırma amacı ile, 
30 Eylül 1995 tarihinde İzmir'de imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan hükumetleri 
arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek şehrinde 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
kurulmasına dair anlaşma'nın her iki ülke yetkili 
makamlarınca onaylanmasına müteakip 1997-
1998 öğretim yılında öğretime başlamıştır.

onaylanmasına müteakip 1997-
1998 öğretim yılında öğretime 
başlamıştır. Üniversite, 
Kırgızistan uyruklu öğrencileri 
kendi öğrenci seçme ve 
yerleştirme merkezince 
yaptığı sınavla, Türk 
öğrencileri Türkiye 
Cumhuriyeti Ölçme, Seçme 
ve Yerleştirme Merkezince 
(ÖSYM) yapılan YKS 
sınavı ile diğer Türk ve 
akraba topluluklarına mensup 
öğrencileri ise yine ÖSYM'ce 
yapılan TCS (Türk Cumhuriyetleri 
Sınavı) ile almaktadır.

Üniversitede, ders kitaplarının temini de dahil 
olmak üzere, eğitim-öğretim ücretsizdir. İhtiyaç 
sahibi öğrencilere verilen Gereksinim Bursu 
yanında ayrıca Akademik Başarı Bursu  ve 
istenildiği takdirde başvurulabilecek Yurtkut 
bursları da öğrencilere finansal güvence 
vermektedir. Öğretim dili Türkiye Türkçesi ve 
Kırgız Türkçesidir. Ayrıca İngilizce ve Rusça da 
öğretilmektedir.

Öğrenciler; eğitim süresine göre 

• 5 yıl olan fakülte Veteriner Fakültesi 
yüksek lisans diploması,

• 4 yıl olan fakülte ve yüksek okullardan 

Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, 
İşletme, İktisat, Maliye, Türkoloji, Tarih, 
Mütercim (tercüman), Radyo-TV, Sinema, 
Gazetecilik, Halkla İlişkiler,Resim,Grafik lisans 
diploması,

• 2 yıl olan meslek yüksek okulundan
Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yiyecek ve İçecek 
İşletmeciliği ön lisans diploması alarak
mezun olurlar.

Öğretim Dili: Üniversitede öğretim dili Türkiye 
Türkçesi ve Kırgız Türkçesidir. Her iki dil 

de hazırlık sınıflarında ileri düzeyde 
öğretilmektedir. Bunun dışında 

Rusça, Çince ve diğer Batı 
dillerini öğrenme imkanları 
sunulmaktadır.

Çift Diploma: KTMÜ 
mezunları hem Türkiye’de 
ve Türkiye’nin diplomalarını 
tanıyan ülkelerde hem 
de Kırgızistan’da ve 

Kırgızistan’ın diplomalarını 
tanıyan ülkelerde geçerli çift 

diplomaya sahip olmaktadırlar. 
Bu, geniş bir coğrafyada istihdam 

edilebilme imkânı sağlamaktadır. 
KTMÜ’nün bugüne kadar verdiği yaklaşık 

5200 mezunu, günümüzde 5 kıtada, 32 ülkede 
istihdam edilmektedir.

Diploma Denkliği: Özel statülü bir devlet 
üniversitesi olan KTMÜ’nün diplomaları, 
Türkiye’de ve Kırgızistan’da devlet 
üniversitelerinin verdiği diplomalara denktir ve 
aynı hakları sağlar.

Ücretsiz Öğretim: Yükseköğrenimleri için 
KTMÜ’yü tercih eden öğrenciler, eğitim-öğretim 
ücreti ödememektedir.

Ücretsiz Formasyon Eğitimi: Üniversite 
öğrencilerine öğretmenlik yapabilmeleri için
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gerekli olan formasyon eğitimi, alanlarında 
deneyimli öğretim elemanları tarafından ücretsiz 
olarak verilmektedir.

Burs Olanakları: KTMÜ öğrencilerine giriş 
kontenjan bursu, başarı ve destek burslarını 
sağlamaktadır. Ayrıca rektörlükçe üniversite 
mevzuatının öngördüğü şartlar çerçevesinde 
üniversite misafirhanelerinde öğrencilerin 
ücretsiz barınmalarını sağlamak amacıyla bir 
barınma yardımı da yapılmaktadır. (Diğer 
Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarından 
gelenlere öncelik tanınır).

Uluslararası Üniversite: Çeşitli öğrenci 
profiline sahip olan KTMÜ’de, Kırgızistan 
ve Türkiye başta olmak üzere 14 ülkeden 
öğrenciler okumaktadır. Bunların çoğunluğu 
Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, 
Çin, Moğolistan, Rusya, Azerbaycan, İran gibi 
ülkelerdendir. Bu öğrencilere 6 değişik ülkeden 
gelen çok değerli hocalar hizmet etmektedir.

Uluslararası Öğrenci Değişim Programları: 
Üniversite, öğrencilerine eğitim-öğretim hayatları 
boyunca değişim programlarıyla da farklı 
kültürleri tanımak, farklı eğitim kurumlarının 
imkanlarından yararlanmak ve ömür boyu sürecek 
kardeşlik ve dostluk bağları kurmaları için de 
imkanlar sunmaktadır. Her yıl ortalama 400 
öğrenci değişim ve staj programlarıyla dünyanın 
pek çok ülkesine ve özellikle Türkiye’ye 
gönderiliyor.

Gelişmiş Fiziksel ve Teknolojik Altyapı: 
Üniversitede öğrencilerin her ihtiyacını çağın 
gereklerine göre karşılayan modern fiziksel ve 
teknolojik altyapı kurulmuştur. İleri teknolojik 
cihazlarla oluşturulan eğitim-araştırma 
laboratuvarları, radyo ve televizyon stüdyoları, 
dijital tabanlı okuma ve öğrenme merkezleri, 
akıllı sınıfları, derslikleri ve amfileri, toplantı 
ve konferans salonları, yüksek hızlı kablolu ve 
kablosuz internet bağlantıları bunlara örnektir. 
Orta Asya’da örnek bir kampüs üniversitesi olan 
KTMÜ’de, eğitim uygulama merkezleri ve sağlık 
merkezi 7 gün, 24 saat açıktır.

"Dilde, fikirde ve işte birlik."

İsmail GASPIRALI
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ASRIN PROJESI
AHMET YESEVÎ  ÜNIVERSITESI

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan'ın 
        Türkistan şehrinde Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 
buyruğu ile 6 Mayıs 1991 tarihinde kuruldu. 
Süleyman Demirel’in Başbakan olarak yaptığı 
Kazakistan gezisinde (29 Nisan – 1 Mayıs 
1992) bu üniversitenin Kazakistan ve Türkiye 
ortak üniversitesi olması kararlaştırıldı. İkinci 
Türk Cumhurbaşkanları Ankara zirvesinde 
ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşma ve buna 
göre hazırlanan Tüzük, TBMM’ce onaylandı. 
Kazakistan Bakanlar Kurulu, üniversite 
yönetimini Tüzük gereğince kurulan Mütevelli 
Heyetine bıraktı.

Üniversite, beşi Türkiye Cumhuriyeti, beşi 
de Kazakistan Cumhuriyeti tarafından atanan 
on kişilik bir Mütevelli Heyet tarafından 
yönetilmektedir. Mütevelli Heyet 
Başkanı T.C. Cumhurbaşkanı tarafından 
doğrudan atanmaktadır. Üniversitenin 
Mütevelli Heyeti Ankara'dadır. 
10 Mayıs 2015  tarihli ve 
29351 sayılı Resmî Gazete'de 
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 
atama kararına göre "Hoca 
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-
Kazak Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanlığı'na Mütevelli 
Heyeti Üyesi Prof. Dr. Musa YILDIZ atanmıştır.

Üniversitenin öğretim dili Türkiye Türkçesi ve 
Kazak Türkçesidir. Bu dillerin yanı sıra İngilizce ve 
Rusça dilleri de öğretilmektedir. Tıp Fakültesinde 
eğitim 2 dil üzerinden verilir. Kazakça ve Rusça 
dilleri ile ders verilen 2 sınıf türü vardır.Kazak 
sınıflarında Türkçe,İngilizce ve Rusça dilleri; 
Rus sınıflarında Türkçe,İngilizce ve Kazakça 
dilleri öğretilir.Ayrıca 2011 yılı itibarıyla 
Türkçe ders verilen sınıflar için çalışmalar 
başlamıştır.Türkçe sınıflarında 2012 yılından 
başlayıp üniversite bünyesinde Türkiye ile 
Türkiye'deki eğitim görevlilerinin video konferans 
bağlantılarıyla ders anlatması amaçlanmıştır. 
Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan ve Türkiye 
Cumhuriyetinin ortak eseridir.

Üniversiteden alınan diplomaların Kazakistan 
ve Türkiye’de aynı alan ve aynı düzeyde eğitim 
veren yükseköğretim kurumlarının diplomalarına 
ve bunlara verilmiş haklara eşdeğerliliği kanun 
gereğiyle sağlanmıştır.

Günümüzde ortak Üniversitemizde dünyanın 32 
ülkesinden öğrenciler eğitim görmektedir. Şu 
anda, üniversitede yaklaşık 12,000 öğrenciyle 
Kazak, Türk, Rus ve İngiliz dillerinde 54 lisans, 
30 yüksek lisans ve 11 doktora programında örgün 
eğitim yürütülmektedir. 22 eğitim programında 
ise uzaktan eğitim programları faaliyetini 
sürdürmektedir. Ankara TÜRTEP eğitim merkezi 
tarafından 11 uzmanlık alanda 7,000 öğrenci 

uzaktan eğitim almaktadır. Üniversite 
bünyesinde 4 ilmi araştırma merkezi ve 

Avrasya Araştırma Enstitüsü ile 
bunun yanı sıra 7 araştırma 
laboratuvarı ve 70 araştırma 
birimi bulunmaktadır.

Öğrenci Kabulü: 
Giriş sınavını kazanan 
Türkiye Cumhuriyeti ve 
Kazakistan Cumhuriyeti 
ve diğer ülkelerin 
lise ve dengi okul 
mezunu vatandaşları, 

üniversitemizde öğrenim görme hakkına sahiptir.

Üniversiteni Tüzüğü gereği, öğrenci 
kompozisyonu, Kazakistan Cumhuriyeti, 
Türkiye Cumhuriyeti, diğer Türk Cumhuriyetleri 
vatandaşları ile Türk ve Akraba Toplulukları 
mensuplarından oluşmaktadır.

Türkiye’den

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aday öğrencilerin 
seçme, kabul ve yerleştirme işlemleri, her 
yıl belirlenen program ve kontenjanlara göre 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 
tarafından yapılan YKS ile gerçekleştirilmektedir.
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Kazakistan’dan

Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı olan 
aday öğrenciler, Kazakistan Eğitim ve Bilim 
Bakanlığınca yapılan merkezî öğrenci seçme 
sınavlarında aldıkları puanlar ve kontenjanlar göz 
önüne alınarak yerleştirilmektedirler.

Türk Dünyası’ndan

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba 
Topluluklarından öğrenci seçimi Rektörlük 
tarafından yapılmaktadır. Posta yoluyla, internet 
üzerinden ya da anlaşma yapılan resmî kurum ve 
kuruluşlar aracılığıyla alınan başvurular, kurulan 
komisyon tarafından belirlenen ölçütlere göre 
değerlendirilerek öğrenci seçimi yapılmaktadır. 
Başvuru koşulları Üniversitenin internet sitesinde 
duyurulmaktadır.

Diploma Denkliği: Üniversitemizden verilen 
diplomaların denkliği kanunla sağlanmıştır. 
Diplomalar, Kazakistan ve Türkiye’de aynı 
alan ve seviyede öğretim yapan yüksek öğretim 
kurumlarının diplomalarına ve bunların milletler 
arası geçerliliğine eş değerde olup, sahiplerine 
aynı hakları sağlamaktadır.

"Tarih soyut bir ilimdir. Tarih hayat 
içindir; Tarih milletlerin, kavimlerin 
varlıklarını korumaları, kuvvetlerini 
geliştirmeleri içindir."

Yusuf AKÇURA
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 Bir millet savas alanlarında ne kadar 
zafer elde ederse etsin, o zaferin sürekli 
sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile 
mümkündür.

K. ATATÜRK
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TÜRK TARIHININ ILK KADIN GENERALI
KURMANCAN DATKA          

Her alanda olduğu gibi Türk siyasi hayatında 
         da kadının daima önemli bir yeri olmuştur. 
Türk kadını askeri, siyasi, sosyal, ekonomik ve 
dini alanlarda daima yer almış ve tarihte göz ardı 
edilemeyecek işler başarmıştır. Türk tarihinin her 
alanında belki de yaşanılan konar-göçer hayatın bir 
gerekliliği olarak kadın her zaman yetkin ve etkin 
olmuştur. Destanlarda ya da halk hikayelerinde 
kutsallık atfedilen, kutlu özelliklerle anılan Türk kadını 
tarihin ilk devirlerinden beri cesaret, zeka ve bilgelik 
gibi üstün özelliklerle anılmıştır. Türk tarihine adını 
altın harflerle yazdıran, kutlu olduğuna inanılan çok 
sayıda kadın lider var olmuştur.

Kutlu kadın liderlerden bir tanesi de “Alay Dağlarının 
Melikesi” olarak anılan, datka yani general unvanına 
sahip Kurmancan olmuştur. Kurmancan Datka bir 
Kırgız kahramanıdır. Kırgızların bir araya gelmesine 
büyük etkisi olmuştur. Onun başardıkları yalnızca 
Kırgızlar için değil tüm Türk tarihi için önemlidir. 
Çocukken iyi bir eğitim alarak güçlü karakterinin 
temelini atmış ve Alimbek Datka ile evliliği sonrasında 
kendisini daha çok geliştirerek siyasi dehasını 
ortaya çıkarmıştır. Kurmancan Datka yaklaşık 45 
yıl kadar Kırgızların liderliğini yapmış, bu sırada 
izlediği başarılı politikalar sayesinde yalnızca kendi 
halkının değil Türkistan’daki diğer hanlıkların hatta 
bölgeyi işgale gelen Rus yöneticilerinin bile saygısını 
kazanmıştır. Her zaman tek hedefi halkının güvenliği 
olmuştur, öyle ki halkına zarar gelmesin diye bir anne 
olarak kendi evladının idam edilmesine bile karşı 
çıkmamıştır. Hem yaşarken hem de öldüğünde daima 
minnetle anılmış ve Türkistan tarihinin önde gelen 
liderlerinden olmuştur.

KURMANCAN DATKA’NIN HAYATI

   Öncelikle onun liderlik karakterinin oluşmasında 
büyük etki yaratan içerisinde yaşadığı dönemden 
kısaca bahsedecek olursak, bu dönemde Kırgızlar 
Hokand Hanlığı’nın hâkimiyeti altına girmiştir. 1700 
yılında Buhara ve Hive Hanlıklarının mücadelesinden 
bıkıp kendi istekleriyle bu hâkimiyeti kabul 
etmişlerdir. Kurucu halk olmasalar da zamanla 
idareyi ele geçirmişler ve özellikle hanlığın askeri 
gücünde oldukça önemli olmuşlardır. 167 yıl süren 
Hokand Hanlığı’nın hâkimiyet süresi; 1709-1800 
kuruluş dönemi, 1800-1840 gelişme ve yükselme 
dönemi, 1842-1876 iç karışıklıklar ve hanlığın yıkılış 
dönemi şeklinde üç safhaya ayrılarak incelenmiştir.  
Kurmancan Datka ise hanlığın yıkılış döneminde ve

sonrasında etkin olmuştur. Hanlık ilk zamanlarda hem 
Çin İle hem de Buhara Hanlığı gibi diğer hanlıklarla 
daimi bir mücadele içerisindedir. Türkistan’ın 
parçalı yapısından ve hanlıkların kendi aralarındaki 
mücadelelerinden faydalanmak isteyen Rusya da 
Türkistan’ın içlerine doğru ilerlemeye başlamıştır. 
Bu ilerlemeyi Ruslar dünya kamuoyuna “Rusya’nın 
Türkistan’da karşılaştığı durum, hiçbir sosyal 
organizasyonu olmayan, yarı vahşi ve göçebe 
halklar karşısındaki bütün medeni olan devletlerin 
problemleriyle aynıdır. Bu gibi durumlarda daha
medeni olan devletlerkendi sınırlarınıve menfaatlerini 
korumak zorunda kalmışlardır.” Şeklinde açıklamıştır. 
Diğer Türkistan halkları için olduğu gibi Kırgızlar 
için de asıl mücadele Ruslara karşı olmuştur. 
Hanlıklar birer birer Rus hâkimiyetine girmiş ancak 
halk isyanlarla direnmeye 
çalışmıştır. İşte böyle 
bir ortamda Kurmancan 
Datka’nın liderliğinde 
Kırgızlar önce Ruslara 
direnmiş sonra da 
onların hâkimiyetine 
girmiş olmalarına 
rağmen Kurmancan 
Datka’nın hayatta 
kaldığı süre boyunca 
güven içerisinde 
yaşamışlardır. 
Kurmancan, 
1811 yılında Oş 
yakınlarındaki 
Orke köyünde 
Munguş boyundan 
çiftçilik yapan 
Mamatbay’ın 
kızı olarak dünyaya 
gelmiş ve Kurban 
Bayramı’nda doğduğu 
için ona Kurmancan 
ismi verilmiştir. 
Mamatbay, köyünün 
tanınmış ve bilgili 
kişilerindendir, çevresi 
tarafından her zaman 
akıl danışılan biri 
olmuştur. Bu vasıflarının kızına da  geçmesini isteyen 
Mamatbay onun için özel hocalar tutarak Kurmancan’ı 
hem Türk geleneklerine hem de İslam’a bağlı, 
kendisine güvenen, saygılı bir şekilde düşüncelerini 
korkmadan ifade eden, gururlu ve mücadeleci 
karaktere sahip bir birey olarak yetiştirmiştir. Şüphesiz

                     Yazar: Şerife ÇETINKAYA
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onun bu liderlik vasıflarınasahip olmasındaki ilk etken 
doğduğu çevre ve babası olmuştur. Ancak babası her 
ne kadar bilgili ve anlayışlı bir kişi de olsa o dönemde 
Kırgız toplumunda uyulması gereken bazı gelenekler 
vardır. Bunlardan bir tanesi de kız çocuklarını 
erken yaşta aileler arasında yapılan bir anlaşmayla 
“kudalamaktır”, kudalamak dünür gitmek anlamına 
gelir yani küçük yaşlardan itibaren çocukların 
gelecekteki evlilikleri için söz verilmesi geleneğidir. 
Buna göre Kurmancan henüz yedi yaşındayken bağlı 
bulunduklarıboylar arasındaki iyi ilişkilerin daha da 
pekişmesi için babasının arkadaşı Törökul’unoğlu 
Kulseyit ile nişanlanmış, Kurmancan on yedi yaşına 
geldiğinde ise bu evlilik gerçekleşmiştir. O, bu 
evliliğe razı olmasa da ailesine ve geleneklerine 
karşı gelmemek için itiraz etmemiştir. Ancak bir yıl 
sonra Kulseyit’in bilgide ve görgüde kendisine denk 
olmaması ve yaşadığı mutsuzluğa dayanamayıp 
ailesinin evine dönmüştür. Bu geri dönüşle geleneklere 
karşı geldiğinin, bunun için ceza bile alabileceğinin 
farkında olmasına rağmen kendisi için aldığı bu cesur 
karardan dönmemiştir. Öyle ki bu karar sayesinde 
Kurmancan Türk tarihinin ilk kadın generali olmuştur. 
Doğduğu çevre gibi bu karar da onun karakterinin 
oluşmasında ve Kırgızların lideri olmasında temel 
etkenlerden olmuştur.

Evine geri döndükten üç yıl sonra 1831 yılında 
hayatının dönüm noktalarından bir tanesini yaşamış, 
yaşadığı Alay Bölgesi’nin yöneticisi Alimbek Datka  
  ile tanışmıştır. Alimbek Datka’dan 

kısaca bahsedecek olursak o, Hokand 
Hanlığı’nın yönetiminde etkin bir 
şekilde yer alanKırgız beylerinden 
birisidir. 1831 yılında “Datka” 
unvanını aldığı bilinmektedir. 
Hokand sarayındaki en yüksek 
rütbe olan bu unvan general 
rütbesine denk gelmektedir. Kelime 
anlamı gerçek bağlılık, hakikat ve 
adalet arayan olan bu unvana 
sahip kişi, idare alanında bulunan 
bölgenin en yetkilisi olmuştur. 
Hanlıkta oldukça güçlü bir isimdir 
hatta Kudayar ve Mala hanların 
tahttan indirilmesini sağlamıştır. 

Mala Han zamanında baş vezirlik 
görevinde de bulunmuştur. Bu süre 
zarfında tüm Hanlığın yönetimine de 
hâkim kişidir, işte bu yüzden güç 

beraberinde düşmanları getirmiştir. Alimbek Datka 
1862 yılında hileyle Orda’ya çağırılmış ve burada 
düşmanları tarafından öldürülmüştür.

Kurmancan, Alay Bölgesi’nin hâkimi Alimbek 
Datka’nın halkı için verdiği mücadeleden oldukça

etkilenmiş ve onun yanında yer almak istemiştir. 
Alimbek Datka da Kurmancan’ın zekâsından, 
cesaretinden, ahlakından ve güzelliğinden etkilenip 
onunla hayatını birleştirmek istemiş ve bunun 
üzerine yılda bir kez toplanan kadılar mahkemesinde 
Kurmancan’ın hala evli olduğu eşi Kulseyit’ten 
boşanmasını sağlamış, belirli bir süre sonra da 
Kurmancan ile evlenmiştir.  Bu evlilik Kurmancan’ın 
“Kurmancan Datka” olarak tarihe geçmesinin ilk 
adımıdır. AlimbekDatka bu evlilikte Kurmancan’ın 
zekasına değer vermiş ve ülkede meydana gelen 
her olayı onunla paylaşarak onun da fikirlerini 
almıştır. Zamanla çoğu olayı ona danışır olmuştur.
Bu süreçte Kurmancan kişisel eğitimine devam 
etmiş yönetim ile ilgili hususları eşinden öğrenirken 
Oşlu Şeyh Selahüddin İbn-i Mevlana Siracüddin 
hazretlerinden tasavvuf dersleri alarak onun müridesi 
olmuş ve maneviyatını daha da güçlendirmiştir. 
Kurmancan’ın saygınlığı da zamanla artmış hatta 
eşi Hokand’a gittiği zamanlarda Alay Bölgesi’nin 
yönetimini ona bırakır olmuştur. Bunun dışında 
henüz bir datka değilken bile at üzerinde askerlere 
öncülük etmiş, halkın sorunlarını dinlemiş ve devlet 
işlerine dahil olmuştur. Onun asıl hakimiyet devri eşi 
Alimbek Datka’nın 1862 yılında öldürülmesi ile 
başlamıştır. Onun ölümüyle Alay Bölgesi’nin yeni 
yöneticisinin kim olacağı tartışması öne atılmış, 
AlimbekDatka’nın kardeşlerinden birinin ya da ilk 
eşinden olan büyük oğlu Carkınbay’ın yeni datka 
olması öne sürülmüştür. Bu rütbeyi Carkınbay’a 
teklif etseler de o kabul etmemiştir. Çünkü 
halk ile askerin üzerindeki etkisi ve yönetim 
tecrübesiyle Kurmancan’ın Alay Bölgesi’nin 
yeni idarecisi olmasının daha uygun olacağını 
düşünmüştür. Tüm bunlardan sonra Kurmancan 
oğullarıyla birlikte Alimbek Datka’nın ardından 
idareyi devralmıştır. Hokand Hanlığı’nın Rus 
hakimiyetine girdiği 1876 yılına kadar yalnızca 
Alay Bölgesi’nin değil Çon-Alay, Kara-Kulca, 
Özgön, Nookat, Kara-Suu gibi bölgelerin 
de idarecisi olmuştur. Hatta bu bölgeler Rus 
hakimiyetine girdiğinde bile Ruslarla yönettiği 
başarılı siyaset neticesinde bu bölgeler hakkında 
söz sahibi olmuştur. 

1864 yılında HokandHanlığı’ndaki karışıklıklara son 
vermek adına “İslamiyet’in Türkistan’daki Dayanağı”  
olarak geçen Buhara Emiri Seyit Muzaffer ed-Din 
Oş şehrine gelmiştir. Bunu haber alan Kurmancan 
beraberindeki devlet yöneticileriyle birlikte onu 
karşılamaya gitmiştir. Kurmancan’ın onunla 
konuşmaya peçe takmadan çıkması ilk başta Emir’i 
rahatsız etse de onunla konuştukça bilgisini, görgüsünü 
ve cesaretini görmüş ona saygı duyup güvenmiştir. 
Emir, Kurmancan’ın halkına olan bağlılığını ve yaptığı
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Bu şartları kabul eden Rus devleti ile anlaşma 
sağlanmış ve bu anlaşmaya Kırgız tarihinde 
“Şartnama” adı verilmiştir. Kurmancan Datka hayatta 
kaldığı süre boyunca bu anlaşma Kırgız halkına 
bir huzur ortamı oluşturmuştur. Bu anlaşmanın ya 
da Şartnama’nın ise beş maddesi vardır. Bunlar şu 
şekildedir:

1. Eski hanlık karargâhının, eski şekline uygun 
düzenlenmesi iki taraf için de uygun değildir.

2. Yedi şehirli Hokand ülkeleriyle Rus istiklali 
altında, iki tarafın birleştiği kabul edilmiştir.

3. Halkın hayat tarzına ve dinine Rus idaresi 
tarafından bir baskı uygulanmayacaktır.

4. İsyan olursa sadece isyan edenler 
cezalandırılacaktır. Esir alınanlar serbest 
bırakılacak, sürgüne gidenler yurduna geri 
dönebilecektir.

5. Rusya’nın idaresi altındaki her halk bu yedi 
şehirli ülkenin halkı için endişe duymaktadır. 

Kurmancan Datka her ne kadar anlaşma yapmış 
olsa da oğulları Abdullahbek ve Mamatbek bunu 
kabul etmemiş ve direnişe devam etmiştir. Diğer 
oğulları ise annelerinin yanında yer almış ve idari 
bölgelerin yöneticiliğini devralmışlardır. Halkı 
için elinden geleni her zaman fazlasıyla yapmış ve 
onların huzur içinde yaşaması için çabalamıştır. 
Ancak kendi hayatı için bu pek mümkün olmamış 
direnişlere devam eden oğlu Abdullahbek’in 
Mekke’ye giderken vefat ettiği haberini almıştır. Oğlu 
Abdullahbek’i bağımsız Kırgızistan düşünceleri ile 
yetiştiren kendisidir, anlaşma yapmasını anlayışla 
karşılamasada hiçbir zaman ona kırgın olmamış 
onun varlığıyla güç bulmuştur. Bu acı Kurmancan 
Datka’yı derinden sarsmıştır. Tam da bu sıralarda 
bazı Rus yöneticiler kendi hâkimiyet alanlarında 
Kurmancan Datka ve ailesinin hala sözünün geçmesini 
kabullenememişlerdir. Rus gümrük görevlileri, 
Kamçıbek’in eşinin de bulunduğu Kaşgar’dan Alay 
bölgesine gelen bir kervanı güya kaçak mal taşıdıkları 
gerekçesiyle durdururlar ve tüm sandıkları açtırıp 
arama yapmak isterler. Kamçıbek’in nökerleri buna 
karşı çıkınca Rus gümrük görevlileri Kamçıbek’in eşi 
Asel Hanım’ın saç örgülerini keserek anahtarları alır, 
tüm sandıkları yere döker ve dağıtırlar. Bir de bunun 
üzerine Asel Hanım’ın boynundaki incilerin kaçak 
mal olduğunu iddia ederek ceza yazarlar. Öncelikle 
belirtmek gerekir ki Türk kültüründe bir kadının 
saçlarının kesilmesi ona karşı yapılan çok büyük bir 
hakarettir ve bu bir namus meselesidir. Kamçıbek 
orada olmadığı için bu meseleyi kendi namus

işleri takdir ettiği için ona “Datka” unvanını vermiştir. 
1865 yılında Hudayar Han yeniden tahta çıkınca ona 
bağlılığını ve saygısını sunmak için Hokand’a doğru 
yola çıkan Kurmancan Datka burada çok büyük bir 
saygı ve özenle karşılanmıştır. Hudayar Han onun 
hâkimiyetini ve datka unvanını tekrar onaylamış 
ve ona cübbe giydirerek Kurmancan Datka’yı 
onurlandırmıştır.

Bu sırada Ruslar Türkistan’daki yayılım alanlarını 
git gide artırmaya başlamıştır. Özellikle Türkistan 
Genel Valiliği’nin kurulmasından sonra sıkıntılar 
daha çok büyümüş, neticede 1875 yılında Hokand 
şehri düşmüş ertesi yıl II. Aleksander hanlığın 
ortadan kaldırılması için bir manifesto yayınlamıştır. 
Ancak KurmancanDatka ve oğulları Abdullahbek, 
Ömerbek, Mamatbek ve Hasanbek Kırgız halkının 
da desteğiyle Rus işgalci kuvvetlerine direnmiştir. 
Bu direnişin başında Kurmancan Datka’nın büyük 
oğlu Abdullahbek vardır. İmkânları yetersiz olsa da 
tüm güçleriyle çok iyi bildikleri Alay coğrafyasını 
da kullanarak Ruslara karşı direniş göstermişlerdir. 
Tüm bu direnişlerin sonuçsuz olacağını fark eden 
KurmancanDatka Rusların yaptığı katliamlarla 
daha fazla insana zarar vermemesi adına General 
Skobelev’in barış görüşmesi teklifini kabul etmiştir. 
Bu görüşme esnasında General Skobelev 65 yaşına 
gelmiş olan Kurmancan’ın halkına olan bağlılığına 
ve sevgisine hayran kalmış ve ona “Alay Dağları’nın 
Gerçek Çariçesi (Melikesi, Hanışası)” diyerek 
takdirlerini sunmuştur.  Halkının daha fazla zarar 
görmemesi için Kurmancan Datka Rusların anlaşma 
teklifini kendi şartlarını sunarak kabul etmek zorunda 
kalmıştır. Bu şartlar şöyledir:

1. Rus ordusuna karşı isyana katılan kimse 
cezalandırılmayacak.

2. Savaş esirleri özgür bırakılacak.

3. Göç etmek zorunda kalanların yurtlarına geri 
dönmesine izin verilecek.

4. Kimsenin malı zorla elinden alınmayacak.

5. Alınacak vergi tutarları en aza indirilecek.

6. Yerli halkın hak ve hukukları sınırlandırılamayacak. 

7. Halkın dinine ve inancına karışılmayacak.

8. Bölgede bulunan cami ve medreselere 
dokunulmayacak.

9. Halkın örf, adet ve geleneklerine asla 
karışılmayacak. 
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meseleleri sayan nökerleri Rus gümrük görevlilerini 
kılıçtan geçirir. Bu olay sonrasında Ruslar Kurmancan 
Datka’nın orada olmayan oğulları Kamçıbek ve 
Mamatbek ile küçük torunlarını kaçakçılık yaparken 
onları yakalayan Rus askerlerini öldürmekle 
suçlamışlar ve Kamçıbek’i idama mahkûm etmişlerdir. 
Mahkemenin sonuçlanmasında Kurmancan Datka’nın 
itibarı ve hizmetlerinin hiçbir etkisi olmamıştır. 
Kırgız ileri gelenleri Kamçıbek’i kaçırmayı teklif 
etse de bunun sonucunun halka ödetileceğini bilen 
Kurmancan Datka bu fikre karşı gelmiş, halkın huzuru 
için suçsuz olduğunu bildiği oğlunun idamına izin 
vermiştir. Kamçıbek 3 Mart 1895’te Oş meydanında 
idam edilmiştir. Kurmancan Datka idam sırasında 
kimsenin ağlayarak düşmanı sevindirmemesini 
dile getirmiştir. Diğer oğlu Mamatbek ile torunları 
Arslanbek ve Mirzapayazda Sibirya’ya sürgün 
edilmiştir. Tüm bunlar 84 yaşındaki Kurmancan 
Datka’yı çok sarsmıştır. Çağının en iyi şairlerinden 
birisi olan ve “Ziynet” mahlasıyla şiirler yazdığı 
bilinen KurmancanDatka’nın oğulları için yazdığı 
ağıtlar günümüze kadar ulaşmıştır. İdam edilen oğlu 
Kamçıbek, sürgün edilen oğlu Mamatbek ve torunları 
Arslanbekle Mirzapayaz için yaktığı ağıtlar şöyledir:

Kurmancan’ın Oğlu Kamçıbek Için 
Yaktığı Ağıt

Şahbazım, oğlum Kamçıbek
Terk ediyorsun fani dünyayı.
Tuzak kurdu zalim dünya,
Dönüşü olmayan yola gönderdim seni.
Boynuna ipi doladılar;
Değmesin zalimin eli namusa diye
Kıydın canına tereddütsüz.
Ezelden beri güreşe
Baturlar çıkardı soyunup.
Korkmadın genç yaşına rağmen,
Okudun ölüme meydan.
Eğmedin bey boynunu,
Dik durup düşmana karşı,
Korudun milletin onurunu.
Kurtarmak için halkımı azaptan,
Taş bastım bağrıma sızlanarak.
Biçare dayanıyorum bu acıya,
Yüreğim kan ağlıyor ümitsizce.
Düşman güçlü, sinsi, merhametsiz,
Saplayacak iğnesini yüreğime.
İdamdan önce hazırlandı;
Azmetmiş beni yere
 sermeye.
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Ama göstermem gözyaşlarımı düşmana;
Görmesin; sevinmesin yaşadığım üzüntüye.
Hata yapar, bir kusur işlersem,
Katleder düşman halkımı acımasızca,
Dipsiz kuyuya düşmüş gibiyim.
Ecelden korkma! Dik dur!
Boynuna dolanmış o ip, bil ki,
Yılan misli bana da sarılmış durumda.
Mecalim yok kurtarmaya seni,
Koparıp almaya kaderden seni.
Boyun eğip yalvarıp,
Gidemem düşmanın kapısına!
Ama kaldıramam halkımı isyana;
Zor felaketlere yol açar bu savaş,
Kurtarmaz ki senin hayatını da,
Zamanı değil henüz isyanın.
Girmeyelim öyleyse bu kavgaya.
Savunmak vazifemdir milletimi,
Olası savaşın elim akıbetinden.
Halkımın üzerine düşen bu kaygıyı,
Kurban edip senin canını,
Bir başıma çekeyim acısını.
Görmek istedi işgalci,
Kalbimi nasıl parçaladığını.
Evet, ben bir kadın- Datka’yım,
Ama her şeyden önce bir anayım.
Affet beni, mecbur kaldım,
Kaderin emrine boyun eğdim.
Akladın ak sütümü, olsun helal!
Ak giydim, hazırım senin ölümüne.
Kısa sürdüyse de ömrün,
Oğlum, korudun er namusunu
Hayırlı olsun şehitlik yolun.

Kurmancan’ın Diğer Oğlu Mamatbek, 
Torunları Mirzapayaz ve
Arslanbek Için Yaktığı Ağıt

Parçalanıyor yüreğim,
Ben nelere yanarım…
Kibar Mirzapayaz Bey’imin,
Sürülmesine yanarım.
Ağalarım, akrabam,
Esen kalın!- diyerek,
Gidişine yanarım.
Bölge hakimlerinin,
Tellallık yapışına yanarım.
Hanımların topluca,
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gibi eğitimine de önem vermiş, eşi Alimbek Datka
gibi medreseler yaptırmıştır. Gerek askeri gerek 
siyasi gerekse sosyal alanlarda ideal bir lider örneğini 
oluşturmuştur. Tarih onun ileri görüşlülüğünü, 
cesaretini, zekasını ve fedakarlığını yazmıştır. 
Yaşarken ve ölümünden sonra daima başarılı 
bir yönetici olarak Türkistan tarihine geçmiştir. 
Kırgız Türklerinin bir arada olmalarını sağlayan 
bu kadına tüm Türkler daima saygı duymuştur. 
Yaşadıkları, karakteri ve eğitimi sonucunda o, 
“Datka” unvanını alarak Türk tarihinin ilk kadın 
generali olmuştur. “Topluluklar fedakar fertlerin 
çokluğu nispetinde yükselir”, Kırgız Türklerinin bir 
araya gelip yükselmesinde ve Türkistan bağımsızlık 
mücadelesinde Kurmancan Datka bu fedakâr fertlerin 
en önde gelenlerinden bir tanesi olmuştur. Kurmancan 
Datka’nın torunları günümüzde Kırgızistan’da 
yaşamaktadır. Bunlardan bir tanesi olan Prof. Dr. 
Tursunay Ömürzakova Kırgızistan Oş Devlet 
Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır. 
Doktora tezinde de Kurmancan Datka’nın hayatını 
anlatmıştır.
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Dul kalışına yanarım.
Asılıp darağacına,
Başının gitmesine yanarım.
On üç yaşındaki Arslanbek’in,
Genç yaşta sürülmesine yanarım.
Misafirhane, ak sarayın,
Boş kalışına yanarım.
Kutlu Süleyman tahtının bulunduğu,
Oş’un boş kalışına yanarım.
Altınların, gümüşlerin,
Sahipsiz kalışına yanarım.
Ay gibi güzel bahtsızların,
Dul kalışlarına yanarım.
Çocukların ağlayan,
Dertlerine yanarım.
Çektiğimiz acının,
Artmasına yanarım.
Kazıktaki devenin, tayın,
Dağılışına yanarım.
Fukaranın kederli,
Bineksiz kalışına yanarım.
Eyerleri sıyrılmış
Atlar için yanarım.
Sürgüne giden Beylerden,
Geriye sadece mektup kalışına yanarım.
Kılıç sınıp kındaki,
Paslanışına yanarım.
Huzuru kalmadı dünyanın,
Bu gerçeğe yanarım.
Ünlü Alay yaylasının,
Boş kalışına yanarım.

...

Bu acılar Kurmancan Datka’yı iyice yaşlandırmış ve 
1907 yılında vefat etmiştir. Ölümüne kadar onu çok 
sayıda bilim adamı, siyasetçi ve seyyah ziyaret etmiş, 
ondan övgüyle bahsetmiştir. Bunlardan bir tanesi 
de sonradan Finlandiya Cumhurbaşkanı olan Albay 
Carl Gustaf Emil Mannerheim’dır. O, Kurmancan 
Datka’nın fotoğraflarını çekmiş ve günümüze önemli 
bir görsel kaynak bırakmıştır.

Sonuç

Kurmancan Datka’nın ölmeden önce “Ölümüm bile 
birleştirsin Kırgız’ı” dediği anlatılmaktadır. Aslında 
o tüm bu mücadelelerini, amacını ve fedakârlıklarını 
bu cümle ile anlatmıştır. Ne kendi canı ne evlatları 
halkının önüne geçememiş, eşi  Alimbek Datka gibi   
hep bir arada olan ve huzur içinde yaşayabilen bir 
Kırgız birliği istemiştir. Halkının güvenliğini sağladığı
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beklenilmelidir. Muhammed Peygamberin hak 
ve adalet tebliğinin okunduğu yerlerde Ümmet-i 
Muhammed’in bölünüp parçalanması yoksul 
Müslümanlar arasında umutsuzluklara yol 
açmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde ortalama insan ömrü 80- 
90 yaşlarına kadar yükselmiştir.  Öte yandan 
gelişmemiş ülkelerde ise yetersiz beslenme, 
ülkedeki yetersiz sağlık koşulları dolayısıyla uzun 
bir ömür yaşamak söz konusu değildir.

İnsanoğlunu yaratıldığı ve yaşatıldığı 
dünyada kendini vatansızlığa maruz 

bırakması da insanlık utancıdır. 
İnsanlık suçudur. Günümüzde Asya 
ve Afrika’dan Batı ülkelerine göçler 

artarak sürmektedir. Ancak batılı 
emperyalist ülkeler 

emeklerini ve 
varlıkların çalıp, 
köle olarak 

kullandıkları bu 
insanların sınırları 
aşmasına izin vermeyerek 
onların yollarda ölmesini 
seyretmektedir.

Daha iyi koşullarda yaşam 
süreceğini düşündüğü, 

gelişmiş ülkelere göç etme 
imkânı bulamayanlar da kendi 

topraklarında çaresizlik ve yalnızlık 
içersinde yardım beklemektedir. İnsan 

hakları ve adaletin alenen sömürüldüğü böyle bir 
sistem,  sömüren ve öldüren milletlerin temsilleri 
ile kıyametin yaklaşmasını hızlandıracaktır.

Türkiye Cumhuriyeti ise her platformda dünya 
beşten büyüktür derken, kürsel barışı, adaleti ve 
paylaşımı savunmaktadır.

Yaşanmakta olan ve hızla kendini yok etme 
       sürecine itilen  bu dünyada, emperyalist 
sömürü güçleri tarafından kurulan ve kullanılan  
sistem içerisinde yazılıyor insanlığın  hikâyesi..

Her geçen gün bizimle birlikte uyutulan ve 
darağacı ile korkutulan milyonlarca insan, hak 
ve adaletten uzak bu sömürü tuzaklarına durma 
gücünü kazanmak için mazlumların dili ve gözü 
olma cesaretini göstermektedir.

Dünyada açlık, sürgün, savaştan kaçış 
göçleri, kıtlıklar ve etnik ayrıştırmalar 
sıradan durumlar olarak takip ediliyor. 
Bu vahşiliğin karşısında hiçbir tepki 
göstermeyenlerin korkusu ise ölüm-
kalım mücadele içinde olan birçok 
ülkelerin durumuna düşmektir. 
Oysa bu ülkelerin 
çöplüklere 
attıkları yemek 
ve ekmek artıkları 
ile dünyadaki 
3 milyar insanın 
günlük gıda ihtiyacı 
giderilebilmektedir.

Afrika ülkeleri ve İslam 
âleminin büyük çoğunluğu 
21. Yüzyılda hem tutsaklıkla 
hem de yoksullukla mücadele 
etmektedir. Bu mücadelede 
tutundukları tek büyük dal ise 
Türkiye Cumhuriyetidir.. Türkiye 
dünyadaki pek çok mağdur topluma yardım 
ederek, su kuyuları açarak, kurban eti ulaştırarak, 
giyim, kuşam ve okul yaparak, barınma ve 
üretme tesisleri kurarak cehalete ve yoksulluktan 
ölümlere karşı büyük bir küresel savaş 
vermektedir. Bu büyük mücadelesini Birleşmiş 
Milletlerde ( United Nation-UN) ve insanlığın tüm 
dayanışma kurum ve kuruluşlarında dile getirmek 
için imkânlarını zorlamaktadır.

Küresel adaletsizlik karşısında durması gereken 
inanç toplumunun ve zengin Müslüman ülkelerin, 
Türkiye gibi aynı basiretle dünyayı nimetlerini 
insanoğlunun ortak mülkü kabul etmesi 

KÜRESEL BARIŞ ADALET VE TÜRKIYE

 Yazar: Mehmet Arif ALAN
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kendilerine oyuncu fabrikaları yani okullar
açmışlardır. Bu okulların çoğalmasıyla birlikte ise 
bu kurumlarda eğitim gören insanlara dünyanın 
en büyük gücünün Amerika olduğu ve ülkeleri 
umutsuzluğa düştüğü zaman kurtarıcılarının 
Amerika olacağı hissiyatına kapılmaları sağlanmıştır. 
Ülkemizde ise bu duruma Halide Edip bir örnektir; 
Halide Edip bir Amerikan kolejinde eğitim 
görmüştü. O mütareke(işgal) yıllarında orada almış 
olduğu öğretiler neticesinde vatanın kurtuluşunun 
Amerikan manda-himayesinde olduğunu bir süre 
savunmuş ise de Mustafa Kemal Paşa ve milli 
mücadele ile tanışmasının ardından bu fikriyattan 
vazgeçmiştir. 

Senaristler kendi varlıklarına tehdit olarak 
gördükleri diğer senaristleri yani diğer büyük 
devletleri daha küçük devletlere böldüler ve onları 
güçsüz kıldılar. Bu duruma bir örnek vermek 
gerekirse bunun en güzel örneği Osmanlıdır. 
Bu bölme ve parçalamadan sonra ortaya çıkan 
oyuncular ve figüranları kendi taraflarına çekmeyi 
başarmışlar ve diğer senaristi zayıf duruma 
düşürmüşlerdir. Bunu yaparken tarihlerindeki eski 
senaristleri unutmamış ve onların iyi yahut kötü 
yazmış oldukları senaryolardan kendileri için ders 
çıkarmışlar ve öğrendiklerini devam ettirip ve bazı 
yaşanan olaylardan ders çıkararak senaryolarına 
yön vermişlerdir. Bir zamanlar senarist olan 
oyuncular ise geçmişteki senaristleri hiçe sayıp 
arka plana bırakıp tarihlerindeki ve günümüzdeki 
olaylardan ders çıkarmadıkları için bir daha senaryo 
yazamamışlardır. 

Günümüzde görüldüğü üzere senaristler yeni ama 
senaryoları eskinin bir sentezidir. Bu nedenledir 
ki senaristlerin senaryolarına dikkat edilmelidir. 
Senaryolarının kurallarını iyi bilip bu senaryoları 
kendi lehinize kullanabilmelisiniz. Asla tarihteki 
olaylardan ve önemli kişilerden vazgeçmemeli ve 
tarihi derince incelemeli ve ders çıkarmalısınız. 
Yoksa ne senaryo değişir ne de yönetmen ve siz 
kurgulanmış oyunlar içinde bir figüran olarak rol 
almaya devam edersiniz.

Siyaset bir tiyatro sahnesidir. Senaristler yazar 
      yönetmenler oynatır ve oyuncular yazılanları 
oynarlar ve vakti geldiğinde sahneyi terk ederler. 
Tiyatro sahnesinde iki grup bulunur birincisi 
Senaristler ve yönetmenler, ikincisi ise oyuncular 
ve figüranlardır. Bu iki grup arasındaki fark ise 
şudur: Birinci grup senaryosunu tamamen planlı 
çalışma ve her türlü kazanım üzerine kaleme alır, 
ikinci grup ise büyük oyuncuların yani senarist ve 
yönetmenlerin istediği oyunları oynarlar. 

Geçmişe doğru baktığımız zaman bu büyük 
güçler tarihin çeşitli dönemlerinde değişkenlik 
gösterirler. İlk çağda Roma, Orta çağda Emeviler, 
Yeniçağda Osmanlı, Yakın çağda ise 18 ve 19. 
yüzyıl İngiltere 20 ve 21. yüzyılda Amerika’dır. 
Geçmişten günümüze kadar oyunlarını idame 
ettiren bu büyük güçler oynattıkları oyunların 
kalitesini her zaman bir derece daha arttırmak 
için çalışmış ve o bir derecenin de üstüne çıkmayı 
dönem dönem başarmışlardır. Ama o derecenin 
üstü aynı zamanda düşüşün başlayacağı zirve 
noktası demektir. Nitekim Roma en parlak dönemi 
olan Caesar döneminden sonra, Emeviler I. 
Yezit, Osmanlı Kanuni Süleyman ve İngilizler 
ise Churchill döneminden sonra bu özelliklerini 
yitirmişler ve siyaset adı verilen tiyatro 
sahnesinden düşmüşlerdir. 

Amerikalılar ise tiyatrolarının kendilerinden sonra 
da devam etmesi için çalışmalar yapmışlar ve

SAHNE
SENARIST
SENARYO

Yazar: Onur AKKOÇ
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Biz le re  sponsor  o l a rak  des t ek  o l an  tüm 
kurum ve  ku ru luş l a r ımıza
sonsuz tesekkürlerimizi sunarız.


