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Türkistan
TÜRK DÜNYASININ 
MANEVİ BAŞKENTİ 

Hoca Ahmed Yesevi ile bütünleşen ve 
Türklerin ata yurdu olan Türkistan şehri buram 

buram kültür kokuyor. Bozkırlara İslamın 
ışığını getiren Hoca Ahmed Yesevi, yedi iklim 
dört kıtaya İslamı ve irfanı bu şehirden yaydı.

31 Mart 2021’de yapılan Türk Konseyi 
Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi’nde, 

Türkistan’a “Türk Dünyasının Manevi 
Başkenti” statüsü verildi. Türkistan aynı 

zamanda, UNESCO “Dünya Mirası Kentleri” 
listesine girdi ve Dünya Mirası Kentleri 

Örgütü’ne (OWHC) resmen üye kabul edildi.

BİLAL KOÇAK’IN TÜRKİSTAN İZLENİMLERİ
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TÜRK DÜNYASININ 
MANEVİ BAŞKENTİ 

TÜRKİSTAN’DA

TARİHİ 
İPEK YOLU 
YENİDEN 

CANLANIYOR
Türkistan’daki tarihi İpek Yolu koridorunu 
yeniden canlandırma çalışmaları devam 
ediyor. 1 Aralık 2020’de hizmete açılan 
Uluslararası Türkistan Havalimanı, yılda 
3 milyon yolcu ağırlamayı hedefliyor. 
Bu yıl Kazakistan’ın Türkistan şehriyle 

Özbekistan’ın başkenti Taşkent arasında 
hızlı tren demir yolu hattının inşaat 

çalışmalarını başlatması da planlanıyor.

T
ürklerin ata yurdu Türkistan’ı ve bu şehir ile birlik-
te anılan büyük İslam alimi Hoca Ahmed Yesevi haz-
retlerinin türbesini ziyaret edip, manevi huzurunda 
bulunmayı çok arzu ediyordum. Kazakistan’ın An-

kara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’nin daveti üzerine kadim 
şehir Türkistan’a gittim. Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağım-
sızlığının 30. yıl dönümü çerçevesinde organize edilen med-
ya gezisi 11-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Geziye çe-
şitli medya kuruluşlarının temsilcileri katıldılar. 31 Mart 2021 
tarihinde yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayri Res-
mi Zirvesi’nde, Türkistan’a “Türk Dünyasının Manevi Başken-
ti” statüsü verilmişti. Türkistan gezisinin bu önemli kararın 
hemen sonrasında yapılması da büyük anlam taşıyordu. Ge-
ziye katılan Türk medya mensupları olarak, İstanbul Sabiha 
Gökçen Havalimanı’ndan, Türkistan’a ucuz tarifeyle direkt 
uçuş başlatan Kazakistan Devleti’nin resmi havayolu şirke-
ti FlyArystan ile 5 saat süren konforlu bir yolculuk yaptık.
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İNANÇ VE KÜLTÜR TURİZMİNİN 
MERKEZİ OLMASI HEDEFLENİYOR 

Eyalet Valisi Ömirzak Şükeyev , Türk dili ko-
nuşan ülkelerden gelen gazetecilere yaptığı bir 
açıklamasında, Türkistan’ın 2018’den beri sade-
ce bir eyalet merkezi olarak değil, aynı zaman-
da Türk dünyasının manevi ve kültür merke-
zi olarak inşa edildiğine vurgu yaptı. Şükeyev, 
eyalette bulunan Hoca Ahmet Yesevi ve Ars-
lan Baba Türbelerinin yanı sıra Otrar ve Sau-
ran gibi kadim kentlerin “UNESCO Dünya Mi-
rası Listesi”nde yer aldığının da altını çiziyor ve 
Türkistan’ı, manevi ve kültür turizminin mer-
kezi haline getirmeyi hedeflediklerini söylüyor.

3 YILDA 3,5 MİLYAR DOLARLIK 
YATRIM YAPILDI

Türkistan’a son 3 yılda toplam 3,5 milyar 
dolar değerinde doğrudan yabancı yatırım 

yapıldı. Önemli projelerin büyük çoğunluğu-
nu Türk firmaları üstlendi. Türkistan Eyalet 
Valiliği tarafından verilen resmi rakamla-
ra göre şu ana kadar kadar 100’ün üzerin-
de yatırım projesi faaliyete geçirildi. Türkis-
tan’da “Serbest Ekonomik Bölgesi” kuruldu. 
Sözkonusu bölgede tesis kurmak isteyen ya-
tırımcılar arazi, mülk ve gümrük gibi vergi-
lerden muaf tutuluyor.

TARİHİ İPEK YOLU YENİDEN 
CANLANIYOR

Türkistan’daki tarihi İpek Yolu koridoru-
nu yeniden canlandırma çalışmaları da de-
vam ediyor. 1 Aralık 2020’de hizmete açılan 
Uluslararası Türkistan Havalimanı, yılda 3 
milyon yolcu ağırlamayı hedefliyor. Sıfırdan 
inşa edilen Türkistan Uluslararası Otobüs 
Terminali ise sadece ülke içi değil, Özbekistan 

ve Kırgızistan’a da otobüsle yolculuk yapma 
imkanı sağlıyor. Bu yıl Kazakistan’ın Türkis-
tan şehriyle Özbekistan’ın başkenti Taşkent 
arasında hızlı tren demir yolu hattının inşa-
at çalışmalarını başlatması da planlanıyor.

MİMARİDE GELENEKSEL MOTİFLER 
DİKKAT ÇEKİYOR

Yaklaşık 22 bin hektar (220 milyon met-
rekare) alanda inşa edilen yeni Türkistan’ın 
genel şehir planı iş ve kamu binaları, ma-
nevi merkez, konut ve sanayi alanlarının 
bulunduğu üç bölümden oluşuyor. Şehirde 
açık hava müzesi ile tiyatrosunun yanı sıra 
5 yıldızlı oteller de hizmet veriyor. Yeni Tür-
kistan’ın mimarisinde ise Doğu ve gelenek-
sel Kazak motifleri dikkati çekiyor. Kadim 
Türkistan şehri, tarihi dokusunu bozmayan, 
Türk kültürünü yansıtan yatay mimarisiyle 
giderek büyüyor. Türkistan bir inşaat şanti-
yesi adeta, alt yapı ve ticaret giderek gelişi-
yor. Şehir cıvıl cıvıl ve hayat dolu… 

MODERN HAVALİMANI
Türkistan’ın dünyaya açılan kapısı du-

rumundaki yeni havalimanını Türk şirke-
ti YDA Grup, 11 ay gibi kısa bir sürede inşa 
etmiş ve işletmeye almış. Türkistan Ulus-
lararası Havalimanı, Türkistan’ın modern 
yüzünü simgeliyor. Havalimanı işletmesi-
nin Genel Müdürü Hakan Kılavuz, bizleri 
bizzat karşıladı. Kendisiyle sohbet etme im-
kanı bulduk. İstanbul’a dönerken de bizler-
le yakından ilgilendi, havalimanını gezdirdi. 
Türkistan ve Çimkent eyaletlerini kapsayan 
5 günlük gezimiz boyunca, Kazakhstan Tra-
vel ve turizm ofisinin yetkilileri, rehberle-
rimiz bizlerle çok yakından ve candan ilgi-
lendiler. Deneyimli rehberler, Türkistan ve 
Çimken eyaletlerinin turistik yerlerini, tari-
hi ve manevi değerlerini, doğa güzellikleri-
ni en iyi şekilde tanıttılar. Bu gezimizde Ka-
zak Türk kültürünü yakından tanıma fır-
satı bulduk, çarşı ve pazarları da gezdik, 
Kazak halkını yakından tanıdık. Zengin Ka-
zak mutfağından örneklerin tatlarına bak-
tık. Bu arada www.kazakhstan.travel sitesini 
tıklayarak Kazakistan’ın gezilecek, görüle-
cek yerlerini ve tadılacak leziz yemekleri-
ni öğrenebilirsiniz.

KORONA KORKUSU YOK
Ne Türkistan da, ne de Çimkent de koro-

navirüs korkusu yoktu. Lokantalar tıka basa 
dolu, çarşı pazar cıvıl cıvıl, esnaflar, lokanta-
cılar, halk hepsi memnun görünüyordu. İki 
şehrin de günlük hayatında büyük bir can-
lılık gözlemledim. Alışveriş merkezlerinde 
ise yoğun bir trafik yaşanıyordu. 1 dolar boz-
duruyorsunuz 432 Kazakistan Tengi alıyor-
sunuz, 1 TL veriyorsunuz onun karşılığı ise 
50 Teng ediyor. 100 dolar bozdursanız eliniz 
bir tomar para, nereye koyacağınızı şaşırı-
yorsunuz. Pazarlarda gıdanın her türlüsü 
var. Modern AVM’lerde Türk markaları da-
hil, dünyanın önemli markaları bulunuyor. 

KADİM TÜRK KENTİ 
Kazakistan’da üç yıl önce Türkistan eya-

letinin merkezi ilan edilen kadim kent Tür-
kistan, Türk dünyasının manevi ve kültür 
merkezi olarak öne çıkıyor. Türkistan şe-
hir merkezinin yaklaşık 180 bin nüfusu var. 
Türkistan’ın eyalet olarak nüfusu ise 2 mil-
yonu aşıyor.

Yaklaşık 2 bin yıllık tarihi geçmişi olan 
Türkistan şehir, Kazak Hanlığı’nın başkent-
liğini yaptı. Türk dünyasının manevi lideri 
Hoca Ahmed Yesevi’nin de yaşadığı Türkis-
tan, Orta Asya’daki Türk devletlerinin İslam-
laşma sürecinde merkez konumundaydı.

Türkistan Eyaleti, Avrupa ile Asya’yı birbirine 

bağlayan Tarihi İpek Yolu güzergahında yer 
alıyor. Asırlardan beri, Tarihi İpek Yolu’nun 
manevi, siyasi ve ticari hayatının nabzının at-
tığı Türkistan, Kazakistan’ın 1991’de bağım-
sızlığını ilan etmesiyle birlikte yeniden can-
lanmaya başladı. Türkistan eyaleti, 19 Hazi-
ran 2018’de Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
aldığı kararla merkezi statüye kavuştu. 31 
Mart 2021 tarihinde yapılan Türk Konse-
yi Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi’n-
de de Türkistan’a “Türk Dünyasının Mane-
vi Başkenti” statüsü verildi. 

Türkistan, Türk dünyası ve halklarını bir-
leştiren şehir olarak günümüzde de tarihi 

bir rol oynuyor. “Hoca Ahmet Yesevi Ulusla-
rarası Türk-Kazak Üniversitesi” bu şehirde 
yer alıyor. Hoca Ahmed Yesevi’nin türbesi-
nin bulunduğu Türkistan’a, “Piri Türkistan” 
lakabı verildi ve şehir “tüm Türk dünyasının 
manevi başkenti olmayı” hak ediyor.

Türkistan şehri, Türk dünyası ve halk-
larını birleştiren önemli değerleri bağrın-
da taşıyor. Geçmişte, evliyaların kabirleri-
nin bulunduğu yerin başkent olduğu anlayı-
şı vardı. Çünkü başkent, Kazak kültüründe 
hakikate açılmış kapı demek. Bu sebeple, 
Hoca Ahmed Yesevi Türbesi’ne 30’a yakın 
Kazak Hanı, 50’den fazla bey ve kahraman 
defnedilmiş.

Ahmed Yesevi’nin hocası, Arslan Baba’nın türbesi. Rivayete göre, 400 yıl yaşadığı söyleniyor.

Yaklaşık 22 bin hektar (220 milyon metrekare) alanda inşa edilen yeni Türkistan’ın genel şehir planı 
iş ve kamu binaları, manevi merkez, konut ve sanayi alanlarının bulunduğu üç bölümden oluşuyor. 
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HOCA AHMED YESEVİ TÜRBESİ 
UNESCO DÜNYA MİRASI 
LİSTESİNDE

Hoca Ahmed Yesevî Türbesi, Kazakis-
tan’ın güney kesiminde günümüzde Tür-
kistan (eski adı Hazret-i Türkistan) şeh-
rinin kuzeydoğu kesiminde kervan yolu 
üzerinde, eskiden Hazret ve daha sonra 
Yesi olarak bilinen eski bir yerleşim ye-
rinde konumlanır. Yapı, tarihi bir kale ya-
kınında şimdi Arkeolojik Sit alanında yer 
alıyor. Arkeolojik alanda, başka türbeler, 
cami ve hamam gibi ortaçağ yapılarının 
kalıntıları da bulunuyor. 

Türk ve İslâm dünyasının ortak hazine-
si ve kültür değeri olan bu Külliyenin yeni-
lenmesi işini, Kazakistan Devleti ile yapılan 
bir anlaşma sonucu Türkiye Cumhuriyeti 
üzerine aldı ve türbe 1993 yılında TİKA tara-
fından restore ettirildi. Hoca Ahmed Yese-
vi Türbesi, 2003 yılında UNESCO’nun Dünya 
Mirası Listesine alınan Hoca Ahmed Yese-
vi hazretlerinin kabrinin bulunduğu türbe-
si ve külliyesi SİT bölgesi ilan edildi. Külliye, 
turizm polisleri tarafından koruma ve kont-
rol altında tutuluyor. Külliye belli bir ücret 
ödenerek ziyaret ediliyor. 

TÜRBE, TİMUR 
TARAFINDAN YAPTIRILDI

Hoca Ahmed Yesevî, miladî 1166 yılında ve-
fat ettiğinde, içinde çilehanesinin de bulun-
duğu dergâhın 100 metre kadar uzağına def-
nedilmiş ve basit bir kabir türbe yapılmıştı. 
Bu ilk türbe o civarda yaşayan Müslüman-
lar için kısa zamanda bir ziyaret mekânı ol-
muşsa da, çok geçmeden (XIII. yüzyılın baş-
larında) ortaya çıkan Moğol istilâsı ve bu 
istilânın yıkıcı etkileri bölgeyi olumsuz şe-
kilde etkiledi. XIV. yüzyılın sonlarında Altı-
norda devletini yıkıp bu bölgeyi ele geçiren 
Emir Timur, Moğolistan hanının kızı Tükel 
Hanım’ı eş olarak seçip gelin alayını karşı-
lamak üzere yola çıkmış, yolda Yesi şehri-
ne uğrayıp Hoca Ahmed Yesevî’nin kabrini 
ziyaret etmişti. Bu Yesi ziyareti esnasında 
Timur’un rüyasında Ahmed Yesevî’yi görür. 
Ahmed Yesevî rüyasında Emir Timur’a ses-
lenerek; “Ey yiğit çabuk Buhara’ya git, ora-
daki zalim şahın eceli senin elinden, halk 
senden kurtuluş ümidi bekler” der. Rüyadan 
uyanan Timur, şükrettikten sonra Türkis-
tan hakimi Nogaybak’i çağırtıp Ahmed Ye-
sevî’nin küçük türbesinin yerine, büyük bir 
külliye yaptırılmasını emreder.

Hoca Ahmed Yesevî’nin 12. yüzyılda ya-
pılan eski türbesinin yerine, yeni türbe ve 
külliyenin inşasına 1389 yılında başlanmış, 
1405 yılında tamamlanmış. İnşaatın 15 yıl-
dan fazla sürdüğü belirtiliyor. Timur, türbe 

inşaatı için Şiraz’dan mozaik, İsfahan’dan 
taş ve sıva ustalarını getirtirmiş. Külliyenin 
yapımı için o dönemde Türkistan bölgesinin 
en meşhur mimarlarından olan Hoca Hüse-
yin Şîrâzî görevlendirilmişti. Timur’un ken-
disinin de bizzat türbenin tasarımına kat-
kıda bulunduğu söyleniyor. 

MİMARİ ÖZELLİKLERİ
Türbe, boyutları 45,8 x 62,7 metre dikdört-

gen şeklinde ve 38,7 metre yüksekliğinde bir 
yapıdan oluşuyor. Yapı için kullanılan birincil 
malzeme harç (havan), alçı ve kil karışımın-
dan oluşan ateş tuğlası ile yapılmış. Duvar-
lar pişmiş kare tuğla ve ganç harç (bir alçı 

türü) kullanımı ile inşa edilmiş. Özgün esas 
temel, suyun içine işlemesini önlemek için 
1,5 m. derinliğe ulaşan kil katmanı ile çev-
rili. Ziyaretçilerin girdiği 18,2 x 18,2 metre 
boyutlu türbe ana girişi güneydoğuda tara-
fında yer alıyor. Ana bölüm Kazandık (bakır 
oda) olarak biliniyor Bu bölüm, Orta Asya’da 
en büyük olan 18,2 metre çapında ölçümün-
de bir tuğla kubbe ile kaplı. 

Üzerinde büyük bir kubbe olan bu mer-
kezî bölümün çevresinde mutfak (halımhâ-
ne), mescid, kütüphane, derviş odaları (hal-
vethâne), su kuyusu odası (kudukhâne) gibi 
çeşitli maksatlarla planlanmış birçok bö-
lüm yer alıyor.

Külliyede Emir Timur’un sefer öncesinde yemek hazırlattığı 
“Tay Kazan” adı verilen 2 metre boyunda bir kazan sergileniyor.

Türbe, boyutları 45,8 x 62,7 metre dikdörtgen şeklinde ve 
38,7 metre yüksekliğinde bir yapıdan oluşuyor. 

İSLAM VE TÜRKLÜK BAYRAĞINI 
YEDİ İKLİM DÖRT KITAYA TAŞIDI

Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasav-
vıfı ünvanına sahip olan Hoca Ahmed Ye-
sevi’nin tam adı: Ahmed bin İbrâhim bin İl-
yâs Yesevî. “Yesevîlik” adı verilen tasavvufî 
akımının da mimârı. “Hazret-i Türkistan” 
nâmıyla meşhur olan Hoca Ahmed Ye-
sevi’nin müridleri arasında Hacı Bektaş 
Veli gibi büyük İslâm alimleri de yer alıyor. 
Hoca Ahmed Yesevi’nin, ortaya koyduğu 
öğretiler Alevî-Bektâşî Tarikâtı ile Sünni 
İslam’ı derinden etkiledi.

Çok güçlü bir medrese tahsiliyle dini ilim-
leri ve yanı sıra tasavvufu da öğrendi. Ba-
bası Şeyh İbrahim Veli, Hz. Ali efendimizin 
soyundan geliyor. Mürşidi ise dönemin bü-
yük İslam alimi Türkmen ve Alevî-Bektaşî 
Şeyhî Hâce Ebû Yakûb Yûsuf el-Hemedânî. 
Anadolu’ya hiç gelmemiş olmasına rağmen 
Anadolu’da da tanınan ve sevilen Hoca Ah-
med Yesevî, yaygın olan kanaate göre, Mev-
lânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hacı Bektaş Velî gibi 
Anadolu erenleriyle Anadolu’daki tasavvufi 
akımlar üzerinde büyük tesirler meydana 
getirdi. Diğer bâzı âlimlerin yaptığı gibi ken-
disini belli bir alana hapsetmeyip inandıkla-
rını ve öğrendiklerini yerli halka ve göçebe 
köylülere, onların kendi anlayabilecekleri 
bir lisan ve alıştıkları yöntemlerle anlatma-
ya çalıştı.

SAYRAM ŞEHRİNDE DOĞDU
Karahanlılar’ın hüküm sürdüğü çağlar-

da Orta Asya’nın iktisadî, sosyal, siyasi ve 
medeni hayatında önemli bir yer tutan, Tür-
kistan şehri yakınlarında Sayram şehrinde 

1093 yılında doğan Ahmed Yesevî, 

Yesi’de Arslan Baba’ya intisab etti. Menkıbeye 
göre Arslan Baba’nın Yesi’ye gelerek Ahmed 
Yesevî ile buluşması ve Peygamber Efendi-
miz Hz. Muhammed’in (AS) kendisine tes-
lim ettiği emanetleri vermesi, terbiyesi ile 
ilgilenerek onu irşat etmesi hep Peygam-
ber Efendimizin mânevî bir işaretine da-
yanmaktaydı. 

Babası Hace İbrâhim Şeyh ve mânevi ba-
bası Arslan Baba’nın vefatlarını müteakib 
Buhara ve Semerkant’ta Melâmetiyye-Nak-
şîbendiyye-Kalenderiyye şeyhi Hâce Yûsuf 
el-Hemedânî’nin yanında eğitimini tamam-
ladı. Sayram’da İmâm Muhammed Bakır bin 

Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn soyundan gelen-
lerin hepsine Hâce unvanı verildiği 
gibi onlara bağlanan kişiler de aynı 
isimle anılmaktaydı. İşte bu nedenle 
Hâce Ahmed-i Yesevî, Kul Hâce Ah-
med olarak da anılır. 

Mürşidi, Hâce Yûsuf el-Heme-
dânî’nin vefatı üzerine irşat mevki-
ine önce Abdullah-ı Berkî , daha son-
ra da Şeyh Hasan-ı Endâkî geçer. En-
dâkî’nin ölümü üzerine de Ahmed-i 
Yesevî irşad postuna oturur. Bir süre 
sonra da vaktiyle mürşidi Hâce Yûsuf 
el-Hemedânî’nin vermiş olduğu tali-
mat üzerine irşat makamını Abdul-
hâlık Gucdevanî’ye devrederek Tür-
kistan’da İslâmiyeti yaymak maksa-
dıyla Yesi’ye geri döner. 

Ahmed Yesevî, “Divan-ı Hikmet” adıy-
la yüzyıllar sonra derlenecek olan hik-
metleri aracılığıyla Türklere İslam’ı 
kolaylaştırarak benimsetti. Bunun için 

İslam inancını, Türk gelenek, inanç ve ya-
şam tarzı ile uygun biçimde sentezleme yo-
lunu seçti. Ahmed Yesevî, Yesevîlik tarikatı-
nı kurucusu olarak kabul edilir. İslâm’ı yeni 
kabul etmiş Türk topluluklarına dinin irfan 
yönünü tanıttı.

TÜRK TOPLULUKLARI 
ÜZERİNDEKİ TESİRLERİ

Türkistan Türkleri’nin İslam’ı kitleler ha-
linde kabul etmeye başladığı 10. yüzyıl, Türk 
dünyası için tarihi bir dönüm noktası oldu. 
Ahmed Yesevî, bir yandan İslâm şeriat hü-
kümlerini, tasavvuf esaslarını, tarikat adap 
ve erkânını öğretmeye çalışırken bir yandan 
da İslâmiyet’i Türklere sevdirmeyi, Ehl-i Beyt 
âkidesini yaymayı ve yerleştirmeyi kendi-
ne gaye edindi. Bu eğitmenlik vasıflarından 
ötürü hikmetleri lirizmden uzak ve sanat 
endişesi taşımadan söylenmiş şiirler ola-
rak kabul ediliyor. 

Yesevî, Arapça ve Farsçayı çok iyi bilme-
sine rağmen eserlerini Türkçe yazdı. Ede-
biyatçı Yahya Kemal Beyatlı’nın Ahmed Ye-
sevî hakkındaki yorumu şöyle: “Şu Ahmed 
Yesevi kim? Bir araştırın göreceksiniz. Bi-
zim milliyetimizi asıl O’nda bulacaksınız.”

İslam’ın kabulü ile Türk illeri kitleler ha-
linde tercih yaparken bir yanda da tasav-
vuf kültürü oluşuyordu. Bu kültürden batı-
daki Türkler de etkilendi. Herbert Adams 
Gibbons’ın tezine göre, Yunus Emre ile Ah-
met Yesevî’nin benzerlik gösteriyor olma-
sına karşın, yapılan araştırmalarda Yunus 
Emre’nin Ahmed Yesevî’nin devamı olduğu 
ifade ediliyor.
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OTRAR
Türkistan gezimiz esnasında Seyhun veya 

Siri Derya diye bilinen nehrin kıyısında yer 
alan tarihi Otrar şehrini de gezdik. Kadim 
Türk şehri Otrar, ortaya çıkarılan kazılar-
la, Kazakistan’ın önemli turizm noktaların-
dan birine dönüşüyor. 1998 yılında UNES-
CO’nun Dünya Mirası Listesi’ne alınan Ot-
rar’da kazı çalışmaları halen sürdürülüyor. 
Otrar, Kazakistan’ın güneyindeki Türkistan 
eyaleti merkezi Türkistan şehrinden yak-
laşık 57 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Ta-
rihte Farab olarak anılan Otrar, büyük Türk 
Filozofu Farabi’nin doğduğu, Timur İmpara-
torluğu’nun kurucusu Emir Timur’un, Çin 
seferine çıkarken 1405’de vefat ettiği şehir 
olarak da biliniyor. Otrar Moğol İmparatoru 
Cengizhan’ın orduları tarafından istila edi-
lerek, tarihten silindi. 

13. yüzyılda Batı ile Doğu arasındaki gü-
zergahın önemli ticaret merkezlerinden biri 
olan Otrar, Kale, Şehristan ve Rabat olmak 
üzere üç büyük yerleşim bölgesinden olu-
şuyordu. Tarihi dönemde Otrar’ın 400x300 
m büyüklüğünde bir iç kalesi ve oldukça da 
geniş duvarları vardı. İç kale şehrin mer-
kezi konumundaydı ve burada Otrar Ha-
nı’nın sarayı bulunuyordu. Şehristan böl-
gesinde aydınlar, bilim adamları ve zengin 
aileler yaşıyorlardı. Tarihi şehrin Rabat diye 
bilinen en dış bölgesinde ise ustalar ve sı-
radan halk oturuyordu. Etrafı surla çevri-
li tarihi Otrar şehrinin yerinde bugün hali 
hazırda 200 km² alanı kapsayan Otrar Te-
pesi kalıntıları yer alıyor.

Şehir merkezinde bulunan Han Camisi’nin 
mihrap köşesi ve sütunları hala korunuyor. 

Bilim adamları, Otrar’ın İslamiyet’in bölge-
de yayılmasında kilit rol üstlendiği görüşü-
nü paylaşıyor. Otrar şehri, Kazakistan’ın 
1991’de bağımsızlığını ilan etmesiyle açık 

hava arkeoloji müzesine dönüştürülerek 
devlet korunmasına alındı. Tarihin zengin 
mirasçısı Otrar’ı her yıl binlerce yerli ve ya-
bancı turist ziyaret ediyor. 

TARİHİ ŞEHİR ORTAYA ÇIKARILDI
Otrar’daki ilk arkeolojik çalışmalar 19. yüz-

yılın sonunda başlatıldı. 1969 yılından itiba-
ren ise düzenli olarak keşif ve kazı çalışma-
ları yürütülüyor. Yıllardır devam eden kazı-
lar sonucunda, cami, medrese, imarethane, 
hamam ve sosyal yapılarla birlikte şehrin 
iskeleti ortaya çıkarıldı. Kazılarda keşfedi-
len kanalizasyon sistemi de 10’uncu  yüzyıl-
da ulaşılan şehirleşme düzeyini gösteriyor. 
Otrar’ın dönemin önemli güzergahlarının 
kesiştiği noktada yer alıyordu. Arkeolojik 
kazı çalışmalarında İran tabağı, Hint kol-
yesi, Çin porseleni ve diğer eşyalara rast-
landı. Otrar şehrinde geçmiş dönemlerde 
altın ve gümüşten madeni paraların basıl-
dığı da biliniyor.
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BOZKIRDA AÇAN LALELER
Türkistan’dan sonraki rotamız olan, Ka-

zakistan’ın nüfus bakımından üçüncü bü-
yük şehri Çimkent’e gitmek üzere bir mi-
nibüs ile yola koyulduk. Türkistan’dan ka-
rayolu ile Çimkent’e ulaşmak yaklaşık bir 
buçuk saatlik yolculuk gerektiriyor. Bir 
müddet yolculuktan sonra, rehberimiz 
Ahıska Türklerinden İsmail ve Kazak Tür-
kü Balayım aracı bir tarlanın başında dur-
durdu. Bize bir şey göstermek istediklerini 
söylediler. Merak içindeydik. Susuzluktan 
çatlamış topraklarda ne görecektik? 

Tarlanın içine doğru ilerlediğimizde alev 
kırmızısı ve sarı renkli laleler ile karşılaş-
tık. İrili ufaklı ve henüz tomurcuğa durmuş 
bir sürü lale vardı. O kadar ilginçti ki, güne-
şin ve susuzluğun kavurduğu topraklarda 
tomurcuklanıp hayat bulan ve gökyüzüne 
doğru ellerini açıp duaya duran laleler ne 
güzeldiler, bozkıra hayat vermişlerdi…

Bu güzel laleleri seyrederken, Hoca Ah-
med Yesevi aklıma geldi. O büyük zat, Tür-
kistan bozkırına İslamın ışığını getirmiş, bu 
çorak beldeyi ilim ve irfan ocağı yapmıştı. 
Hoca Yesevi hazretleri ve talebeleri, tıpkı 
bozkırda açan laleler gibiydi…

Rehberlerimiz bize lalenin dünyadaki ana-
vatanının Kazakistan olduğunu söyledikle-
rinde şaşkınlığımızı gizleyemedik. Bozkır-
da kendiliğinden açan laleler, Kazakistan’da 

koruma altına alınan bitki türleri arasında 
yer alıyormuş. Kazakistan lalenin anavata-
nı, hatta lale Türkiye’de de önemli miktarda 
yetiştiriliyor ama, maalesef işin kaymağını 
Hollanda gibi ülkeler yiyor. Kazak kardeş-
lerimize de; “Kazakistan lalenin anavatanı” 
demekten başka bir şey kalmıyor.

Kazakistanlı rehberlerimizden öğrendiği-
miz bir başka bilgi de elmanın anavatanının 
da Kazakistan olmasıydı. Kazakistan’ın en 
önemli şehri ve eski başkenti olan Almatı’nın 
adının da elmadan geldiği söyleniyor. Elma 
bu beldede oldukça yaygın olan bir meyve.
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Akmescit mağarası tam bir doğa 
harikası. Tarihi İpek Yolu üzerinde 
yer alan ve kendine özgü bir 
klimaya sahip mağara geçmişte 
kervancıların da dinlenme 
mekanını oluşturuyordu. 
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Türkistan-Çimkent yol güzergahın-
da yer alan ve Çimkent’e 80 kilomet-
re uzaklıktaki ünlü Akmescit Mağara-
sı’nı da görme fırsatını bulduk. Araçla 
belli bir yere kadar gidildikten sonra, 
yaya olarak bir süre yola devam edili-
yor. Mağara, koruma altına alının tarihi 
varlıklar arasında yer alıyor. Mağaraya 
girmek için tırmanmak zorunda kalmı-
yorsunuz, çünkü ziyaretçiler için basit 
de olsa merdivenler yapılmış. Belki yüz 
basamaklı bir merdivenden önce çıkıp 
mağaranın girişine ulaşıp, tekrar baş-
ka bir merdiven sayesinde mağaranın 
içine iniyorsunuz. 

Mağaranın içinde yüzlerce kuş uçuşu-
yor, bu kuşların pislemesi ve taş düşür-
mesi ihtimali göz önünde bulundurula-
rak, ziyarete gelenlerin baret takmaları 

zorunlu hale getirilmiş. Dışarıda hava 
sizi terletirken, mağaraya indiğinizde 
serin bir rüzgarın yüzünüzü yaladığı-
nı hissediyorsunuz. Mağara belki 100 
metreye yakın yükseklikte, genişliği ise 
200-300 metre civarında devasa görü-
nümde. Mağaranın tavanından az da olsa 
sular damlıyor, duvarlarından sızan su-
larla oluşan yosun yeşili taş katmanla-
rının cezbeden bir görünümü var. Ma-
ğarada yetişen zeytin ağacı kutsal sa-
yılıp, dilek bezleri bağlanmış. 

Ama mağarada bize çok daha ilginç 
gelen başka bir şey vardı. Mağaranın 
ücra bir köşesine postunu sermiş, önün-
de Mushaf bulunan 70 yaşın üzerinde 
bir piri fani ile tanıştık. Adının Askar ol-
duğunu öğrendik. Bütün gününü bu ma-
ğarada geçirdiği belli. Belki de günlerce 

günlerce kaldığı da oluyor. Türkiye’den 
geldiğimizi söylediğimizde çok memnun 
oldu. Onunla hatıra fotoğrafları çektir-
dik. Sonra bize dedi ki, “Oturun ben oku-
yacağım ve dua edeceğim.” Kur’an-ı Ke-
rimden bir süre okudu ve dua etti. Hepi-
miz “Amin” dedik. Akmescit Mağarası, 
tarihi İpek Yolu güzergahında yer alı-
yormuş. Çin’den, Türkistan’a giden ker-
vancılar, bu mağarada konaklıyor, bir 
müddet dinlendikten sonra yollarına 
devam ediyorlarmış. Rivayetlere göre 
mağazada bir mescidin olduğu ve son-
radan yıkıldığı söyleniyor. Rehberimiz 
İsmail, mağaranın altından geçen giz-
li tünellerin olduğunu da söyledi ama, 
biz o tünelleri görmeye açıkçası cesa-
ret edemedik. Zaten mağaranın tama-
mını gezmek epey bir vaktinizi alıyor. 

BİR DOĞA HARİKASI AKMESCİT MAĞARASI
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BOZKIRDA AT SÜRÜLERİ 
Çimkent’e giderken yol boyunca rastladı-

ğımız ve ilgimizi çeken bir başka şey de at 
sürüleri oluyor. Bozkırda yayılan yüzlerce 
at… Sahipleri var mı, başı bozuk bir sürü mü 
bilmiyoruz. Meraktan inip yanlarına doğru 
gitmeye çalıştığımızda ürküp kaçıyorlar. Fo-
toğraf çekmemiz oldukça zorlaşıyor. Atın, 
Kazak kültüründe çok önemli bir yeri var. 

Savaşlarda orduların üstün gelmesini sağ-
layan şahbaz atlardan söz edilir. At yiğidin 
en yakın dostu, yol arkadaşı. Ama Kazakis-
tan tarihinde at binicilik kadar, beslenme 
de de önemli bir yere sahip. Kazak mutfa-
ğında at etiyle yapılan onlarca çeşit yemek 
var. Güç ve enerji verdiğine inanılan “Kı-
mız” da at sütünden yapılan bir içki. Çim-
kent’teki programımız çerçevesinde, şehrin 

merkezinde Sandık isimli bir lokantaya if-
tar yemeğine davetliydik. Beş şubesi olan 
lokantanın, Kazak mutfağından oluşan zen-
gin bir mönüsü var. Bize özel bir sunum 
yapan şef garson, 200’e yakın yemek çe-
şitleri olduğunu söyledi. At etinden yapıl-
mış, çok özel bir kebabı da servis yaptılar. 
Ben tadına bakmadım, koyun ve dana eti-
ni tercih ettim.

KAZAKİSTAN’IN ÜÇÜNÇÜ 
BÜYÜK ŞEHRİ ÇİMKENT

Türkistan’ yolculuğun ardından Çimkent’e 
ulaştık. Türkistan Vilayeti sınırlari içinde yer 
alan Çimkent Almatı ve Nur-Sultan’dan son-
ra Kazakistan’ın üçüncü en büyük şehri. Nü-
fusu 1 milyonun biraz üzerinde. Şehir, Çim-
kent ya da Şimkent diye telaffuz ediliyor. Sov-
yet işgalinde şehrin adı Çernyayev olarak 
değiştirilmiş. Şehre, yeşil doğası nedeniyle 

Çimkent şehir 
pazarında elmalı 
şeker satan 
Kazak kadını
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Çimkent deniliyor olmalı. Çimken, Güney Ka-
zakistan Eyaleti’nin de merkezi durumunda 
ve Kazakistan’ın en önemli metropollerinden 
biri. Türkistan-Sibirya Demiryolu kavşağın-
da bulunan şehirde ayrıca Şimkent Ulusla-
rarası Havaalanı da bulunuyor. Şimkent Al-
matı’nın 690 km batısında ve Taşkent’in 120 
km kuzeyinde yer alıyor. Özbekistan sınırı-
na yakın bir şehir. Şehri 121 kilometrelik bir 
demiryolu hattı Özbekistan’ın Taşkent şeh-
ri ile birleştiriryor.

Çimkent’in, 12. yüzyılda İpek Yolu üzerin-
deki Sayram şehrinin 10 km doğusunda ku-
rulduğu belirtiliyor. Şehir önce Hokand Han-
lığı’na bağlı bir bölge iken, 1810’da Buhara 
Hanlığı’na, 1864’te de Rus İmparatorluğu’na 
bağlı bir il oldu. 1914’te Çernyayev olarak ad-
landırıldı. 1924’te ise Çimkent adını aldı ve o 
tarihten itibaren bu adı kullanıyor. Çimkent 
adı iki sözcükten çim (yerde yeşeren otlar) 
ve kent (şehir merkezi) türemiş. Kazakça ve 
Özbekçe’deki şive farklılığından dolayı kent 
Çimkent ve Şimkent olarak da adlandırılıyor.

Siriderya’nın kolu Aris’e dökülen Badam 
nehri üzerinde Aladağ’ın güneybatısındaki 
bir vadide yer alan Çimkent, denizden 512 
m. yükseklikte. Çimkent’in müthiş bir do-
ğası var. Çimkent ilaç imalinde kullanılan 
nâdir bir bitkinin (artemisia cinae) yetiştiği 
bölge olarak da şöhret kazandı.

İklimi ve sularının mükemmelliğiyle bir 
sayfiye şehri olan Çimkent özellikle Taşkent-
liler’in yazlığı haline geldi. 1897’de burada 

12.500 kişi yaşıyordu; bunun 800’ü Rus, 150’si 
yahudi, geri kalanı da yerli müslüman halktı. 
20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren bir en-
düstri şehri vasfını kazandı ve hızla gelişti. 
1926’da 21.000 olan nüfusu 1939’da 72.000’e, 
1956’da ise 130.000’e ulaştı. 2018 yılı sayım-
larında ise Çimkent’in nüfusu 1.002.291 ola-
rak gösterildi.

Aladağ’dan çıkarılan çinko ve kurşun fi-
lizlerini işleyen fabrikalar kuruldu. Ayrıca 
verimli vadide yetişen kaliteli pamuk dola-
yısıyla tekstil sanayii önem kazandı, tütün 
imalâthaneleri, meyve, konserve ve kundu-
ra fabrikaları ile 1979’da bir petrol rafine-
risi tesis edildi. 

Şehrin geçmişinde Cengiz Han, Timur, 
Dzungar fatihleri, Kokand ve Buhara han-
lıkları ve Rus İmparatorluğu akınlarını içe-
ren dramatik tarihsel sahneler bulunuyor. 
Günümüzde ise Çimkent, Kazakistan’ın ge-
lişmiş büyük sanayi ve kültür merkezlerin-
den birisi.

ÇİMKENT DENDROLOJİ PARKI
Şehir hayatının karmaşasından kaçmak 

ve doğa ile kucaklaşmak Çimkent’te Dend-
rological Parkı işte tam da bu amaçla kurul-
muş. 1979’da açılan park, o zamandan beri 
doğayı korumak için çalışıyor. Parkta tavus 
kuşları, sincaplar ve geyikler gibi çok çeşit-
li bitki ve hayvanları görebilirsiniz. Parkın 
merkezinde katamaran istasyonuna sahip 
pitoresk bir göl var. Park alanı 120 hektar 

büyüklüğünde. Parkta bisiklet kiralama ve 
bisiklet yolları bulunuyor. 

Çimkent Dendrological Park, şüphesiz 
bölgenin en önemli mücevheri ve Kazakis-
tan’ın simgesi olarak adlandırılabilir. Bizim 
açımızdan ise bu parkı önemli kılan iki dikili 
ağaç var. Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut 
Özal, ölümünden önce son yurt dışı gezisini 
Türk Cumhuriyetleri’ne yapmıştı. Kazakis-
tan programı çerçevesinde 10 Nisan 1993 
tarihinde Çimkent’te bu parkı ziyaret eder. 
Parkta Özal, kendisi adına bir fidan diker. 
Özal’ın diktiği fidanı gördüm, ulu bir ağaç ol-
muş. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı rahmetli 
Süleyman Demirel de 14 Haziran 1995 tari-
hinde Çimkent’e geldiğinde protokol gereği 
Dendrological Parkı’nı ziyaret eder ve Sa-
yın Demirel de kendi adına bir fidan diker. 
Aradan geçen 25 küsür yıla rağmen bu fi-
dan hiç serpilip gelişmemiş, sanki ilk dikil-
diği günkü gibi duruyor. Ya da kurudu ya-
kın bir zamanda yerine yenisi dikildi, onu 
bilmiyoruz.

KAZAKİSTAN SAYRAM 
UGAM MİLLİ DOĞA PARKI 
BİR TABİAT HARİKASI

Sayram-Ugam Milli Doğa Parkı, Kazakis-
tan-Özbekistan sınırında Tanrı Dağı’nın ete-
ğinde yer alıyor. Engebeli inişli çıkışlı, taş-
lı topraklı dar yollarda zorlukla yürüyoruz. 
Dağın karla kaplı 5 bin metre yükseklikte-
ki zirvesi bir mıknatıs gibi bizi kendine çe-
kiyor. Mili parkta bin 600’ün üzerinde böl-
geye özgü bitki çeşidi yer alıyor.

Çimkent’e geldiğimizin ertesi günü, reh-
berimiz bizi sabahın erken saatlerinde şeh-
re yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan 
Sayram Ugam Milli Doğa Parkı’nı gezmeye 
götürdü. Kazakistan Devleti tarafından ko-
ruma altına alınan bu milli park yaklaşık 150 
hektarlık bir alanı oluşturuyor. Park, Batı 
Tanrı Dağları’nda Kazakistan-Özbekistan sı-
nırında yer alan dağlık bir bölge. Adı yakın-
daki tarihi Sayram kasabası ve Ugam Sıra-
dağlarından geliyor.

Çimkent Dendroloji Parkı şehrin adeta akciğeri durumunda. Park 120 hektarlık bir alanı kapsıyor.
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HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİSTAN’DAN DÜNYAYA AÇILAN 
İLİM VE İRFAN ABİDESİ

Türkistan şehrinde 1991 yılında kurulan Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Hoca 
Üniversitesi, 20 ülkeden 10 binin üzerinde öğrencisiyle Türk dünyasının en önemli eğitim 

üslerinden biri. Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, üniversitenin kurulduğu günden bugüne 
kadar yaklaşık 80 bin mezun verdiğini söyledi.

T
ürk dünyasının manevi başken-
ti Türkistan’dan dünyaya açılan 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslarara-
sı Türk-Kazak Üniversitesi, 20 

ülkeden 10 binin üzerindeki öğrencisiyle 
devasa bir ilim ve irfan yuvası durumun-
da. 1991 yılında Kazakistan Devleti tarafın-
dan temelleri atılan üniversite, bir yıl sonra 
1992’de Kazakistan Kurucu Cumhurbaşka-
nı Nur Sultan Nazarbayev ve dönemin Tür-
kiye Başbakanı Süleyman Demirel’in aldık-
ları kararla Türk-Kazak ortak üniversite-
sine dönüştürülüyor. Üniversite o günden 
itibaren Türk ve Kazak Rektörler tarafından 
yönetiliyor. Türkiye’yi temsilen üniversite-
nin Rektör Vekilliği görevini yürüten Prof. 
Dr. Cengiz Tomar ile Türkistan şehrinde bir 
iftar yemeğinde tanışma ve sohbet etme fır-
satımız oldu.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Ka-
zak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cen-
giz Tomar, yönettiği üniversite ile ilgili bil-
giler verdi. Prof. Dr. Tomar’ın sözlerine; “ 
Ahmet Yesevi Hazretleri de erenlerini ye-
tiştirdi ve Anadolu dahil çeşitli yerlere gön-
derdi. Bin yıl sonra biz Anadolu’dan gelenler 
olarak Türkiye’nin eğitim alanındaki tecrü-
belerini diğer Kazakistan ve Türk devletle-
riyle paylaşmaya ve Yesevi Hazretlerine la-
yık olmaya çalışıyoruz.” diyerek başlaması, 
bir anlamda Türkiye’nin ata yurt Türkis-
tan’a olan bakışını da anlatması bakımın-
dan önem taşıyor.

ÜNİVERSİTENİN TEMELLERİ 
1991 YILINDA ATILDI

Uluslararası Türk-Kazak Hoca Ahmet Ye-
sevi Üniversitesi’nin 30 yıllık bir mazisi var. 
Prof.Dr. Cengiz Tomar, 1991 yılında Kazakis-
tan Devleti tarafından kurulan üniversite-
nin, bir yıl aradan sonra 1992’de Kazakis-
tan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev ve dönemin Türkiye Başbakanı 

Süleyman Demirel’in almış oldukları karar-
la Türk-Kazak ortak üniversitesine dönüş-
türüldüğünü ifade ediyor. Prof. Dr. Tomar, 
üniversitenin bu güne kadar 30 yıllık sü-
reçte yaklaşık 80 bin mezun verdiğinin al-
tını çiziyor.

20 ÜLKEDEN ÖĞRENCİLERİ VAR
Uluslararası Türk-Kazak Hoca Ahmet Ye-

sevi Üniversitesi’nin bugün halen yaklaşık 
20 ülkeden öğrencisi olduğuna dikkat çe-
ken Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, 
sözlerini şöyle sürdürüyor: 

“Türkiye’den Kazakistan’a, Tuva’dan Çu-
vaş’a, Suriye Türkmenlerinden Balkanlar’a 
kadar şu anda 10 binin üzerinde öğrencimiz 
var. Covid-19 nedeniyle yurtdışından gelen 
öğrencilerimiz eğitimlerine çevrimiçi olarak 

devam ediyor. Ancak Kazak öğrencilerimiz 
buradalar.”

10 FAKÜLTE VE 7 ENSTİTÜ İLE 
EĞİTİM HİZMETİ VERİLİYOR

Uluslararası Türk-Kazak Hoca Ahmet Ye-
sevi Üniversitesi, Türkistan merkez olmak 
üzere, Almatı, Çimkent ve Kentau şehirle-
rinde 10 fakülte ve 7 araştırma enstitüsü 
ve bir meslek yüksek okulu ile eğitim hiz-
metini sürdürüyor. Rektör Vekili Prof. Dr. 
Cengiz Tomar, Hoca Ahmet Yesevi Üniver-
sitesi’nin, büyük bir kampus üniversitesi ol-
duğunu vurguluyor. Üniversite bünyesinde, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal 
Bilimler Fakültesi, Beşeri Bilimler Fakülte-
si, Filoloji Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühen-
dislik Fakültesi, Sanat ve Spor Fakültesi, Tıp 

Fakültesi, Hazırlık Fakültesi, Diş Hekimliği Fa-
kültesi yer alırken, Enstitü olarak da; Tekno-
loji Araştırma Enstitüsü, Ekoloji Araştırma 
Enstitüsü, Avrasya Araştırma Enstitüsü, Ar-
keoloji Araştırma Enstitüsü, Sağlık Bilimleri 
Araştırma Enstitüsü, Fen Bilimleri Araştır-
ma Enstitüsü, Türkoloji Araştırmaları Ens-
titüsü ile Ahmet Yesevi Araştırma Merke-
zi bulunuyor. Ayrıca üniversite bünyesin-
de bir de Türkistan Ahmet Yesevi Meslek 
Yüksek Okulu’nun olduğunu söyleyebiliriz. 

Üniversite bünyesinde yer alan Tıp Fa-
kültesi Hastanesi, Sağlık Merkezi, Yesi Öğ-
retmenevi, Botanik Bahçesi, öğrenci yurt-
ları, kütüphane, yemekhane, lojmanlar ve 
kültür merkezini sıralayabiliriz. 

ÜNLÜ SPORCULAR YETİŞTİRİLDİ
Üniversite yerleşkesinde açık ve kapalı ol-

mak üzere 2 tenis, 6 voleybol, 3 mini futbol 
sahası 1 futbol sahası, profesyonel manada 
1 futbol stadı, 1 uzak doğu sporları salonu, 
güreş ve boks eğitim salonları, 2 atletizm 
pisti de bulunuyor. Üniversitenin yetiştirdi-
ği sporcular arasında pek çok dünya şam-
piyonası ve olimpiyat oyunlarına katılanlar 
olmuş. Bir tarafik kazasında hayatını yitiren 
Sidney Olimpiyatları Şampiyonu Bekzat Sat-
tarhanov bu sporculardan sadece biri. 2020 
yılında üniversite sporcuları Asya Şampiyo-
nası gibi uluslararası ve ulusal müsabaka-
larda 100 madalya kazanmış.

ÖĞRENCİLERE 
SUNULAN İMKANLAR

Prof. Dr. Cengiz Tomar, Kazakistan’dan ve 
Türk Dünyasının diğer bölgelerinden gelen 
öğrencilerin bir kısmının burslu olduğunu, 
bütün öğrencilerin üniversitenin yemekha-
neleri ve yurtlarından istifade ettiklerini söy-
lüyor. Ayrıca üniversite burslu öğrencilere 
yol ücretli imkanını da sunuyor.

Rektör Vekili Prof. Dr. Tomar, “Gelecekte 
Türk dünyasının bir çatı altında buluşma-
sını arzu ediyoruz” sözleriyle üniversitenin 
hedefini de açıklıyor. Prof. Dr. Cengiz Tomar 
konuşmasını söyle sürdürüyor: 

“Öğrencilerimiz Türk Dünyasının nere-
sinden gelirlerse gelsinler Türkçe ve Ka-
zakça öğreniyorlar ve meslek hayatların-
da birer elçi vazifesi görevi görüyorlar. Tek 
bir hedefimiz var, üniversitemizin kalitesi-
ni yükseltmek ve Hoca Ahmet Yesevi haz-
retlerinin adına layık olmak. Çünkü onun 
ismi bin yıldır yaşıyor.” 

PROF. DR. TOMAR: “BÜTÜN TÜRK 
DÜNYASINA HİZMET VERİYORUZ”
Türkiye ve Kazakistan’ın devletlerinin ortak kurduğu 
Uluslararası Türk-Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversite-
si’nin Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, üniversiteleri-
nin bütün Türk dünyasına hizmet verdiğini ve 20 ülkeden 
öğrencileri olduğuna dikkat çekiyor. Prof. Dr. Tomar, “10 
fakültemiz ve enstitülerimiz var. Merkezimiz Türkistan ol-
makla birlikte, Almatı, Çimkent ve Kentau şehirlerinde 
üniversitemizin farklı birimleri yer alıyor” dedi.
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TÜRKİSTAN 
ULUSLARARASI HAVALİMANI 

ATA YURDUN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI YDA Group tarafından 11 ay gibi rekor bir sürede inşa edilerek işletmeye alınan Türkistan 
Uluslararası Havalimanı’nın açılışı Kasım 2020’de yapıldı. Havalimanı açılışının ardından geçen 5 
aylık sürede 33 bin 749 yolcu ağırladı. Türkistan Uluslararası Havalimanı, bölgenin son yıllarda 

yapılan en önemli yatırımları arasında yer alıyor.

Türkistan Uluslararası Havalimanı İşletme Genel Müdürü Hakan Kılavuz, 
Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak’a açıklamalarda bulundu.

MODERNİZASYON, ALTYAPI VE HİZMET OLARAK KAZAKİSTAN’IN 
EN İYİ HAVALİMANI OLARAK GÖSTERİLİYOR.
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K
amu-özel ortaklığı (PPP) modeli ve yüz-
de 100 özel sektör sermayesiyle YDA 
Group tarafından 11 ay gibi rekor bir 
sürede inşası bitirilen Türkistan Ulus-

lararası Havalimanı, bölgenin son yıllarda yapılan 
en önemli yatırımları arasında gösteriliyor. Ko-
ronavirüs salgınına rağmen havalimanı, Kasım 
2020’de açılışının ardından ilk ay (Aralık 2020) 3 
bin 393 kişiyi ağırladı. Yeni yılla birlikte yolcu sayı-
sını artıran havalimanı, ocakta 5 bin 766, şubatta 6 
bin 392, martta 10 bin 565 ve 14 Nisan itibarıyla da 
7 bin 633 yolcuya ulaştı. Böylece Türkistan Ulus-
lararası Havalimanı, açılışının ardından geçen 5 
ayda toplam 33 bin 749 bin yolcu ağırlamış oldu.

TÜRKİSTAN’IN, DÜNYAYA 
AÇILAN KAPISI OLDU

Havalimanı ile ilgili bilgi veren YDA Group Böl-
ge Yöneticisi Taner Ataeri, Türkistan Uluslara-
rası Havalimanı yatırımına Kazakistan Devleti ile 
karşılıklı görüşerek başladıklarını söyledi. Türkis-
tan’a son iki yıldır turizm, sağlık, otelcilik, konak-
lama ve eğlence alanlarda çok fazla yatırımın ya-
pıldığına dikkat çeken Ataeri, “Türkistan Ulusla-
rarası Havalimanı’na ilgi her geçen gün artıyor, 
uçaklar hep dolu gidip geliyor. Gelecekte Türki-
ye’den farklı şehirlere uçuşlar gerçekleştirme-
yi planlıyoruz” dedi.

Ataeri, Türkistan’ın yeni turizm yatırımlarıyla 
bölgenin cazibe merkezi olma yolunda ilerlediği-
ni belirterek, YDA Group olarak ülkedeki yatırım-
lara devam edeceklerini ifade etti. Türkiye’den 
Hoca Ahmet Yesevi Türbesi gibi manevi değeri 
olan yerleri görmek isteyen çok sayıda insanın 
bulunduğunu sözlerine ekleyen Ataeri, herkesi 
Türkistan’ı görmeye davet etti. Ataeri, Türkistan 
Uluslararası Havalimanı’nın modernizasyon, alt-
yapı ve hizmet olarak Kazakistan’ın en iyi havali-
manı olarak gösterildiğini söyledi.

YOĞUN TALEP VAR
Türkistan Uluslararası Havalimanı İşletme Ge-

nel Müdürü Hakan Kılavuz ise hedeflerinin hava-
cılıkta kaliteyi artırmak olduğunu vurguladı. Ha-
valimanına gösterilen ilgiden mutlu olduklarını 
ifade eden Kılavuz, Türkistan Uluslararası Hava-
limanı’nın şu ana kadar 120’nin üzerinde uçağa 
ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi. Hakan Kı-
lavuz, İstanbul-Türkistan seferlerinin mart ayın-
da başladığını belirterek şöyle konuştu:

 “Bu zaman kadar bu şehirler arasında 7 se-
fer gerçekleştirdik ve bu seferlerde 1207 yolcu-
ya ev sahipliği yaptık. Uçaklarımız İstanbul-Tür-
kistan hattında yüzde 90 doluluk oranıyla sefer 
yapıyor. İki ülke vatandaşlarından da uçuşlara 
yoğun talep var.”

Türk Hava Yollarının (THY) 3 Mayıs’tan itibaren 
Türkistan’a doğrudan uçuş başlatmayı planladı-
ğı bilgisini veren Kılavuz, bu durumun yolcu sa-
yılarını artıracağını sözlerine ekledi.

K
azakistan Dışişleri Bakanlığınca 
“Kazakistan ve Türkiye’nin Yatı-
rım İşbirliğinde Yeni Tarihi Dö-
nem” başlığıyla yayımlanan rapo-

ra göre, 2020’de Kovid-19 salgınından dolayı 
dünyada doğrudan yatırım hacmi yüzde 42 
azalırken, Türk firmalarının Kazakistan’a 
yatırımı rekor seviyeye ulaştı.

Geçen yıl salgına rağmen Kazakistan’a 
2019’a kıyasla yüzde 1,3 artışla 362,4 milyon 
dolar değerinde yatırım yapan Türk firmaları, 

ülkede son 30 yılın rekoruna imza attı.Tür-
kiye’nin, Kazakistan’a, bağımsızlığından bu 
yana yaptığı en çok yatırım yıllar 347,6 mil-
yon dolarla 2007 ve 357,8 milyon dolarla 
2019 olmuştu. Söz konusu dönemde Türk 
sermayesiyle Türkistan, Kuzey Kazakistan, 
Jambıl, Pavlodar, Kostanay eyaletlerinin yanı 
sıra Nur Sultan, Almatı ve Çimkent şehirle-
rinde toplam değeri 190 milyon dolar olan 
8 proje faaliyete geçirildi.

Yıl sonuna kadar 10 yatırım projesinin daha 

hayata geçirileceği Kazakistan’da 2023’te 
Türk sermayeli proje sayısının iki katına çı-
karılması hedefleniyor.

Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın raporunda, 
son 4 yılda Türk şirketleri için en cazip ülke-
ler arasındaki konumunu 14 basamak yük-
selten Kazakistan’da halihazırda Yıldız Hol-
ding, Yıldırım Holding, YDA Holding, Abdi İb-
rahim, Aselsan, TAV Havalimanları Holding 
ve Ülker Holding gibi birçok Türk şirketinin 
yatırımı bulunuyor.

TÜRKİYE’DEN KAZAKİSTAN’A YAPILAN 
YATIRIMLAR REKOR KIRDI

Türk firmaları tarafından Kazakistan’a geçen yıl Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) 
salgınına rağmen 362,4 milyon dolar tutarında yatırım yapıldı.
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KAZAKİSTAN KÜLTÜRÜNE YOLCULUK 
YAPACAĞINIZ MASALSI BİR ATMOSFER

KARAVANSARAY 
TÜRKİSTAN 

Ahmet Yesevi’nin şehri Türkistan’da 200 bin dönüm 
arazi üzerinde, 200 milyon dolar yatırımla inşa edilen 

Karavansaray turizm kompleksi, bölgenin en ilham verici 
destinasyonu haline geldi. 

Karavansaray Türkistan, tüm ziyaretçile-
rine inanılmaz deneyimler, keşifler ve adeta 
bir zaman yolculuğunun içerisinde olmanın 
benzersiz keyfini sunan eşsiz bir atmosfere 
sahip. Farklı alanlardan oluşan yapısı ile sa-
dece bir turizm destinasyonu değil; görün-
düğünden çok daha fazlasını barındırıyor.

2 farklı konsept otel, modern ve gelenek-
seli bir arada buluşturan alışveriş alanla-
rı, keyifli yeme içme mekanları, Kazakistan 
kültürüne dair keşiflerin yapılabileceği et-
kinlik ve eğlenceler hem yerel hem de ya-
bancı turistler için bir cazibe merkezi ola-
rak konumlanmış.

İKİ FARKLI OTEL 
İLE HİZMET VERİYOR

Açıkhava ile kapalı mekanları üstün bir 
mimari anlayış ile bütünleyen komplekste, 
farklı ihtiyaçlara yönelik iki adet otel bulu-
nuyor. Türkistan’daki en büyük lüks Presi-
dential Suite’e ev sahipliği yapan ve toplam-
da 4 bin 737 m2’lik bir alan üzerinde kurulu 
lüks detaylara sahip göz alıcı 37 özel oda-
sı ile Kun Hotel konuklarına eşsiz bir tatil 
deneyimi yaşatıyor. Kompleks bünyesinde 
7 bin 840 m2’lik bir alan üzerinde kurulu 
olan Khaganate Hotel ise, standart odalar-
dan suitelere uzanan farklı büyüklükteki 76 
adet odası ile aileleri konforlu bir tatile da-
vet ediyor. Ayrıca Kun Otel müşterilerinin 
faydalanacağı Eposia Restaurant ve Khaga-
nate Otel müşterilerinin faydalanacağı Erte-
gia Restaurant ve Tulpar Lobby Bar da yine 
günün her saati konuklarına enfes lezzetler 
sunuluyor. Her iki otel misafirlerinin kulla-
nımına açık 2 bin 418 m2’lik büyük SPA alanı 
ise konuklarına benzersiz bir dinlenme ve 

yenilenme imkanı sağlıyor. Karavansaray 
hem tatilseverlere hem de ziyaretçilerine, 
dünyaca ünlü markaların yer aldığı eşsiz mi-
mariye ve peyzaj alanlarına sahip açık hava 
alışveriş alanları, hesaplı alışveriş imkanı 
sunan outlet mağazaları, tarihi dokularla 
bugünü birleştiren Bedesten’i, keyifli sine-
ma salonu, her damak zevkine hitap eden 
restoran ve fast food noktaları ile benzersiz 
deneyimler sunuyor. Saat 10:00-22:00 ara-
sı açık olan alanlar, bir su kanalı boyunca 
uzanan özel mimari yapısı ile konuklarına 
suyun ferahlığını yaşatıyor ve içinden hiç 
çıkmak istemeyeceğiniz bambaşka bir at-
mosfere dönüşüyor.

Karavansaray’ın masalsı atmosferi bunun-
la da sınırlı değil. Epik deneyimler ile zen-
ginleşen eğlence alanları da izleyicileri hem 
çok şaşırtıyor hem de çok keyiflendiriyor.

KYZ KUU: ÖZEL GÖSTERİ ATLARI
Karavansaray tesisleri bünyesinde bulu-

nan bin 460 izleyici kapasiteli bir arenada 
özel eğitilmiş atlarla müthiş bir gösteri su-
nuluyor. Kyz Kuu adını taşıyan bu gösteri 
de, Fransa, ABD ve Avrupa’da yaklaşık 400 
filmin çekimlerinde yer alan ünlü Fransız 
binicilik eğitmeni Mario Lurashi’nin eğitti-
ği özel gösteri atları yer alıyor. Kazak mit-
leri ve efsanelerine dayanan bu benzersiz 
şovda bazen bir lale tarlasında kahrama-
nın aşkı için savaşması sahnelenirken, ba-
zen de Kaindy Gölü’ndeki ağaçların üzerin-
den amansız bir kovalamaca sergileniyor.

KYZ-ZHİBEK VE TOLEGEN: DANS, 
IŞIK , MÜZİK VE SU GÖSTERİSİ

Karavansaray’ın bir diğer büyüleyici gösteri 
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ise izleyicileri inanılmaz bir aşkın tanığı ha-
line getiryor. Tesisler içinde yer alan kanal 
boyunca gerçekleştirilen büyüleyici tekne 
geçit töreninde, 16. yüzyıla ait Kazak halk ef-
sanesi “Kyz-Zhibek & Tolegen”in hikayesi iz-
leyicilere aktarılıyor. Dans, ışık ve müziği bir 
arada bütünleyen bu destansı aşk hikayesi 
tüm konukların kalbine ve ruhuna dokunu-
yor. Ana gösteri Karavansaray Limanı’ndan 
başlıyor ve gösterideki her tekne farklı bir 
karakteri temsil ediyor. Ziyaretçileri hayal 
gücüyle dolu bir yolculuğa çıkartan gösteri, 
sembolizm dolu bir hikayeyi izleyicilere ak-
tarıyor. Bu etkileyici şovun büyük finali ise 
büyüleyici bir su ve ışık gösterisi olan Fan-
tastic Fountain Show olarak gerçekleşiyor.

FLYING THEATRE (UÇAN TİYATRO)
Karavansaray’da, Kazakistan kültürünün 

deneyimlendiği bir başka masalsı etkinlik 
alanı ise Flying Theatre. Orta Asya’da ben-
zeri olmayan bir proje olan Flying Theatre 
ile ziyaretçiler 40 kişi kapasiteli yumurta 
şeklindeki bir yapıyı ziyaret ediyor ve artı-
rılmış gerçeklik efektlerine sahip teknolo-
jisi ile Kazak kültürünün büyümesine ve ef-
sanevi kuş Samruk’un ilgi çekici hikayesine 
şahit oluyorlar. Bu benzersiz etkinlik alanın-
da ziyaretçiler inanılmaz bir uçuşa çıkıyor 
ve Büyük İpek Yolu’ndan modern Kazakis-
tan’a uzanan bir tarihe tanıklık ediyorlar.

Karavansaray’da keşfedilecekler elbette 

bunlarla sınırlı değil. Bir diğer masalsı alan 
Family Entertainment Center’da, antik ipek 
yolu kasabalarını andıran neşeli bir atmosfere 
açılan bambaşka bir dünya konuklarını bek-
liyor. Eski çarşı, ziyaretçilerini alçı ve sazdan 
yapılmış binalar ve süslemelerle zamanda 
geriye doğru bir yolculuğa çıkarırken, yeni 
çarşı konuklarını detaylı süslemeler, renkli 
mozaikler ve güzel dokunmuş kumaşlarla 

karşılıyor. Ardından Family Entertainment 
Center’da yer alan Magical Soug’da, Crazy 
Spices Bumper Cars, Apple Harvest, Magic 
Lanterns Ferris Wheel, Wild Bowls, Tulip Ca-
rousel ve Golden Eagle Coaster gibi araçlar-
la eğlenceye doyamayacaksınız.

Tüm bu keşifler ve benzersiz özellikleri ile 
Karavansaray Türkistan’ı ziyaret edenler 
tüm eşsiz deneyimleri bizzat yaşıyor ve bu 

büyüleyici hikayenin bir parçası oluyorlar.

200 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
200 bin dönüm arazi üzerinde İnşaatı 

Türk yatırımcılar tarafından Kazakistan 
Kalkınma Bankası JSC (Baiterek Ulusal Yö-
netim Holding JSC’nin bir iştiraki olan DBK) 
ile ortaklaşa finanse edilen ve 200 milyon 
dolara mal olan proje, Türkistan’ın bir mar-
kası haline geldi. Karavansaray komplek-
si, antik kentin merkezinde, hem geçmişe 
hem de geleceğe bir yolculuk sunan küçük 
bir kasabayı andırıyor. Türkistan’ın aydınlık 
sokaklarında sadece yürümekle kalmayıp, 
aynı zamanda tüm Karavansaray kompleksi 

boyunca uzanan su kanalında gondollarla 
da bir gezi yapabilirsiniz.

Karavansaray Türkistan turizm komp-
leksinin finansman yapısı yabancı yatırım-
cıların yatırımlarını da içeriyor. Proje sahi-
bi Türkistan İpek Yolu Limanı LLP’nin kendi 
katılımı 47 milyar tenge (toplam proje mali-
yetinin yüzde 54’ü), DBK’nın 40 milyar ten-
ge tutarındaki katılımının, 30 milyarı Ban-
ka’nın dış borçlanma piyasalarındaki borç-
lanma fonları, geri kalan 10 milyar tengesi 
(proje maliyetinin yüzde 11,4’ü) bütçe kre-
disinin masrafı. İnşaat , montaj çalışmala-
rı ve turistik kompleks için ekipman alımı 
ise banka tarafından yapıldı. 

Karavansaray Kompleksi 
İşletmeleri Genel Müdürü Çetin 

Pehlivan, Ekovitrin Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni Bilal koçak’a 

tesisler ile ilgili bilgi verdi.

Büyüleyici bir su ve ışık 
gösterisi olan Fantastic 

Fountain Show
Tesisler bünyesinde 2 farklı 
konseptte otel yer alıyor.

Karavansaray Müzesi ve FLYING 
THEATRE (UÇAN TİYATRO)

KARAVANSARAY EĞLENCE TESİSLERİ

KYZ KUU: ÖZEL GÖSTERİ ATLARI

Saat 10:00-22:00 arası açık olan 
alanlar, bir su kanalı boyunca uzanan 

özel mimari yapısı ile konuklarına 
suyun ferahlığını yaşatıyor.

ÖZEL DOSYA | TÜRKİSTAN


