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BiR SEVDA MASALI: KıRGIZİSTAN 

Nergis BİRAY' 

Taıınm, bir gün acaba, diyebilecek ırU,Yim; 
-V us/atm yüzüme nakışladığı nurla

Bir komşu bahçesine uzanır gibi huzurla 

Tür/dstan'ın toprağına uzandım!" (Y.RBAK1LER) __ 

-_ Q2 u mısralarda dile getirilen bin yıllık hasret, 

--.If(} 199l'de Azerbaycan'a seyahatimizle kısmen 
- nokta-

lamnıştı. !kinci 

olara!< 2003 yılı 

Eylül'ünde Kır

gızistan toprak

lanna ayak bas

tık Gece yarısı 

uçaktan inip 

kalacağımız 

eve doğru gi

derken geçtiği-

miz Bişkek 

caddeleri, ba

na, bu şehrin 

artık bir Asya 

ruhuna sahip 

olmadığıru, Av

rupalı görünü-

Bişkek' e vardığımız gecenin sabahında ilk i şim 

Manas Üniversitesi'ne gidip göreve başlama!< ve ho

calarla tanışmal< oldu Manas Üniversitesi, Türld

ye'deld üniversiteler le ayru statüde özerkbir üniver

site- Henüz eğitim-öğretim başlamadığı için ilk haf

talanmız Bişkek'i tanrmalda geçti. 

Üniversitenin önünde durup solunuza doğru 

baktığınızda 

Ala Too(Ala 

Dağ)lar sizi bü

yülüyor. O ka

dar muhteşem 

bir görünüşleri 

var Id, insan 

"Zirvesine tır~ 

mansam gök

yüzüne ve Tan

n 'ya daha ya

kın oluıum. " 

, 'düşüncesine 

!<apılıyor.. Ala 

Toolar bütün 

şehri bir baştan 

diğer başa kn

şatıyor. Orada 
me ve ruha l<a- Kırgızistan'dan bir manzara, 2003 bulunduğumuz 

vuştuğunu düşündürdü. Daha sonralan giindüz gö- bir yıl içerisinde, bu dağ silsilesinde ·~aArça "adıy-

züyle de her köşesirıl adınıladığunız Bişkek, geniş 
ve büyük caddeleri, Türldye'de pek rastlamadığımız 

genişlikteki meydarıları, ağaçlarla kaplı kalduurıla

n, bol çiçekli parldarı, heybetli tiyatro ve sinema bi

nalan, heykelleri; birbirine her açıdan çok benzeyen 

tren vagonian gibi uzayıp giden yüksek binaları ve 

üniversiteleri ile modem bir şehir di 

la anılan pilmil< alanına birçok defa gittik Kartalla-

nn uçuşunu bazen çıplak gözle bazen de dürbünle 

seyrettik Türklerce mukaddes kabuJ edilen ardıç 

ağaçlanyla kaplı ormanlık alanda Kırgızistan'ın gü-

zel havasıru teneffüs ettik Ala Dağlar'ın en yüce zir

vesinin 7439 nı- yükseldiğindeld Pobeda (Zafer) Te

pesi olduğunu da bu gezilerirniz sırasında öğrendik 1> 

Türk Yurd~Temmuz2005 



Bişkek'te 80'den fazla etnik grup yaşıyor Kırgız

lar nüfusun% 66,3'ünü oluşturuyorlar., Diğerleri: Ka

zak, Özbek, Uygur, Tuva, Altay, Türkmen, Ahısl<a 

Türiderinin yanı sıra Ruslar, Ulaaynalı, Çinli, Kore

li, Alman, Ermeni, Beyaz Rus, Yahudi, Gürcü, Ston

yalı, Litvanyalı, Moldovalı, Dunganlaı (Çinli Müslü

manlar), vs. 

Çüy (Çu), Issıl<-Göl, Narın, Oş, Talas, Celalabad, 

Batken oblastlan şeldinde yedi bölgeye aynlmrş 

olan Kırgızistan'da Bişkek başkent olması sebebiyle 

özel bir statü de kabul ediliyor. Şehir plfuılamacılığı, 

parklan, yeşillendirilmesi, yoilan, özel yürüyüş yol

ları şeldindeld geniş ve ağaçlar arasına yerleştiril

miş kaldınrnları ile Bişkek, çok güzel bir şehir 

Kırgızistan'a vanşınuzın ilk günlerinde bir grup 

oluşturdu!< ve Burana'ya gittik Bii zamanların Bala

sagıın'u., . O günlerden bu güne kalan bir minfire 

Taş işlemeciliği o kadar harika Id., Türlderin hep 

göçer hayat yaşadığuu, çok sorıra yerleşik hayata 

geçtiğini düşünmüyorum. Öyle olsaydı bu kadar ne

fis işlemeleri daha ll. yüzyılda nasıl yapabilirlerdi? 

Konar göçer hayatın yanında mutlal<a çok esitilere 

dayanan bir de yerleşik hayat olmalı. Burana'da ltü

çük bir m üze de var. Esld dönemlerden kalan, kazı

larda bulurunuş eşyalar burada sergileniyor. Bura

dald minarenin üst losını tamamen yıkılmış, Sağlam 

kalan alt losını 20 yüzyıl başlarında restore edilmiş. 

Minfirenin çevresinde balballaı yarurıda üzerlerinde 

Arap haıf1i me

tinler bulunan 
mezar taşları 

da var. Minare
nin üstüne çık

tığmızda bütün 

civan rahatça 

görebiliyorsu

nuz Höyük ve 

kurgan tarzı 

yerler de he

men gözünüze 

çarpıyor. 

Kış boyun

ca yalon civaı-

Bişkek'te 

bizi en çok ha

yal lanldığına 

uğratan sokal<
ta, pazarda, 

alışveriş mer

kezlerinde, hat

ta birkaç Kır

gız'ın sohbet et

tiği ortamda bi

le Rusça ile ko

nuşulması ol

du. Uzun yıllaı

dır devarn ede 

gelen bir alış

kanlığın bii 

günde bıçal< gi

bi kesilmesini Kırgızlstanlı çoculdar, 2003 

larda gezilebi
Jecek her yeri 

hatta Almatı ve 

bekleyemezdi!<. 

Ama bağımsızlığın üzerinden geçen on dört yılın la

sa bir süre olmadığı da bir gerçek 1991 yılında üil<e

nin resmi dili olarak Kırgızca kabul edilmesine rağ

men 2001 yılında resmi yazışma ve konuşmalarda 

kuilaruldığı gerekçesiyle (!) Rusça da resmi dil ola

rak benimsenmiş, 

Kırgızistan, dört bii yanı yüksek karlı dağlar, de

rin ve kesldu vadiler! e çevrili, yüzlerce ırma!< ve göl

le bezenmiş tabiat harikası bir üil<e. Tarihi Ipek Yo

lu üzerinde bulunan Kırgızistan'ın coğrafi konumu

nu Altay ve Taıuı sıradağları belirliyor. Bu sıradağ

lar, ülkeyi güneyde Fergana, kuzeyde Çu, batıda Ta

Jas, doğuda Narın olmak üzere dört büyük vadiye 

ayırıyor. 

Tür Jdstan 'ı da gez

dil<ten sorıra haziran 2004'te Kırgızistan içindeki 

ikinci gezlmizde Narın bölgesine gittil<. Jssık-Göl'le 

Narın yolu uzun müddet ayın güzergiilıtan devam 

ediyor. Taın Issık-Göl'e yaldaştığırırz sıradayol ayn

lıyor ve Naıın'a doğru dönüyorsunuz. 3,5-4 saat ka

dar dağların, balıann yeni geldiğini size m~deleyen, 
boz üyler (çadır) ve cılla(a1Jat sürüsü)laıla şenlen

miş çok geniş olmayan yemyeşil düzlül<lerin arasın-

da yol alıyorsunuz Asıl insanı şaşırtan nokta, tam 

Naıın'a girdiğiniz sırada karşınıza çılayor. Birden 

bire sanld dağda ayıılan gedilaniş hissi veren bir 

yoldan şehre giriveriyorsunuz "Aman Allah'ım, yok-

sa Ergenelwn burası mı?" diye düşürunel<ten kendi

nizi alanuyorsunuz . 26 km uzuniuğunda, 2 lan ge- .,. 



nlşliğindeld Narın, Sıı-Derya'ıun da doğduğu yer. 

Evine misafir olduğumuz Ömürbek BAPAYEV, bizi 

tepelere götürerek hem şehri seyrettirdi hem de 

bölgeyle ilgili bilgi verdi Dağların arasında yer alan 

Narın'ın içinde ekim alaru olara!< sadece evlerin 

öniindeld bahçeler var. Gerçi Kırgızistan'ın hemen 

hemen tamamında, ülkenin dağlarla çevrili olması 

ve düzlülderin azlığı sebebiyle zaten tarıma elverişli 

fazla alan yok Narın'da yükselderde yer alan ve da

ha çok boz üylerle kaplı bölgelerde de eldm alam 

fazla değil Bınalarda daha çok at sürüleri olan, !as

men de büyükbaş veya küçükbaş hayvan besiciliği 

yapan ailelerle karşıJaşıyorsunuz Bu yörelerdeld 

geçim kaynağı genellilde hayvancılık üzerine kurul

muş. Bir de 

Çin'e ulaşımı 

sağlayan -esld 

Ipek Yolu'nun 

yoksulluk suıuının altında yaşıyor Ülkede ekono

mil< dururnun kötü olması, işsizlik ve bol içki tüke

timi gibi etkenler yüzimden karşılaşılan rüşvet ve 

lursızW< olayları, özellilde başkent Bişkek'te yaban

cıları da ürküten sosyal yaralardan biri olara!< karşı

mıza çılayor Ruslar, Narın bölgesindeki Kırgızlara 

"Çistiy J(irgiz" (Temiz Kırgız) diyorlar .. Misafir oldu

ğumuz süre içerisinde bu bölgede Rusça'ıun hemen 

hemen hiç konuşulmadığını, güzel bir Kırgız Türk

çesiyle konuşulduğunu da fark ettik 

Bizi misafir eden Bapayev ailesi ile önce yayiala
ra gittik Tazece ekşitilmiş lmruzlarımızdan yudum

larken esld Ipek Yolu'nun Çin' e doğru uzaruşını, at

ların sağılışını, lomızın yapılışını, Kırgız balalarııun 

oyunlarını da 

seyrettik Her 

asfaltlanmış 

yeni hali- yol 

üzerinde kurul

muş konteyrur

larda yaşayan 

aileler var 

Burılar kontey

mrlan hem ev 

hem de iş yeri 

olara!< kullanı

yorlar Yaptık

ları yemek, çay 

ve lomızı, bu 

yol üzerinden 

Çin'e hurda denlir 
Kırgıi Çadın, 2004 

geçtiğimiz boz 

üyün veya evin 

öniinde durdu

ruldu!<, ya ek
mek ayran (yo

ğurt) veya lo

mızlar la karşı

landık Kursa

ğınuza giren ha 

tuz elonek hak

lo ha yoğurt ek

mek haklo .. 

Önemli olan 
asıı lar dır has

retini çektiği

miz kardeşleri-

taşıyan kamyon şoförlerine satıyorlaı· Buralar bir 

tür dinleıune tesisi gibi . 

Kırgızistan'dald en giizel göllerden biri, sanki Al

lah'ın naloş naloş işleyip de yarattığı bir tabiat hari

kası olan Son Köl (Son Göl), Narın bölgesinde yer 

abyor. 

Evine misafir olduğumuz Ömürbek Bey de haru

mı da doktor Onlar, Kırgızistan'da hayat şaıtlaıının 

zor olduğunu, karı koca çalışmalaruun yarunda, ev

lerinin öniine büyül<çe bir balıçe yaptıidarını ayrıca 

at, inek, koyun ve tavuk besledilderini, ancak böyle 

geçine bildilderini söylediler Hayat şartları ve işsiz

lik sadece Bişkek'te değil Kırgızistan'ın her bölge

sinde en büyiik problemlerden biri Halkın % 74'ü 

mizin gönüllerini 

bizlere açmalarıydı Yılların hasretini !asa konuşma

laıa, taruşmalara, sohbetlere sığdirmaya çabştık 

Onlar Türldye'yi bize sordular, biz Kırgızistan'! arıla

ra arılattırdılc Bapayev ailesi hem bizleri ağırladı 

hem oradald birçok Kııgız aileyle tamşma;ıııza, soh

bet etınemize, birbirimizi daha yalandan tanırnanu

za vesile oldu. Kendimizi zaten Türldye'nin herhan

gi bir şehrinde gibi hissettiğimiz Kırgızistan'da bu 

ailenin evi bana kendi evim kadar rahat ve huzur 

dolu geldi. Orılara minnettarını .. Keşke bir gün on

lar da benim evime misafir olsalaı ... 

İldnci durağınuz Talas oldu Talas'a 4700 m. yük

sekliğindeld "Suvsanıır"yolundan gitti!< Şehre, dağ

ların yüceliği ve mulıteşemilği içinde kiih kaybolan ~ 



kilh Jovrıla Jovrıla nehirler gibi alap giden yoldan, 

4200 m .de boz üyleri ve cıllolaııyla hfıla göçer hayat 

tarzıru "ataerkil -feodal" hayat tarzıyla da bir leştire

rek devam ettiren Kırgız kardeşlerimizin boz üyleri

ne misafir olarak, larmzlaırru ve çaylarını yudumia

yarak ulaştılc Hemen Manas Kümbözü (Kümbet)'ne 

gittilc Tepeden Talas Savaşı'nın yapıldığı yer diye 

gösterilen düzlüğü seyrederken bize, dört nala, tozu 

duruana katarale koşan atlıların nal sesleri ve lolıç 
şalartılan kulaklanmızı çınlatıyor gibi geldi. Zafer

leri, savaşları, kaluaınanlıklanyla dilden dile alttarı

lıp asırlara meydan okuyar ak bize kadarıılaşan Ma

nas destıuunın Manas'ıyla, Semetey ve Seytek'i ile 

tek vücut olmalc, onların at koşturduğu topraldara 

ayalc basınale gönüilerimizi tarili sayfalarında savur

du Tepenin hemen altında yer alan Manas müzesi 

gezümeye değecek güzellikle bir mekan .. Müzede 

Manas destıuu yağlı boya tablolar şeldinde o kadar 

gÜZel resmedilmiş Id, bütün destıuu okumuş kadar 

oluyorsunuz, Manas, resim kareleriyle size kendini 

anlatıyor. Meşhur Manasçılar için ayrılnuş köşede 

de bu Manasçılaı halelanda her tür bilgi mevcut. Ma

nas destıuuyla ilgili yayuılar toplannuş, güzel bir kü

tüphane köşesi oluşturulmuş Manas müzesini tıuu

tıp, resinıler eşliğinde Manas, Semetey ve Seytek'i 

bize anlatan, nefis bir Kırgız Türkçesiyle konuşan, 

hayır, konuşan değil, sanki şalayan rehberimize bu 

güzel Türkçe'si için teşeldcür ederek m üzeden ayrıl

dık Kırgızistan'dald birçok tarihi binada olduğu gi

bi Manas Kümbözü'nde de mülcemmel bir taş işle

meciliği var. Arılatıldığına göre mukaddes bir yer 

olarak da göriildüğü için halk tarafından türbenin 

duvarlarından kazınan toprak avuç avuç götürül

müş. Bu sebeple tür be çok hasar görmüş ve 20 .. yüz

yılın ortalarında aslına da sadık kalınarııle restore 
edilmiş Türbenin bahçesinde iki büyük kaya parça

sı var. Bunlardald izierin Manas'ın parmak izleri ol

duğuna inanılıyor. Türbenin arka losnunda külliye 

tarzında yapılnuş olan yer ise hayır yapınale isteyen

lerin veya adağı olanların hayvan kesip, pişirip eşi

ne dostuna, ihtiyacı olanlara ilcram ettiği bir hayır 

evi şeklinde Manas Kümbözü'nün etrafı Manas'ın, 

Kaııikey'in ve lark bahadıruun heykelleri ile donatıl

mış, heyl<ellerin çevresi, insarun gözünü de gönlünü 
de açan birer gül bahçesiyle naloşlanrruş. Allah bü

tün Türk dünyasına bu gül bahçeleri gibi güzellilder, 

birlik, dirlik ve huzur versin dualarıyla Ayazbek 

Bey'in evine doğru yön el dile. 

Talas'ta misafir olduğumuz evin düntırleri bizi 

"Kudaİık" (Dünürlük) yemeğine davet ettiler Evlere 

girdiğinizde boz üylerin (çadır) de, evlerinde "şır

dalc" adı verilen keçeden yapılnuş ldilmierle renk

lendiğini görüyorsunuz Can alıcılonnızı, yeşil, sarı, 

maviler. . Tabiatla iç içe yaşayan Türlderin renlde

ri ... Bu yemekte, bugüne kadar Jdtaplarda okuduğu

muz sofraya yerleşme düzenini, yaşça ve saygı açı

sından sıralamayı ve "orun-üleş" geleneğinin uygu

laıuşıru canlı olara!< yaşadık Yere uzun sehpalar 

şeldinde kurıılan sofranın üstünde şekerden biskü

viye, etten tatlıya, lomızdan meyve suyıına, borsok, 

lipyoşka gibi birçok hamur işi ve elcrnek türüne ka

dar her tür yiyeceği bulınak mümkün. Yemeğe otu

rur oturmaz ilcram edilen lomızdan içildikten; yaşı

nıZa ve konumunuza uygun olarak gelen yemeider 

(genellikle külçö ve beş parmak) yendikten sonra 

"çanaç" veya "çını"(kiise)Jarla çay ilcram ediliyor 

Çay bu kaplara mutlalca yarım doldurııluyor. Sebe

bini sorduğurnuzda "Çayın taze ve sıcak ilcram edjl

mesi mlsafiJ:e gösterilen saygıyla ilgilidir.. " cevabıru 

alıyoruz. 

Kırgızistan'da birçok aile geleneği ile dini aldde

ler ve törenler iç içe uygıılaıuyor. Bebeğin doğu

munda, göbek bağırun kesilmesinde, çocuğun yiirü

mesinde, evliiiiete mutlaka eğlence ve ziyafetler dü

zenlenerek "toy" lrurııluyor. At yaıışları, ip çelone 

oyunu, şarla yarışmalaıı, atışmalar yapılıyor. At eti 

ise, bizlerin zarınettiği gibi süreidi değil, sadece do

ğum ve ölüm günlerinde, yıldönünılerinde veya tö

renlerde yeniyor, ilaarn ediliyor Kültür ve gelenek

lerdeki beraberlik, bir de sevgiyle yoğrıılunca mili et 

hayatında ne kadar yapıcı, yaratıcı hatta kurtarıcı 

bir güce sahip olabiliyor, bunu bir kere daha yaşa

nuş olduk Kırgızistan'ın, Sovyetler Birliği dönemin

de ağza alrrunası bile yasal< olan bu gelenek ve göre

nekl.ertal yaşatınal<, onları kaybetınemel< için adeta 

bir kültürel direniş mücadelesi verdiği hepinılzce 

maliirn. Ülkeyi bu uzun ve zor dönemden bugünlere 

ulaştıran da yine bu gelenek ve göreneklerdir. Bu

gün aranuzdald bağı, yalanlığı, hemencecik kendi 

köyümüzdeymiş gibi aynı sofraya oturup solılıete 

başlayıverişinılzi sağlayan da önce dilimiz sonra bu 

gelenek ve görenelderinılz değil mi? 
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tarihine tesadüf ediyor. Yıllardır ancak hayalleri

ınizde içimizi ısıtan maviliğiy!e yaşayan Issıl<-Göl'e 

doğru hasret, merak ve heyecarıla yol almaya başla

dık Gölün maviliği uzaktan görmekle bile hepimizi 

cezp etti. Issıl<-Göl seher valctinde, tan atarken, öğ

le sıcağrnda, akşam güneş baturunda her zaman ve 

her şekilde harika .. Kırgızistan'daki 300 göl içeri

sinde 6202 lan_ genişliğiyle en büyüğü olan lssık

Göl, dünyanın da ikinci büyük gölü olma özelliğine 

sahip. Kırgızistan'daki diğer göl ve aloş hızı yüksek 

olan nehirlerde yapılamayan deniz ulaşuıu sadece 

Issıl<-Göl'de var. 

Issıl<-Göl, uğrunda savaşlar yapılan bu mavi cen

net, bugün bir tatil beldesi. Gündüz yüzmeye ve gü

neşlenmeye gelen insarılardan geçilmeyen sahli, ge

ce kenarlara kurulmuş boz üylerden gelen pop şar

kılan, disko havasında yanıp sönen ışıldan ile fark

lı bir havaya bürünüyor. Issık-Göl çevresindeki yer

leşim yerlerinde Türkiye'deld şartlara sahip olmasa 

da parısiyon veya otel bulabiliyor, alış verişlerinizi 

de pazarlardan veya magazinlerden (marketlerden) 

yapabiliyorsunuz. Burada, Türkiere ait olan, onların 

işlettiği, Tür!dye'deki şarilara uygun bir otel de var, 

Kırgızistan'da tanıştığırnız diğer dostlarımız 

Ahıska Türkieıiydi. Denizli'nin, Honaz ilçesinde ya

şayan Alusim Türiderinden Sait Bey, biz Kırgızis

tan'a giderken amcasının Kırgızistan'ın Krasnaya 

Reçka (Kızıl Nehir) köyünde oturduğunu, 5-6 yıldır 

görüşüp haberleşemedilderini, münıkünse ona bir 

mektup götüımemi rica etti. Bu vesileyle Kırgızis

tan'da tanıştığınuz Efrailov ailesi, orada bulunduğu

muz bir yıl içinde bizi hiç yalıuz bıralanadı Sadece 

evlerini değil gönüilerinl de bize açtilar. Kurban 

bayranunda da Azerbaycan'dan on yıl önce gelip bu

ralara yerleşmiş. Ahıska Türklerinden bir aile hem 

lrurbanınuzı kesip hazırladı hem de o gün akşama 

kadar bizi misafir edip sanld kendi ülkemizde, ev!e

rimizde bayram yapıyormuşçasına nezih bir bayram 

geçirmemizi sağladı. 

Bişkek'te yaşayan Türk ailelerin çoğu, et, tavul<, 

süt ve yoğıırt ilıtiyaç!arıru daha çok Ahıslm Türkle

rinden karşılıyorlar·. Bu maddi alış veriş vesi!esiy!e 

onlarla da dostluldar kuruluyor. Birçoğunun Türid

ye'de mutlaka bir yakıru var. Bu yüzden Tür!dye'yi 

merak ediyor, her fırsatta arılattınyorlar .. 

Kırgızistan'ın %74, 75'i Müslüman, %20'si Orto

doks Rus ve Ukraynalı, bunların yanında Protestan 

Alman, Musevi ve farldı etnlk grupların sahip oldu

ğu inanç sistemleri de var. Tarihten beri süregelen 

ve günilmüzde Türldye içinde de yoğun bir şeldide 

karşınuza çıkan misyonerlik faaliyetleri Kırgızis

tan'da daha da fazla. 

Kırgızistan'da sözlü edebiyat geleneği hillii yay

gın bir şekilde devam ettiriliyor. Özel gihılerde, kon

ser lerde, bayramlarda ve törenlerde akınlar, milli 

çalgı aleti komuz!any!a Manas destanuu, tarih say

falarından fırlayıp çıkıvermiş birer Manas edasıyla 

okuyor!ar. Manas destanının olrunuşu sırasında ya

pılan Şaman dansı, büyüsüyle insanı farldı dünyala

ra sürüldüyar 

Beş televizyon kanalına sahip olan ülkede dev

let kanalı hem Rusça hem de Kırgızca yayın yapıyor. 

Diğerleri Rusça yayın yapıyorlar. Uydu anteniniz 

varsa hemen hemen bütün Türkiye televizyon ka

nallarıru rahatça seyredebiliyorsunuz. Manas Üni

versitesi'nin yayın organı olan "Manas" radyosu 

Tür·kiye Türkçesi ve Kırgız Türl<çesi ile yayın yapa

rak "Ortak Türk Dili'he de hizmet ediyor Kırgızlara 

ait ''Almas" radyosu da Tüıldye Türkçesi ve Kırgız 

Türkçesi'yle yaptığı yayınlarla bu hizmete katilmal<

ta. Aslında Ortal< Türk Dili ve buna bağlı olarak or

tak alfabe, ortal< terimi er, vs , gibi konularda çalış

maların ciddi bir şekilde ele alırup yürütülmesi için 

"Türk Dünyası Akademisi" gibi bir merkeze ihtiyaç 

olduğunu bir kere daha beliıtınek gereldyor .. 

Bir yıl boyunca bize evinl de gönlünü de açan 

Kırgız kardeşlerimizden, bizi koynunda besleyen 

ekmeğini aşınr yediğimiz Kırgızistan topraklarından 

ayrılınalı hiç de kolay olmadı. Bir yılın nasıl geçtiği

n} arılamadıl< bile ... Bu kardeş üil<eden ayrılırken, 

kızınun gitıneyeilm hıçlarıkları eşliğinde bulutların 

arasına doğıu yükselen uçalctan hem yıldızların hiç 

durmadan göz kırptığı Kırgızistan'ı seyrettik hem de 

te!aar· buluşup hasret gidereceğimize dair ken

dimize de, birbirimize de söz verdik İnşallah bir 

gün .... ,, 

"' Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tür!( Dili ve 

Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. 
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