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Yıllardır gitmeyi düşündüğüm Türki Cumhuriyetlerinin yer aldığı Orta Asya‟ya, plan yapıp
bir türlü gitme şansım olmadı. Gecikmemin sebeplerinden biri, bir turla değil de bu
coğrafyayı daha serbestçe keşfetmek için benim organize edeceğim bir geziye odaklanmış
olmamdı. Ama maalesef diğer öncelikler bu planımı hep ötelememe neden oldu.
Hacettepe‟den arkadaşım Yurt Gezginleri‟nden Recep Babayiğit‟in beni arayıp “Kırgızistan’a
gidiyoruz, sen de gel!” teklifine verdiğim refleks “tamam” cevabım ile yıllarca düşündüğüm
ama bir türlü gerçekleştiremediğim Asya turuna, her ne kadar benim istediğim formatta
olmasa da nihayet çıkabileceğim, daha fazla ötelemenin anlamı yok! Recep Babayiğit iyi ki
bana çok düşünme fırsatı vermedi!

Kırgızistan

09-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında uzun Kurban Bayramı tatiline denk gelen Kırgızistan
gezisi, toplamda 12 kişinin katılacağı butik bir gezi formatında olacak. Katılanların çoğu Yurt
Gezginleri grubundan ve birbirlerini tanıyor. Etkinliği organize eden Recep Babayiğit,
üniversiteden arkadaşım. Receple yıllar önce Sultandağı‟na birlikte çıkmıştık, o zamandan bu
yana izimizi kaybetmiştik, taa ki 2017 yılında Igai antik kentinde tesadüfen karşılaşana kadar.
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09Temmuz 2022 Cumartesi: 0. Gün
İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanında grupla buluşuyor ve bir çoğu ile yüzyüze tanışıyorum.
Daha önce katılımcıların birbirini tanımaları ve Kırgızistan ile ilgili bilgileri paylaşmak için
Recep 2 zoom toplantısı organize etmişti.
Saat xx‟de olması gereken uçuşumuz 1 saat 10dk gecikiyor. Nihayet ikinci bir gecikme
olmadan Pegasus‟un PC704 sefer sayılı uçuş için uçağa biniyoruz. Uçağımız Airbus320
Uçuş öncesi pilot uçuş bilgilerini veriyor, gecikme için özür diliyor! Uçak dolu, boş yer
neredeyse yok! Çok az insan maske kullanıyor, bizim ekibi Recep uyarmıştı hem alanda hem
de uçak içinde hepimiz maskelerimizi takıyoruz. Saat 21:50‟de Bişkek için havalanıyoruz.
10 Temmuz 2022 Pazar: 1. Gün
Sorunsuz bir uçuşun ardından yerel saat ile 05:07‟de Bişkek Uluslararası Manas
Havaalanı‟na iniyoruz. Kırgızistan ile Türkiye arasında saat farkı 3 saat. Pasaport
kontrolünden geçtikten sonra “Yurt Gezginleri” pankartıyla bizi bekleyen rehberi(mizi)n
yanında toplanıyoruz. Bagajı olanlar bagajlarını aldıktan sonra terminal binasının dışına
çıkıyoruz. Herkes geldikten sonra rehberimiz Cibek Cumabekova (kendisine kısaca İpek
diyebilecğimizi söylüyor) ile tanışıyoruz. İpek Türkiye‟de okumuş (Konya‟da FKB
öğretmenliği) ve Türkçesi çok iyi. Bu paket turu oluşturan tur organizatörü Ernist
Dcumagulov ise, başka bir tura rehberlik yaptığı için karşılamaya gelemiyor, kendisi ile
tanışamayacağız.

Kırgız Ekibi

Eşyalarımızı, bize tahsis edilen özel bir minibüse yerleştiriyoruz. Şoförümüz Vlademir Kulik,
kendisi Rus ve hiç Türkçe bilmiyor. Alandan ayrılmadan önce toplu bir fotoğraf çektiriyoruz.
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Saat 05:55‟de alandan başkent Bişkek şehir merkezine doğru hareket ediyoruz. Yaklaşık bir
hafta sürecek Kırgızistan maceramıza başlıyoruz.
Havaalanı şehir merkezinin yaklaşık 40km (25-30dk) dışında. Recep hariç hepimiz için yeni
olan bu ülkeyi minibüsümüzün camlarından algılamaya çalışıyoruz. Şehir merkezine giderken
ilk gözümüze çarpan Bişkek‟i çevreleyen karlı Kırgız Ala Dağları (Kyrgyz Ala-Too); yol
üstünde kısa bir duraklayıp bu dağları fotoğraflıyoruz. Saat 06.30‟da şehir merkezinde Frunze
Caddesi üstünde bulunan Grand Hotel‟e geliyoruz. Eşyalarımızı araçtan indirmeden burada
bizim için hazırlanan paketlenmiş kahvaltılıkları yemek salonunda yiyoruz. Tur ücretini
Recep‟e ödüyoruz (525$), Recep de İpek‟e ödeme yapıyor; böylece para olayını kafamızdan
çıkarıyoruz.
Otelin bulunduğu caddeye adını veren Mihail Vasilyeviç Frunze, Bişkek doğumlu Kırgızlı
bir Bolşevik lider. Sadece caddeye değil Sovyetler Birliği döneminde Bişkek‟in adı da
Frunze‟ydi. Frunze, Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu‟ya gönderilen Sovyet yardımlarının
durumunu izlemek amacı ile 13 Aralık 1921 tarihinde Sovyet Rus delegasyonunun başı
olarak Ankara'ya gelip Atatürk ile görüşmüş, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında bir iş
birliği antlaşması da imzalanmıştır. İstanbul Taksim Meydanı'nda bulunan Özgürlük
Anıtı'nda Kliment Voroşilov ile birlikte Frunze‟nin de heykeli vardır.
Kırgızistan ziyaret ettiğim 21. ülke. Kırgızistan, kuzeyde Kazakistan, Doğuda Çin, Batıda
Özbekistan, güneyde ise Tacikistan ile sınır. Dünyadaki denizlere en uzak ülke, nehirleri
denize ulaşmadan kendi içindeki göllere dökülüyor. Tanrı Dağları (Tien-Şan (Tian Shan)
veya Tengri Tagh veya Tengir-Too) dağları ülkenin %80i kapladığından Kırgızistan için
“Asya’nın İsviçresi” benzetmesi yapılır. En yüksek noktası Kırgızistan-Çin sınırında uzanan
Kakshaal-Too sıradağları üzerindeki Jengish Chokusu (7439m) (Rusça-Pobeda-Zafer)
zirvesidir; bu zirve aynı zamanda dünyanın kuzeyindeki en yüksek 7000 metrelik dağdır. Bu
dağ sırasında benim de ileride bir gün denemek istediğim Khan Tengri (6995m) zirvesi
bulunuyor.
Kırgızistan‟ın adındaki, Kırg-ız‟ın, yani “kırk-boy”, Manas destanındaki kırk boydan geldiği
söylenir; Kırk boy, Kırgızistan bayrağında temsil edilen güneşin etrafındaki kırk ışınla
gösterilmektedir. Ülke 6 özerk bölgeye (oblast) ayrılmıştır. Bişkek ve Osh şehirleri, büyüklük
ve önemlerinden dolayı özel statüte şehirler olup herhangi bir eyalete bağlı değildir.
Kırgızistan‟ın nüfüsü 6.7 milyon civarında. Ülkedeki en kalabalık etnik grup %74 Kırgız
Türkleri, %5 Rus, 14.8 Özbek, %1.1 Dungans ve %0.9 Uygurlardan oluşur. Kırgızlar tarih
boyunca yarı göcebe bir halk. Yurt olarak adlandırılan çadırlarında yaşayıp koyun, at ve Tibet
öküzü güderler. Göçebe kültürü Kırgız bayrağında, yurdu ayakta tutan 3erli tündük ile temsil
edilir.
Ülkenin en önemli kültürel değerlerinden biri Manas Destanı, UNESCO Somut Olmayan
Kültürel Miras listesinde. 9.yy‟da 40 Kırgız boyunu birleştiren bir komutanın, Manas‟ın
hikayesini konu alır ve 500bin 553 mısradan oluşur. Kırgızistan‟da birçok yerde “Manas”
kelimesi görülebiliyor. Bu destanı ezbere bilen Sayakbay Karalayev„in resmi 500com‟luk
kağıt paranın üstüne basılıdır.
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Manas destanını ezbere bilen Sayakbay Karalayev‘in 500com kağıt paranın üstündeki resmi (Fotoğraf: anonim (internet))

Manas Anıtı, Bişkek

Trafik bizdeki gibi sağdan akıyor ancak direksiyonu hem sağda hem de solda olan araçlar var,
bu anlamda karmaşık bir yapısı var. Japonya‟dan ithal edilen araçlardan dolayı böyle bir
karmaşa oluşmuş. Kırgızlar 1991 yılında SSCB‟den bağımsızlıklarını kazanıyorular. Ülkenin
resmi dili Kırgızca ama Rusça da resmi dili kadar yaygın, sanırım herkes biliyor ve
Kırgızcadan daha işlevsel. Kırgızca, Türkçeye çok yakın, birçok ortak kelime var, bizdeki “y”
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ile başlayan bazı kelimeler Kırgızca‟da y yerine “c” ile yazılıp okunuyor. Para birimi com
(som okunuyor; 1$=84com).
Bu etkinliğimizde olabildiğince Kırgız geleneklerine de uymaya ve yaşamaya çalışacağız.
Zoom toplantılarımızda konuşulduğu gibi tur boyunca Aksakal Faruk Özpınar, Ece ise Sevil
Özpınar olacak. Söze Aksakal başlayıp sözü Aksakal bitirecek. Ayrıca geziyi unutmamak için
kollektif bir gezi raporu hazılayacağız, herkes gezinin bir gününü yazacak ve gezi sonrası
hazırlayacağı raporu, editörlük görevini üstlenen Selma hocaya gönderecek. Benim raporum
son gün, ama alışkanlık olduğu üzere her günün notlarını küçük not defterime işliyorum.
Oteldeki kahvaltının ardından saat 07:05‟de Chong-Kemin Vadisi‟ne gitmek üzere otelden
ayrılıyoruz. Yaklaşık 150km yolumuz var. Tokmok yerleşim yerini geçtikten sonra saat
08:50‟de Kemin‟de oluyoruz. Burada kısa bir ihtiyaç molası veriyoruz. Henüz para
bozdurmadığımız için tuvalet (10com) ve diğer harcamalarımız için İpek‟ten ödünç para
alıyoruz.
Yol üstünde bir noktada durarak, bu bölgenin mısırları çok meşhur olduğundan haşlanmış
mısır satan seyyar satıcılardan mısır alarak ayaküstü tüketiyoruz. Motoru bozmamak için
herkesin yarım mısır yemesi öneriliyor. Yol boyu ekiple çeşitli konular üzerine sohbet
ediyoruz, daha çok kaynaşmaya başlıyoruz. Doğal olarak fikirlerimizi de çarpışıyor, bazen
kısır döngüye girdiğinde bayıcı olabiliyor.
Yolumuz Kırgızistan-Kazakistan sınırına paralel gidiyor, iki ülkeyi Chu nehri ayırıyor. Bu
bölgede, Kazakistan sınır kapısı var. Recep, belli bir kısımda üzerinde olduğumuz yolun
Kazakistan topraklarına girip tekrar Kırgızistan‟a geçtiğini söylüyor.
Chu nehrinin Kemin nehri ile birleştiği noktada Chong-Kemin Vadisi‟ni gösteren kahverengi
tabelayı takip ediyor, ana yoldan ayrılarak sola dönüyoruz. Birleşme noktasında fotoğraf
çekmek istesek de bu noktayı kaçırdığımızı fark ediyoruz. Yarın buradan geçeceğimiz için
geri dönmüyoruz, fotoğraflamayı yarına saklıyoruz. Kemin nehrini takip ederek ilerliyoruz.
Rehberlerimiz, Recep ve İpek yol boyu Kırgızistan ve bölgeyle ilgili çeşitli bilgiler veriyor.
Özellikle Recep, Kırgızistan ile ilgili bize çok daha ayrıntılı bilgiler veriyor; Kırgızistan‟ı
Recep‟le gezmemiz bizim için bir ayrıcalık. Recep‟in buraya beşinci gelişi olsa da Kırgızistan
dağarcığı 5 kez gelişinden elde ettiği tecrübelerin çok daha ötesinde.
Chong-Kemin Vadisi‟nde Kırgızistan‟ın ilk cumhurbaşkanı Askar Akaev‟in köyü Kızıl
Bayrak‟tan geçiyoruz. Saat 09:55‟de Karoldöbü Köyü‟nde oluyoruz. Köyde, geceyi
geçireceğimiz Jekshen Konukevine yerleşiyoruz.
Herkes daha önce belirlenen oda dağılımına uygun şekilde odalara yerleşiyor. Ben Recep‟le
aynı odayı paylaşıyorum. Kaldığımız konukevinin geniş bir bahçesi var. Ortada bir yurt çadırı,
mutfağın bitişiğinde yemek salonu ve kenarlara inşa edilmiş odalardan oluşuyor. Banyo ve
tuvaletler odaların dışında bahçede ve ortak kullanımlık.
Kaldığımız bu konukevi, CBT (Community Based Tourism) kapsamında oluşturulan
mekanlar. Recep, turizmi kırsala yaymak için İsviçrelilerin bu sistemi kurduğunu daha önce
bizimle paylaşmıştı. Gerçekten de bir kültür turistinin beklediği gibi sade, basit ve temiz bir
mekan. Bu sayede hem bölgenin dokusunu bozacak çirkin yeni yapılar yapılmıyor hem de
yerel halk, turizmden gelir elde edebilyor. Bu anlamda Kırgızların Türklerden çok daha
ileride olduklarını söyleyebilirim.
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Saat 13:15‟deki öğle yemeğinde mercimek çorba ve ganfan var. Yemek öncesi yeşil ve siyah
çay servisi yapılıyor. Ayrıca sofrada çeşitli mezeler, reçel, tereyağı gibi çeşitli meze tarzı
yiyecekler var.
Yemek sonrası saat 15.15 gibi hep birlikte yürüyerek çevreyi keşfetmeye çıkıyoruz. Köyün
içinden geçerek köyün üst başında bulunan köy mezarlığına yürüyoruz. Gökyüzü parçalı
bulutlu, bazı yerlerde kara bulutlar birikiyor, belki yağmur düşebilir. Bulunduğumuz ChongKemin Vadisi her iki yanı sıra dağlarla çevrili geniş bir alanı kaplıyor, ortasından da Kemin
nehri akıyor. Çin‟e giden İpek Yolu‟nun bir kolu bu vadiden geçiyormuş.

Karoldöbü Köyü, Kemin Vadisi
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Karoldöbü Köyü, Kemin Vadisi

Karoldöbü Köyü, Kemin Vadisi
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Karoldöbü Köyü, Kemin Vadisi

Karoldöbü Köyü, Kemin Vadisi

Mezarlığa doğru yürüyoruz. Arazi uzun otlarla ve rengarenk çiçeklerle kaplı. Arkada görünen,
sanırım Ala-Kush zirvesi çiçeklerle birlikte güzel görüntüler oluşturuyor. Yürüyüş çok keyifli
geçiyor. Yaklaşık 1-1.5 saat yürüyüş yaptıktan sonra saat 17.00 gibi köyde oluyoruz.
Akşam yemeğini saat 19:15‟da yiyoruz. Menüde ana yemek olarak dımdama (katkat olan
yemek-Özbekçe ismi ise dımlama) var.
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Yemekten sonra ışık gitmeden köyü keşfedip fotoğraflamak için köyün alt başına, Kemin
nehrinin yatağına doğru yürüyorum. Nehrin debisi oldukça yüksek ve bazı yerde birçok kola
ayrılıyor. Dönüşte ekibi yurt çadırında toplanmış olarak buluyorum. Ortak bütçeyle aldığımız
votkadan “tost” yapılıyor. Çadıra giderken, gündüz yemek salonunun girişinde ayaküstü
karşılaştığımız Sevil Mert ve eşi Özgür ile karşılaşıyor ve tanışıyorum. Sevil Mert ile, Frig
Yolu kitabı için daha önce Messenger‟den yazışmıştık. Pandemi döneminden kalan Tayland
biletlerini, fazla zamlandığı için Kırgızistan için kullanmışlar. Kendilerine, ekibimizin çadırda
sohbet ettiğini ve bizlere katılabileceklerini söylüyorum.

Karoldöbü Köyü, Kemin Vadisi

Bizimkiler çadırda “tost” yapıyorlar (“tost” için nasıl bir fiil kullanmak gerekiyor acaba!)!
Shot bardaklarına doldurulan votkalar, sırası gelen aklından geçeni veya söylemek istediğini
söyleyip “tost” diyerek kadeh kaldırıyor ve herkes bardağındaki votkayı deviriyor. Bana
koyulan votka çok olduğu için 4-5 tostta bardağımdaki sek votkayı ancak bitirebiliyorum.
Sohbetin ardından odalarımıza çekiliyoruz. Yarınki programımız biraz yoğun ve çoğunlukla
arabada geçecek, yarın varmayı düşündüğümüz Karakol‟a yaklaşık 320km yolumuz var.
Yarın sabah saat 07.00 yapacağımız kahvaltının ardından buradan ayrılıp Karakol‟u
hedefleyeceğiz. Arada kaya resimlerinin olduğu Petroglif açık hava müzesini gezeceğiz.
Bugün öğrendiğimiz Kırgızca cümleler:
Rahmat (teşekkür)
Atın kim? Veya atınız kim? (Adın ne?) / Adınız Ne?
Ayrıca: Bozöy (Çadır) bo çadır 40 bo, 60bo çadır (daha büyük); Akev, Üy (=ev)

11 Temmuz 2022, Pazartesi: 2. Gün
Saat 06:00‟da uyanıyorum. Saat 07:00‟deki kahvaltıya kadar oyalanıyorum. Kahvaltıda poriç
(kaşa)-patatesli böreğe proçki deniyor) yiyoruz. Çantalarımızı hazırlayıp çıkış yaptıktan sonra
saat 08:05‟de bu köyden ayrılıyoruz. Geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz.
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Dün gelirken kaçırdığımız iki nehrin birleştiği yeri yine kaçırıyoruz! Ama burayı görmeye
kararlı olduğumuz için ana yola çıkmış olsak bile geri dönüyor ve bu iki büyük nehrin
birleştiği yerde (saat: 08:50) kısa bir seyir ve fotoğraf molası veriyoruz. Nehirlerin suları,
güzergahlarında herhangi bir kirletici olmamasına rağmen bulanık akıyor. Recep bunun
sebebinin bölgenin toprak özelliklerinden kaynaklandığını söylüyor.

Chu ve Kemin nehirlerinin birleşme noktası

Molanın ardından yola koyuluyoruz. Ana yola çıktıktan sonra Issık-Köl (Issyk-Kul)
istikametinde devam ediyoruz. Chu nehri solumuzda kalıyor. Chu nehrinin şekillendirdiği
içinden geçtiğimiz bu vadi kar leoparının yaşam alanı, yol üstünde kar leoparı heykellerini
ve leopar gözlem reklamlarını sıkça görebiliyoruz. Yol üstünde kısa bir ihtiyaç ve tuvalet
molası veriyoruz. Vadi bir noktadan sonra genişliyor. Nehrin karşısına geçerek yola devam
ediyoruz. Sol tarafımızda seyirlik kumtepeleri var, zamanımız olmadığı için durup yakınına
gidemiyoruz.
Saat 10.00 gibi vadinin ucunda Issık-Köl gölünün kenarında kurulu balıkçı köyü Balykchy
yerleşim yerine ulaşıyoruz. Mola vermeden yolumuza devam ediyoruz. Burası bir sayfiye
alanı, yazları nüfüs yoğunluğu yüksek ama kışın ıssızlaşıyormuş. Yol üstünde kurutulmuş
balık satan bir çok tezgah görmek mümkün. Issık-Köl gölü Peru-Bolivya‟daki Titikaka
gölünden (rakım 3810m) sonra 1606m rakımı ile dünyanın en yüksekteki ikinci büyük gölü.
Göl ismini bu eyalete de vermiş. Kırgızca‟da “Ilık göl” anlamına gelen Issık-Köl kışın
sıcaklığın sıfırın altına düştüğü bu bölgede donmuyor. Göl 182km uzunluğunda 60km
genişliğinde. En derin noktası ise 668m. Bu gölü besleyen 118 adet ırmak ve dere var. Gölün
beslediği bir nehir yok; Chu nehri, kenarına kadar gelip 90 derece açı yaparak göle
karışmadan, gölden uzaklaşıyor.
Saat 11.20 gibi Çolpon Ata (Cholpon-Ata) yerleşim yeri sınırlarında kalan Petroglif Açık
Hava Müzesi’nde oluyoruz. Bir sürü irili ufaklı kayaların serpili olduğu bu müzenin özelliği
kayaların üstünde resimlerin oluşu. Bizde de Hakkari Cilo dağlarında benzer kaya resimleri
var, fotoğraf sanatçısı Fikret Otyam‟ın görsellediği bu resimler buradakilerle benzerlik
gösteriyor. Olabildiğince grupla gezerek belirlenen güzergah üstündeki resimleri görmeye
çalışıyoruz.
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Petroglif açık hava müzesi, Çolpon-Ata
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Petroglif açık hava müzesi, Çolpon-Ata

Saat 12.00 gibi müzeden ayrılıp Çolpon-Ata‟da öğle yemeği molası veriyoruz. Gerçekten
porsiyonlar çok fazla, sonradan yediğimiz Özbek pilavı fazla oldu. Yemeğin ardından mola
vermeksizin hedeflediğimiz Karakol‟a gidiyoruz.
Saat 16:20‟de Issık-Köl eyaletinin en büyük yerleşim yeri olan Karakol‟a ulaşıyoruz. Nerede
olduğumuzu soran Türkiye‟deki arkadaşlara “Karakol’dayız!” espirisini yapmaktan geri
durmuyoruz:) Otele yerleşmeden bu şehirdeki iki önemli ve özgün yapıyı; Dungan Camisi ve
yarınki programımızda olsa da bugüne alarak aradan çıkarmak istediğimiz Kutsal Ortodoks
Trinity Kilisesi bulunuyor.
Karakol‟un eski ismi Przhevalsky‟dir. Bu ad, Orta Asya ülkelerinin flora ve faunasını
ayrıntılı olarak incelemeye başlayan ve 200'den fazla bitki türünü keşfeden öncü Rus bilim
insanı ve coğrafyacı olan Nikolay Mikhailovich Przhevalsky‟nin anısına Rus çarı tarafından
verilmiştir. Przhevalsky, 1870'ten başlayarak Moğolistan, Çin ve Tibet'e araştırma amaçlı
seferler düzenlemiştir. Przhevalsky, Chu Nehri'nden kaptığı sanılan tifodan 1888 yılında
ölmüş, Karakol yakınlarındaki Issık-Köl kıyısına gömülmüştür.
Karakol‟daki ilk durağımız Dungan Camisi. Çin tapınak tarzında, 1907-11 yılları arasında
ahşaptan yapılmış bu camii gerçekten çok özgün, herşey ahşaptan, minaresi de buna dahil.
Ahşap çatı, Çin tapınakları tarzında. Dunganlar, Çinden sürgün edilen müslümanlar. Yarın
akşam bir Dungan ailenin misafiri olacağız. Bu camiye yaklaşık yarım saat ayırdıktan sonra,
bir başka etkileyici yapı olan Kutsal Rus-Ortodoks Kilisesi‟ni (Holy Trinity Ortodox Church)
ziyaret ediyoruz. Bu tapınak da ahşaptan yapılma ve tipik bir Rus mimarisini çağrıştıryor,
gerçekten çok güzel bir tapınak.
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Dungan Camii, Karakol.

Kutsal Ortodoks Trinity Kilises, Karakol.

Buradan işlek şehir merkezine gidiyoruz. Aracımızı park edip para bozdurmak için bankaya
uğruyoruz. Ancak banka kapalı. Biraz ilerde serbest dövizcide para bozduruyoruz (1$= 82com,
1TL=4com).
Ardından, aracımızla geceyi geçireceğimiz Riverside pansiyona gidiyoruz. Şato şeklindeki
bu pansiyon da bir aile işletmesi, sanırım eşlerden biri Avrupalı. Recep ile ben ikinci katta 4
nolu geniş oval odada kalıyoruz. Otele yerleştikten sonra şehri kafama yerleştirmek ve
fotoğraf çekebilmek için kestirmelerden yürüyerek şehir merkezine gidiyorum. Şehir
merkezinde görülecek yerleri (Tagay-Biy Anıtı) geziyorum. Her ne kadar şehir bu eyaletin
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büyük şehirlerinden olsa da daha çok bir kasaba havası veriyor. Araçla şehre inen
grubumuzun elemanları ile karşılaşıyorum. Birlikte dolaşıyoruz. Zamanımızın çoğunu ana
cadde üstündeki Japonların desteği ile hayata geçirilmiş yerel halkın elemeği ürünlerinin
satıldığı hediyelik eşya dükkanında geçiriyoruz. Ardından akşam yemeği için bir restorana
gidiyoruz, hafiten yağmur başlıyor. Bu akşam yemeği tur paketine dahil değil, herkes kendi
ödeyecek.

Riverside pansiyon, Karakol

Tagay-Biy anıtı, Karakol
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Yemeğin ardından araçla pansiyona geçiyoruz, dışarıda yağmur devam ediyor. Yarın Altın
Araşan (Altyn-Arashan) Vadisi‟ne başka bir araçla gidip yürüyüş yapacağız.
12 Temmuz 2022 Salı: 3. Gün
Saat 05.00 gibi uyanıyorum. Dünkü yağmurdan sonra hava açmış, odamızın penceresinden
görünen karlı dağlar (Tanrı Dağları) fotoğraf çekmem için oldukça davetkar duruyor. Saat
07.00‟deki kahvaltıya kadar sanırım fotoğraf çekmek için gözüme kestirdiğim tepeye kadar
gidip-gelirim. Eğer ufukta görünen tepeye çıkabilirsem, zirvesi karlı dağların derinliğini daha
iyi yakalayabilirim. Saat 05:30‟da otelden çıkarak hedeflediğim tepeye yöneliyorum. Şehirde
henüz kimse uyanmamış, yolda benden başka kimsecikler yok. Evler bitince tepe başlıyor.
Hızlı adımlarla, bazen bir patikadan bazen de boyu dizimi aşan otlar arasından geçerek zaman
kazanmaya çalışıyorum. Fotoğraf çekeceğim nokta sanki gittikçe benden uzaklaşıyor, aralarda
inip çıktığım, uzaktan fark edilmeyen vadiler var.

Karakol’dan Tanrı Dağları, Karakol

Karakol’dan Tanrı Dağları, Karakol
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Hedeflediğim noktaya ulaşınca karşı sıradağları fotoğraflıyorum ve saat 07.00 gibi dönüşe
geçiyorum. İnişim daha hızlı olacağı için belki kahvaltıya yetişemeyeceğim ama hareket
saatinde otelde olabileceğim. Hızlı adımlarla iniyorum. Otele ulaştığımda saat 07:57‟yi
gösteriyor. Çanta ve diğer malzemelerimi dünden hazırladığım için zaman kaybım olmuyor,
odama çıkıp çantamı alıyor ve tam zamanında otelin önünde oluyorum.

Karakol

Bugün gideceğimiz Altın Araşan (Altyn-Arashan) Vadisi‟nin yolu pek konforlu
olmadığından vadiye, Recep‟in “efsane kamyon” dediği Rusların Gaz model bir kamyonla
gideceğiz. Şoförümüz Alexander Zloy (Ruslar bu ismi kısaca Saşa olarak çağırıyor). Çok
fazla sarsıntı olacağı için bütün eşyalarımızı arkaya atıyoruz. Saat 08:07‟de Altın Araşan„a
doğru hareket ediyoruz.
Önce asfalt, sonra toprak daha sonra da çukurların bol olduğu yoldan Altın Araşan Vadisi‟ne
giriyoruz. Kamyondan ziyade kendimizi rollercosta binmiş gibi hissediyoruz. Manzara ise
mükemmel. Kalem gibi çam ağaçları, zeminin yeşili ve en önemlisi gözü rahatsız eden hiçbir
şeyin olmayışı bu vadiye hayranlığımı arttırırken aynı zamanda Kırgızların turizmi ne kadar
iyi yönettiklerini de gösteriyor. Bizim Kaçkarlar gibi ama dağlarda insan eliyle açılmış hiçbir
yara izi yok, yol çok kötü ve iyi ki çok kötü; diğer türlü her türlü yapılaşmayı da beraberinde
getirebilir. Etrafta, yol kenarlarında hiçbir şekilde plastik veya çöp göremedim. Alın size
sürdürülebilir turizm örneği.
Vadi içinden Aksu (Araşan (Arashan)) nehri akıyor, rengi gri ama kirli değil. Yol boyu
birçok bisikletli turist grubu ve yürüyüş yapanları görüyoruz. Yol bir noktada vadi yatağından
ayrılarak yükseliyor, iki hamlede dönülebilen bir virajdan sonra saat 09.20 gibi birkaç ahşap
yapı, ama çoğunlukla yurtların olduğu geniş bir alana geliyoruz. Araçtan inerek yürüyüş
hazırlığı yapıyoruz. Herkes yürüyüşe katılacak. Yayaların geçmesi için yapılmış ahşap
köprüden nehrin karşısına geçerek saat 10:10‟da vadinin üst başına doğru yürüyüşe başlıyoruz.
Arkada karlı zirvesi görülen Khan-Tengri (6995m) veya Pobeda (7439m) zirvesi olabilir.
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Altın Araşan (Altyn-Arashan) Vadisi

Altın Araşan (Altyn-Arashan) Vadisi

Keyifli bir yürüyüşle açık bir alana geliyoruz. Burada Recep vadi hakkında bilgi veriyor.
Gösterdiği bir çiçek ise oldukça ilginç. Edelweiss (edel:soylu, weiss: beyaz-Alp Yıldızı)
çiçek, Leontopodian Alpinium (Alplerin arslanı) çiceğe atfedilen isim.
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Altın Araşan (Altyn-Arashan) Vadisi

Altın Araşan (Altyn-Arashan) Vadisi
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Altın Araşan (Altyn-Arashan) Vadisi

Altın Araşan (Altyn-Arashan) Vadisi
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Altın Araşan (Altyn-Arashan) Vadisi

Altın Araşan (Altyn-Arashan) Vadisi
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Vadi içinden Kel-Dike çayının Arashan ile birleştiği noktaya kadar yürüyoruz. Öğleden sonra
bizim için ayrılan kaplıca saatine geç kalmamak için bu noktadan geldiğimiz patikayı takip
ederek geri dönüyoruz.
Saat 12.30 gibi kamp alanına oluyor ve yemeğe kadar ortalıkta oyalanıyoruz. Ben fotoğraf
çekmek için dolaşıyorum. Saat 13.00‟de Elza konukevinde öğle yemeğimizi yiyoruz. Ara
ara yağmur çiseliyor ama kısa süre sonra açan güneş ortalığı kurutuyor. Işığın sürekli değiştiği
bu muhteşem mekanda fotoğraf çekmek için alanda dolaşıyorum. Kaplıcaya girmemeye karar
veriyorum. Ekip saat 14.00‟de kaplıcaya giriyor.

Altın Araşan (Altyn-Arashan) Vadisi’nden dönüş

Saat 15.00‟de buradan ayrılıyoruz. Yağmur çiselediği için yolun belli bir kısmına kadar
yapmayı planladığımız yürüyüşü iptal edip arabayla dönmeye karar veriyoruz.
Dönüşte daha mı çok sallanıyoruz yoksa bize mi öyle geliyor! Yol üstünde bir noktada kısa
bir fotoğraf molası veriyoruz. Sorunsuz bir şekilde Karakol‟a ulaşıyoruz. Karakol‟da
uğramayı düşündüğümüz müzeye, aracın şehir içine girmesi yasak olduğundan gidemiyor,
doğrudan otele gidiyoruz. Otelde kısa bir süre dinlendikten sonra saat 18.00‟da
minibüsümüzle yemek öncesi, yeni evlenen çiftlerin ziyaret ettikleri Zafer Parkı‟na
gidiyoruz. Burada evlenen bir çiftle fotoğraf çektirip küçük de olsa ortak kasadan düğün
hediyesi veriyoruz.
Akşam yemeğini bir Dungan Aile‟nin evinde yiyeceğiz. Parktan sonra araçla Dungan ailenin
evine gidiyoruz. Ev sahibi Selima bizi kapıda kızları ile karşılıyor. Doğrudan yemek
yiyeceğimiz salona geçiyoruz. Bu ev de CBT ağı içinde.
Ev yapımı tavuk, patlıcan salata çose (Ço: sıcak, Se:patlıcan) ve pozi (mantı) var. Yemek
yerken Selima‟da Dunganlar hakkında bize bilgi veriyor, sorularımızı cevaplıyor.
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Kırgızistan‟da toplam 71 bin Dungan yaşıyormuş, bunlardan 3 bini Karakol‟da. 145 yıl önce 3
dalga şeklinde Çin‟den gelmişler, sanırım Çar II. Alexander zamanında.
Selima iyi eğitimli, İngilizceyi iyi konuşuyor. 4 kızı var. Rami kız 20 yaşında. En küçük kızı
bize bir gösteri sunuyor. Kızlarından biri de Türk dizilerinden Türkçeyi öğrenmiş.
Yemeğin ardından otele dönüyoruz. Recep, saat 21.00 herkesin otelin yemek salonunda
olmasını rica ediyor. Saat 21.00 gibi toplanıyoruz. Toplantı amacımızın, aramızdaki 3 kişinin,
Necla, Hande ve Harun‟un doğum günleri oluşu. Pasta kesiliyor ve Recep doğum günü
olanlara Yurt Gezginleri‟nin geleneği olarak birer kitap hediye ediyor. Pastalarımızı yedikten
sonra bulaşık işine ben el atıyorum.

Riverside pansiyonda doğum günü kutlaması

Yarın, kahvaltının ardından Karakol‟dan ayrılarak Issık-Köl‟ün güneyinde, göl kenarındaki
Bokonbaevo‟ya gideceğiz. Karakol ile Bokonbaevo arası yaklaşık 170km.
13 Temmuz 2022 Çarşamba: 4. Gün
Saat 07:00‟de kahvaltıya oturuyoruz. 08.00‟de planladığımız ayrılış, Duru ve Selma hanımın
yaşadıkları sağlık sorunlarından dolayı doktora görünmeleri gerektiğinden 10.25‟de olabiliyor.
Neyse ki ciddi bir sağlık sorunu yok. Duru midesi için ilaç kullanıyor, Selma hanımın da
kulağı ile ilgili bir sorun var, ilaç kullanarak hafifletiyor.
Bugünkü ilk durağımız Cedi (Yedi) Oğuz Vadisi (c <--> y) jeolojik sit alanı (Oğuz (Ogüz)
Öküz demek). Saat 10.50 gibi vadide oluyoruz. Aracımızı park ettikten sonra jeolojik
oluşumu yukarıdan görebileceğimiz bir noktaya yürüyerek çıkıyoruz. İçinden bir derenin
aktığı vadinin önünde oluşmuş kırmızı renkte kaya kütlesi, suyun ektisi ile yarılmış. Bu kaya
kütlesinin güneyinde kalan bölümü ortadan ikiye yarıldığı için bu kütle “Kırık Kalp”olarak
adlandırıyor.
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Cedi (yedi) Oğuz Vadisi jeolojik oluşumlar

Cedi (yedi) Oğuz Vadisi

Yaklaşık 40 dakika bu bölgede zaman geçirdikten sonra öğle yemeğimizi yiyeceğimiz KyzylSuu‟ya gidiyoruz. CBT sisteminde olan bu yerde laza (acı olan), mastava (sulu köfte) ve
lagman (ana yemek) yiyoruz.
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Kyzyl-Suu

Saat 14.00‟de buradan ayrılıyoruz. Yol, Issık-Köl‟ün hemen kenarından, göle paralel gidiyor.
Yolun sol tarafında kumsu ilginç jeolojik oluşumlar var, zamanımız olmadığı için mola
veremiyoruz. Bir noktada yolun sol tarafında bir tepenin üzerinde uzaktan farkedilebilecek
boyutta bir heykel görüyoruz. Bu heykelin hemen karşısında, gölün kenarında da Manas
destanı içerikli bir anıt alan var, ama bu anıt alanı bakımsız duruyor ve biraz terkedilmişlik
hissi veriyor.
Issık-Köl‟ün kenarındaki kamp alanına gitmeden önce ilaç almak için Bokonbaevo‟nun içine
giriyoruz. Alış-verişi tamamladıktan sonra geceyi geçireceğimiz Almaluu Yurt Kamp
alanına saat 16.00 gibi ulaşıyoruz. Bu kamp alanında yurtlarda kalacağız. Bir yurtta Recep,
Harun ve ben kalacağız. Yurtlara yerleştikten sonra saat 16:30 gibi Issık-Köl‟de yüzmeye
gidiyoruz. Kamp alanı sahile yaklaşık 1km uzakta. Göl kıyısındaki plajda suya girenler var.
Ben de kısa da olsa suya giriyorum. Gölün adı ılık göl ama soğuk sayılır, gölün “ılık göl” adı
kışın donmadığından geliyor. Sembolik de olsa gölde yüzdükten sonra kamp alanına
dönüyoruz. Saat 18.00‟deki Selma hocanın yöneteceği Okuma Atölyesine kadar dinleniyoruz.
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Almaluu Yurt Kampı’ndan Tanrı Dağları
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Yurt Gezginleri Issık-Köl’de (Almaluu Yurt Kampı)

Saat 18.00‟de etrafı açık yemek masasının etrafında toplanıyoruz. Cengiz Aymatov‟un Gün
Olur Asra Bedel kitabını Selma hocamızın rehberliğinde mercek altına alıp sindirmeye
çalışıyoruz. Kitabı okuyanların yanı sıra okumayanlar ve benim gibi hala okuyor olanlar var.
Etkinlik çok keyifli gidiyor, öyle ki neredeyse akşam yemeğini kaçıracağız. Saat 19:15 gibi
Bokonbaevo‟daki CBT sistemine tabii bir eve gidiyoruz. Saat 19:30‟da yemeğe başlıyoruz,
ardından da yerel bir ailenin gelip sunduğu Kırgız müziklerini dinliyoruz.
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Almaluu Yurt Kampı’ndan

Cengiz Aymatov’un Gün Olur Asra Bedel kitap okuma, Almaluu Yurt Kampı
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Bokonbaevo’da müzisyen Kırgız Aile

Müzik yapan bu aile, baba, anne, oğul ve torunlardan oluşuyor. Kırgız çalgıları eşliğinde şarkı
söylüyorlar. Gerçekten çaldıkları parçalar çok özgün, bu aile de özgün; gösteri sonrasında
bahçede yaptığımız söyleşide öğreniyoruz ki bu aile yurtdışında birçok yere Kırgız müziğini
tanıtmak için davet edilmiş. Farklı sazları ve, her biri farklı bir alet çalıyor. Sazlarından
birinin adı çour.
Müzisyenler ve ev sahipleri ile vedalaştıktan sonra kamp alanına dönüyoruz. İlk kez bir yurt
çadırında kalacağız. Yarın, saat 08.00‟de bu kamp alanında yapacağımız kahvaltının ardından
saat 09.00‟da Son-Kül‟a gitmek üzere (250km) buradan ayrılacağız.
14 Temmuz 2022 Perşembe: 5. Gün
Saat 06:00‟da uyanıyorum. Bugün sabah gün doğumuyla birlikte yüzmeye gitmeyi
planlıyordum ama yol gözümde büyüdüğünden gitmekten vazgeçiyorum. Saat 08:00‟de yurt
çadırının içinde kahvaltı yapıyoruz. Saat 09:00‟da buradan ayrılıyoruz. Bugün kartal gösterisi
(Bürküt-Bürkütçü) izleyeceğiz. Bürkütcü ile yol üstünde buluşup gösterinin yapılacağı yere
birlikte gidiyoruz. Toguz-Bulak köyü sapağında ana yoldan ayrılarak gösterinin yapılacağı
bele saat 10.00‟da ulaşıyoruz. Bürkütçü bir kartalı nasıl eğittiklerini, ne kadar süreyle
kullandıklarını anlatıyor, İpek‟de çevirisini yapıyor. Kartalı belki çoğumuz ilk kez bu kadar
yakından görüyoruz.
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Bürkütçü

Bürkütçüler bize çeşitli gösteriler yaptıktan ve herkes kartalla fotoğraf çektirdikten sonra
vedalaşarak ayrılıyoruz.
Bu gösterinin ardından öğle yemeği yiyeceğimiz Naryn eyaleti içinde bulunan Kochkor‟u
hedefliyoruz.
Issık-Köl‟ün güneyinden ve göle paralel giden asfalt yol boyunca gidiyoruz. Gölün batısına
Balıkçı yerleşim yerini uzaktan gördüğümüz bir noktada asfalt yoldan ayrılıyoruz. Yol
ıssızlaşıyor, yolda tek tük araç görüyoruz. Burası kıraç topraklardan oluşuyor, bitki örtüsü çok
farklı.
Semizbel geçidinden sonra Orto-Tokoy baraj gölünü görüyoruz. Bu baraj Cho nehrinin
üzerinde kurulu. Yol, baraj gölünün kenarından geçiyor. Gölün bitiminde Kochkor ve Bişkek
yol ayrımına geliyor ve buradan itibaren Kochkor istikametinde Cho nehrine paralel gidiyoruz.
Burada bitki örtüsü farklılaşmaya başlıyor, ağaç ve ekili alanlar çok. Kochkor girişinde bir
benzin istasyonunda yakıt ikmali için duruyoruz.
Kochkor‟a girince, yemek öncesi vaktimiz olduğu için bankadan para bozduruyoruz. Saat
13:00‟de öğle yemeği yiyeceğimiz mekanda oluyoruz. Burası da CBT ağında olan bir yer.
Yemekte güçka yemeği ve manparçorba yiyoruz. Saat 14.20‟de bu mekandan ayrılıyoruz ve
Son-köl‟e gidiyoruz. Chu nehrini takip eden asfalt yoldan çıkarak tali yoldan devam ediyoruz.
Keng-Suu köyünden sonra Tylek akarsuyuna paralel giden yol daha sonra kıvrılarak
yükselerek 3447m yüksekliğindeki Kalmak-Ashuu geçitinden geçiyor. Bu geçitte 5 dakikalık
kısa bir seyir-fotoğraf molası veriyoruz.
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Keng-Suu

Geçitten Son-köl‟ü görüyoruz. Geçitten sonra yol alçalarak Son-köl havzasına iniyor. Yolun
sağında ve solunda yer yer etrafında hayvan sürüleri olan yurt çadırlarını görebiliyoruz. Göle
yaklaşınca bir süre göle paralel gidiyoruz. Göle yakın yerlerde daha çok turizm amacıyla
kullanılan birden çok yurt çadırlarından oluşan kamp alanları var. Bizim kalacağımız yer
gölün sonlarına doğru bir yerde. Saat 17:40‟da iki gün konaklayacağımız Son-köl „deki
Muras Yurt Kamp‟ına geliyoruz. Yurt sahipleri Abay ve Meerim, Selma adında bir kızları
ve çok küçük de bir çocukları var. Eşyalarımızı araçdan indiriyoruz. 4 ve 5 numaralı yurtlar
kadınlara, 6‟da erkeklere tahsis ediliyor.
Saat 19.00‟daki akşam yemeğine kadar oyalanıyoruz. Göl kenarına gidiyoruz; suyu çok temiz
ve arkada karlı dağlar ve su içmeye gelen yılkı atlar çok güzel görüntüler veriyor. Bu yurt
kampında kalan yabancı turistler var.
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Muras Yurt Kampı, Son-Köl

Muras Yurt Kampı, Son-Köl
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Muras Yurt Kampı, Son-Köl

Muras Yurt Kampı, Son-Köl
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Muras Yurt Kampı, Son-Köl

Muras Yurt Kampı, Son-Köl
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Muras Yurt Kampı, Son-Köl

Muras Yurt Kampı, Son-Köl

Yemek sonrası yürüyüşe çıkıyoruz. Gün batımının yarattığı kızıllık ise başka bir gezegende
olduğumuzu düşündürüyor. Güneş ışığının kaybolması ile rakımı 3090 metre olan bu yaylada
hava daha da soğuyor. Yurtların içindeki sobayı içerinin soğukluğunu kırmak için yurt
sahipleri yakıyorlar. Sobanın kenarındaki büyük kaya parçaları da ısıyı depolayıp gece
boyunca yurdun içini sıcak tutsun diye konmuş.
Yurt çadırlarının yanında duş kabinleri ve tuvaletler var. Tuvaletler çok temiz, iddia ediyorum
ki Türkiye‟deki bütün camii tuvaletlerinden daha temiz! Suyu kuyudan çekiyorlar, iki de
yemek yemek için kullanılan yurt var, bir tane de mutfak yurdu.
Yarın daha çok dinleneceğiz, öğleden sonra da ata bineceğiz. Dolunay olduğu için yıldızları
olmaları gerektiği gibi göremiyoruz. Işık kirliliği olmayacağı için burada gece gökyüzünü
izlemek müthiş bir deneyim olmalı.

15 Temmuz 2022 Cuma: 6. Gün
Saat 06:00‟da uyanıyorum. Gece hava soğuktu ama yurt çadırının içi sobadan dolayı fazla
soğuk değildi, üşümedik. Kahvaltı öncesi, erken uyanan Recep ile tepeye doğru yürüyüş
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yapıyoruz. Yaklaşık bir saat yürüyoruz ama yakın gibi görünen tepeye çıkamıyoruz. Burada
fark ettiğim, mesafeler için bir referans olmadığı için düzlükte uzaklıkları öngörmekte eski
deneyimlerimizi kullanmak yanıltıcı olabiliyor.
Saat 08:00‟de kahvaltı yapıyoruz. Ata bineceğimiz saat olan 14:00‟e kadar boş vaktimiz var.
Dünden yarım kalan kitap okumayı bugün yapabileeceğimizi düşünüyoruz.

Cengiz Aymatov’un Gün Olur Asra Bedel kitap okuma,Muras Yurt Kampı, Son-Köl
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Muras Yurt Kampı, Son-Köl

Saat 10.00‟da, kütüklerden oluşan oturma düzeninin şeklinden dolayı kamp alanının amfi
tiyatrosu dediğimiz yerde toplanıyoruz ve dün eksik kalan yerden kitap okuma etkinliğini
sürdürüyoruz. Özellikle burası, Aymatov‟un kitaplarında tasvir etiği ortama ne kadar da çok
benziyor. Bu etkinlikte, sıradan bir turdan farklı olarak bu coğrafyayla özdeşleşen bir yazarın
kitabını okumamız sanırım Kırgızistan gezimizi diğerlerinkinden farklılaştırıyor. Yurt
Gezginleri‟nin farkı burada. Bunu çok fark etmesek de bu davranışımızı Cumhuriyet
kazanımlarına borçluyuz, gezilerin bu türden entelektüel bir kıvama girmesi hemen olmuyor,
3-4 kuşak geçmesi gerekiyo. Selma hocama bu etkinliği düşündüğü ve emeği için kişisel
olarak çok teşekkür ederim. Selma hocanın, kitabınn sayfalarından daha fazla aralarında not
kağıtlarını gördüğümde ne kadar emek harcadığını dün fark etmiştim.
Saat 13.00‟de öğle yemeğini yedikten sonra saat 14.00‟e doğru, bineceğimiz atlar kamp
alanına getiriliyor. Sayımız kalabalık olduğu için üç seyis eşliğinde atlara bineceğiz.
Seyislerimiz Uluk, Tariel ve Kutman. Her seyisin ücreti 2000com, bunu ata binenler
arasında bölüştüreceğiz. Bizden herkes binecek. Ben de bir saat binmeyi planlıyorum. Saat
14.30‟da atlara binerek hareket ediyoruz. Başlarda atları kontol etmekte zorlansak da
sonrasında herkes alışıyor ve keyif almaya ve hatta at üstünde fotoğraf ve video çekebilecek
beceriyi kazanıyor. Gölün batısında bulunan bir mezarlığa kadar gidiyor ve ilk molamızı
burada veriyoruz. Ben burada iniyorum. Fotoğraf çekmek için ekibi arkadan yürüyerek takip
ediyorum.
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Muras Yurt Kampı, Son-Köl

Muras Yurt Kampı, Son-Köl
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Muras Yurt Kampı, Son-Köl

İlk molada benim yanımsıra attan inip kamp alanına dönen oluyor ama çoğunluk 3 saat binme
taraftarı. 3 saat binenler geniş bir halka çizdikten sonra kamp alanına geliyorlar. Ortak seyis
parası olarak kişi başı 500com, ata binmenin bir saati de 200com‟a denk geliyor. At
binişinden sonra atları getirenler ve bu yurtta bulunanlar toplanarak at üstünde oyun(lar)
oynuyorlar, olabildiğince fotoğraf ve video çekimi yapıyorum. Oyunlar yaklaşık yarım saat
sürüyor. Fotoğraf çekmekten oyunun kurallarını anlamaya pek fırsatım olmuyor. Hayvan
tulumundan bir dolguyu, sanırım bu sembolik bir av hayvanını temsil ediyor, veya modern
anlamda bir top gibi, yere konuyor ve rakipler at üstünde bu dolguyu atlarını sürerek yerden
alarak rakiplerinden kaçırarak saklamaya çalışırken rakipleri de dolguyu ele geçirmeye
çalışıyor. Yerden aldıkları bu dolguyu rakiplerine kaptırmamak için atlarıyla rakibin atlarını
kıyasıya bir şekilde durdurmaya çalışıyor ve çekişiyorlar. Sonradan edindiğim bilgilerden
dolgunun, yani tulumun aslında ğlak olduğu ve oyunun adı da Uulak Tartışi yani Oplan
Taşıma/Tartma olarak bilinir. Aslında bu oyun göçebe Kırgız toplumunda sürekli bir savaşa
hazırlık oyunudur.
Yemek öncesi yurdun ev sahibesi dışarıda hamur kızarma yapıyor, tadı oldukça lezzetli.
Akşam yemeğini saat 19.00‟da yiyoruz. Yemekte sirmi çorbası (peynirli çorba) ve lagman
(spagetti) var. Yemek sonrası kamp alanında oyalanıyoruz. Yarın Bişkek‟e döneceğiz.
Bişkek‟e daha çok zaman ayırmak için, herkes hemfikir olduğu üzere yarın erken ayrılmaya
karar veriyoruz. Yarın uzun bir araç yolculuğu bizi bekliyor; Son-köl ile Bişkek arası yaklaşık
360km.
16 Temmuz 2022 Cumartesi: 7. Gün
Saat 05:00 gibi uyanıyoruz. Başkent Bişkek‟e daha fazla zaman ayırmak için Son-Kul‟dan
erken saatte ayrılmaya karar vermiş, dünden çantalarımızı hazırlamıştık. Saat 06.00‟da hep
birlikte son kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltı saatini erkene çektiğimiz için sade bir kahvaltı
oluyor. Kahvaltının ardından saat 06:50 gibi her yönüyle “Kırgızistan” kokan 3016m rakımlı
bu yayladan ayrılıyoruz.
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Gün doğumunun sessizliğinde, bu yaylaya gelen araçların bıraktığı teker izlerinin üstünde
ilerliyoruz. Kaptanımız bizi sarsmayacak izleri bulmaya özen gösteriyor. Günün bu vaktinde
su içmek için göle koşan yılkı atlarının ritmine araç içinde çalan Kitaro‟nun İpek Yolu müziği
eşlik ederken görüntü bu yaylaya masalımsı bir hava katıyor.

Son-Kul Gölü

Son-Kul‟a geldiğimiz yolu takip ederek geri dönüyoruz. Gelirken kısa bir mola verdiğimiz
3447m yüksekliğindeki Kalmak-Ashuu geçidinden sonra güzel manzara eşliğinde kıvrımlı
yollardan vadi tabanına iniyoruz. Yol üstünde bir marmot ve vadi tabanına inince de bir deve
sürüsü görüyoruz. Saat 08:45‟de toprağımsı jeolojik oluşumların yoğun olduğu Keng-Suu
köyünden, saat 08:58‟de de Sarı Bulak‟tan geçiyoruz.
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Yol, Chu Nehri üzerindeki Orto-Tokoy Baraj Gölüne kadar nehre paralel gidiyor.
Paralelimizdeki Chu Nehri, ilk gün kaldığımız Chon-Kemin Vadisi‟nden gelen Kemin Nehri
ile birleşerek Kazakistan topraklarına giriyor. Bu iki nehrin birleştiği yerde gezimizin ikinci
günü kısa bir fotoğraf molası vermiştik. Chu Nehri üzerinde kurulu Orto-Tokoy Baraj Gölüne
varınca soldan devam ederek Bişkek istikametine yöneliyoruz.
Saat 10.58‟da Kemin, ardından da gelirken haşlanmış mısır yediğimiz Tokmok‟dan geçerek
Tanrı Dağları‟nın gölgesindeki bir ovaya kurulu Bişkek’e saat 12:10‟da ulaşıyoruz. SolKul‟dan farklı olarak hava burada çok sıcak, 35oC. Otele yerleşmeden önce öğle yemeğini
aradan çıkarmak için doğrudan Mustafa Restoran‟a gidiyoruz. Burada herkes daha önce
tatmadığı yemekleri yemeğe özen gösteriyor; ben mampar çorbası ve samsı (etli içli köfte)
alıyorum. Bu yemek de tur paketine dahil.
Saat 13:10‟da Kırgızistan‟daki son gecemizi geçireceğimiz ve Frunze Caddesi üzerindeki 3
yıldızlı Grand Hotel‟e giriş yapıyoruz. Ben, Recep ile aynı odayı paylaşıyorum (208).
Saat 15.00‟de grup şehir turu ve alışverişe çıkıyor. Ben fotoğraf çekmek ve şehri kafama
yerleştirmek için gruptan ayrı olarak şehri yürüyerek keşfetmeye karar veriyorum.
Resepsiyondan şehrin bir haritasını alıyor ve saat 15:30‟da otelden çıkıyorum. Önce Osh
Pazar‟a ardından da şehrin merkezine uğrayacağım.
Konteynerlerden oluşan Osh Pazar çok kalabalık ve beklediğim gibi bir yer değil, bizim
Ankara‟daki Maltepe pazarını andırıyor. Burada çok fazla zaman harcamıyorum, Chui
Bulvarını takip ederek şehrin kalbi niteliğinde; parlamento binası, anıtlar ve sanat galeri ve
müzelerinin olduğu bölgeye geliyorum.
Ala Too Meydanı, Manas Anıtı ve diğer irili ufaklı anıtlara zamanım elverdiğince göz
atıyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların Moskova kuşatmasına karşı Moskova‟yı
kahramanca savunan General Panfilov adına yapılan Parkın içinden geçerek otele
dönüyorum. Saat 18:00‟de otelde oluyorum. Ekip otele gelmiş istirahat ediyor.
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Manas Anıtı
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Ekonomi Bakanlığı Binası

44/50

45/50

Kırgız-Rus Dostluk Anıtı

Genelde Kırgızistan özelde ise Bişkek şehri planlama açısından bende Amerikan şehir
düzenini çağrıştırıyor. Caddeler geniş ve binalar caddelere çok yakın değil, araya nefes
alınacak mesafeler bırakılmış. Çok fazla yeşil alan var. Sürücüler ise bir Asya ülkesinden
46/50

beklenilmeyecek ölçüde yayalara karşı saygılılar. Trafik ışıkları bizdeki gibi, araç öncelikli
değil yaya öncelikli. Trafik ışıkları en fazla 15-20 saniye aralıklarla değişiyor. Sürücüler,
trafik ışığının olmadığı kavşaklarda yayaların geçmesi için duruyor.
Veda yemeği için saat 18:30‟da otelden araçla Arzu Restoran‟a gidiyoruz. Restoran geniş ve
içinin ferah bir havası var; gelir düzeyi yüksek bir kesime hitap eden lüks bir mekana
benziyor. Restoranda bize ayrılan özel bir salonda ağırlanıyoruz. Menüden herkes yemek
siparişini veriyor. Ortaya tatmak için at eti de istiyoruz. Benim için, farkında olarak ilk at eti
yiyişim olacak. Restoran alkolsüz olduğu için son güne bıraktığımız kımızı tadamıyoruz
maalesef.
Yemeğin ardından üç üniversite öğrencisinin bizim için çaldıkları Kırgız müziklerini
dinliyoruz.

Arzu Restoranda veda yemeği
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Kırgız sanatçılar

Arzu Restoran‟dan saat 21.00 gibi ayrılıyoruz. Restoran‟ın hemen karşısında, kendi adını
taşıyan spor kompleksinin önündeki heybetli bir heykelin yanına gidiyoruz. Recep bu
heykelle ilgili açıklama yapıyor. Kırgız halk kahramanı Kaba Uulu Kocomkul (Kaba Oğlu
Kocamkul) anısına dikilen bu heykel, Kocomkul gibi heybetli ve estetik. Halk kahramanı
Kocomkul 2.36m boyunda ve 216kg ağırlığında bir pehlivandır. Kocomkul, Su Samırı
geçidinden geçerken tipiye yakalanır. Atı tipide donmak üzeredir. Kocamkul atını sırtına alır
ve geçidi o şekilde geçer. Atı tipinden donmaktan kurtarır. Anıt hem pehlivanın gücünü hem
de Kırgızların ata verdikleri önemi simgeliyor.
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Kaba Uulu Kaba Oğlu Kocomkul Anıtı

Kocomkul heykelinin ardından, araçla, Kırgızistan‟da son ziyaret edeceğimiz yer olan Zafer
Meydanı‟na gidiyoruz. Saat 21:10‟da meydanda oluyoruz. Geniş bir açık alanı içeren bu
meydanda II. Dünya savaşında Ana Yurt Savunması‟nda hayatlarını kaybeden Sovyet
kahramanları için yapılmış Zafer Anıtı var. Anıt 1985‟de, Almanlara karşı zaferin 40.
yıldönümünde açılmış. Anıtın tasarımı yurt konsepti taşıyor. Anıt, ortasında sürekli yanan bir
meşale ve hemen arkasında savaşa gönderdiği kocasını veya oğlunu bekleyen bir kadın
heykelini içine alan granit 3 kemerden oluşan bir yurdu temsil ediyor. Anıtın caddeye yakın
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sağ ve solundaki heykeller ise savaşa giden askerleri ve uğurlayan aileleri simgeliyor. Ayrıca
anıtın caddeye yakın ucunda Sovyetlerin savaşa girdiği yıl olan 1941 ile savaşın bittiği 1945
yıllarının farklı yüzlerinde kazılı olduğu bir granit blok var.

Zafer Anıtı, Bişkek

Zafer anıtında fotoğraf çektirip, etkinliğimizin de resmi kapanışını yapıyoruz.
Gece uzun. Otele dönmeden, en yakın markete uğrayıp içecek bir şeyler aldıktan sonra araçla
otele dönüyoruz. Otelin arka bahçesinde sohbet edip biralarımızı içerken Kırgızistan‟la
tanışmış olmanın keyfini hazmetmeye çalışıyoruz.
Sabah saat 08:20‟deki uçuşumuz için yarın erken uyanacağız, kahvaltı yapmaya fırsatımız
olmadan saat 05:30‟da otelden ayrılmayı planlıyoruz.
Teşekkür…
Bu etkinliği organize eden ve beni davet etme nezaketi gösteren sevgili Recep Babayiğit‟e,
yerel rehberimiz Cibek Cumabekova‟ya, şoförlerimiz Vlademir Kulik ve Alexander Zloy‟a,
kitap okuma etkinliği için Selma Zoralioğlu‟na, havaalanından gideceğim yere bırakan
Ayşegül Kaya‟ya ve etkinliği keyifli kılan tüm katılımcılara teşekkür ederim.
Hüseyin Sarı
06 Ağustos 2022, Ankara
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