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KAZAKLARIN ANA DİLLERİNE DÖNÜŞÜ 

HIZLI OLDU
  Kazakistan halkının yüzde 80’inden fazlası devlet dilini konuşuyor.
  Tengrinews.kz raporuna göre, hükümet toplantısında konuşan Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arystan-
bek Mukhamediuly halkın yüzde 80’inden fazlasının devlet dilini konuştuğunu belirtti.
  Kazak Bakan, “Nüfusun devlet diline hakim olmasının yıllık anketinin sonuçlarına göre, bu alanda gidişat 
olumludur ve 2017 yılında halkın yüzde 83,1’i devlet dilinde rahatlıkla konuşmaktadır. İnsanlarımızın yüzde 
22,3’ünün ise üç dilde konuşabilmektedir” dedi.
  Mukhamediuly yaptığı açıklamada, Kazakistan’da resmi belgelerin yüzde 92’sinin devlet dilinde işlem gör-
düğünü, Kazak dilinde yayınlanan medya içeriğinin oranının ise yüzde 72 olduğunu belirtti.
Şu anda Kazakistan’da devlet dilini öğretimi veren 89 bölgesel merkez bulunmaktadır. 2017 yılında, devlet dil 
kurslarında 58.3 bin Kazakistan vatandaşı eğitim aldı.
  Çeviri: Hasibe ARKIN

  Қазақстан халқынын 80 пайыздан астамы мемлекеттік тілде сөйлейді. Tengrinews.kz есебіне сәйкес 
Қазақстан     Мәдениет және Спорт Министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы үкімет отырысында 
сөйлеген сөзінде халықтың 80 пайыздан астамының мемлекеттік тілде сөйлетінін айтты.
  Қазақ министр; “Халықтың мемлекеттік тілдің үстемдігіне жыл сайынгы зерттеу нәтижелері 
бойынша бұл үрдіс қолайлы және 2017 жылы халықтың 83,1 пайызы мемлекеттік тілде еркін 
сөйлейді. Халықымыздың 22,3 пайызы үш тілде сөйлесе алады.” деді. Мұхамедиұлының айтуынша, 
Қазақстандағы ресми құжаттардың 92 пайызы мемлекеттік тілде, ал қазақстандық БАҚ (бұқаралық 
ақпарат құралдары)’тың болса 72 пайызы мемлекеттік тілде.
Қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік тілді оқытуды қамтамасыз ететін 89 аймақтық орталық бар.
2017 жылы 58,3 мың қазақстандық мемлекеттік тілді оқыту курстарынан өтті.

ҚАЗАҚТАР ӨЗДЕРІНІҢ АНА ТІЛІНЕ 
ТЕЗ ОРАЛДЫ
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KIZILDERİLİLER ORTA ASYALI ÇIKTI

  ABD’deki İnsan Genetiği dergisinde yayımlanan araştırmayı yapanlardan Pennsylvania Üniversitesi Antro-
poloji bölümü Doçenti Theodore Schurr, Rusya, Moğolistan, Çin ve Kazakistan’ın kesiştiği Altay bölgesinin 
onbinlerce yıldır çok sayıda halkın gelip gittiği kilit bir yer olduğunu belirtti.
  Araştırmaya göre, Amerika kıtasındaki ilk insanların ataları bu halklardan biriydi ve bugün Rusya Federas-
yonu’nun bir parçası olan Altay’dan 20 bin ila 25 bin yıl önce gelmişlerdi.
  Araştırmalarında, Amerikalı kızılderililerin ve Güney Altay bölgesinde yaşayan yerli kavimlerin DNA’la-
rında Y kromozumunu analiz eden bilim adamları, iki grubun paylaştığı ve bunlara özgü genetik mutasyonu 
bulmaya çalıştılar.
  Araştırmanın sonucunda, Amerikalı ve Rus antropologlar, her iki grupta da, anneden miras mitokondriyal 
genlerde de aynı genetik özellikleri buldular.
  Çalışmalarında bu mutasyonların ortaya çıkması için ne kadar zaman geçmesi gerektiğini hesaplayan bilim 
adamları, Altay genlerinin 13 bin ila 14 bin yıl önce Amerikalı yerlilerinkinden ayrıldığını tahmin ediyorlar.
  Çeviri: Hasibe ARKIN

  АҚШ-та Human Genetics журналы зерттеушілерінен Пенсильвания Университетінің антропология 
доктринасы Теодор Шурр, Ресей, Моңголия, Қытай және Қазақстаннан қатысқан жоба Алтай 
аймағын адамдар он мыңдаған жылдар бойы мекендеген ерекше орын екендігін атап өтті.
  Сауалнамаға сәйкес, алғашқы америқандықтардың ата-бабалары осы халықтардың бірі болған. 
Бүгінгі күні Ресей Федерациясының құрамдас бөлігі болып табылатын Алтайдан 20 - 25 мың жыл 
бұрын көшіп келген-міс.
 Y хромосомасын талдайтын ғалымдар өз зерттеулерінде америқандық үндістер мен Оңтүстік 
Алтай аймағын мекендейтін байырғы тайпалардың ДНК - дағы екі топқа бөлінетін генетиқалық 
мутацияларын табуға тырысты.
  Зерттеу нәтижесінде америқандық және ресейлік антропологтар екі топтағы мутациланған  
митохондрия гендеріндегі бірдей генетиқалық белгілерді тапты.
Осындай мутациялану үшін қанша уақыт қажет екенін есептеп шығарған ғалымдар, 13.000-14.000 
жыл бұрын америқандық тұрғындар алтай генінен бөлініп шыққан деп  болжап отыр.

ҚЫЗЫЛ ТЕРІЛІЛЕР ОРТАЛЫҚ 
АЗИЯДАН ШЫҚҚАН-МЫС



04

ШӨЛДІҢ АСТЫНДАҒЫ ЕКІ МЫҢ 
ЖЫЛДЫҚ КЕРЕМЕТ

  Екі мың екі жүз жыл бұрын Түріктердің шөлдің астында жасалған бір инжинерлік кереметі.
Тұрфан қаласы су көзі тапшы және климаты құрақ бір жағрапиялық аймақта орналасқан.
Бұл аймақта Тәңрі тауларынан Тұрфан қаласына қарай жалпы ұзындығы 5277 километрге ұласатын 
жер асты су арналары жасалған екен. Бұл арналардын тарихи аты Қарез. Аталмыш су жолы Тәңрі 
тауларынан жинаған суды алпыс километр шөлдің астынан алып өтіп Тұрфан қаласына жеткізген. 
Қытайлар бұл су арнасының өз елдеріндегі  үш кереметтің бірі екенін айтуда. Бұл арналарды ескіде 
ұйғыр түріктері жасаған екен. Арналардың тереңдігі 110 метр және шөлдің астында желі сияқты 
өрілген . Бұл арналарға су Тәңрі тауларында еріген қар суларынан жер астымен ағып келетін болған. 
Аталарымыздың бұл таңғажайып жобасы шөл далада суды ішуге және егіншілікке  пайдалану үшін 
жасалған екен.

ÇÖLÜN ALTINDA İKİ BİN YILLIK 
MUCİZE

  İki bin iki yüz yıl önce Türkler tarafından çölün altında yapılan bir mühendislik harikası . Turan şehri şu 
kaynakları olmayan ve iklimi kurak bir  bölgede bulunur. Bu bölgeye Tanrı dağlarından Turfan şehrine doğru 
toplam uzunluğu 5 bin 277 kilometre yer altı su kanalları yapılmış. Bu kanalların adı Karez’dir.  Tanrı da-
ğından topladığı suyu altmış kilometre çölün altından geçirip Tufan kalesine alıp götürmektedir.Çinliler bu 
kanallar için ülkemizde ki üç harikasın biri der. Bu kanallar Uygur Türkleri tarafından yapılmış.Kanalların 
derinliği 110 metre ve çölün altında ağ gibi örülmüştür. Tanrı dağlarında eriyen kar suları yer altına akmakta 
bu sudan faydalanmak için yapılmış su projesidir.
  Çeviri: Hümeyra YILMAZ
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KIRGIZİSTAN’DA BİR MİLYON ESERLİ 

KÜTÜPHANE

  Қырғызстан астанасы Бішкекте ұлттық бала мен жастар кітапханасы орналасқан. 
  Қаланың екінші үлкен кітапханасы, Қырғыз жазушы Қасымалы Баялиовдың атында. Қала 
орталығында жарым ғасыр бұрын құрылған кітапхана ғимаратының Совет сәулеті стиліндегі сырт 
келбеті, төбесіндегі үлкен күмбезі, сәнді баспалдақтары, үлкен терезелері өз ерекшелігімен назар 
аудартады. Жылдық орташа есеппен үш жүз мың бала мен жасөспірім кіріп-шығатын бұл халықтың 
ең көп келетін кітапханасы болып табылады. Он төрт бөлімді кітапханада бір миллион шығарма 
бар. Балалар әдебиет,  дәріс кітаптары, тарих, және тілге арналған кітаптар бар. Оқырман балалар 
бұндағы уақыттарын ойынмен, әрі сабақ қараумен өткізеді. Кітапханадағы барлық қызметтер тегін 
көрсетіледі және кітаптар қоры жазушылар мен кітап сатушылар тарапынан жыл сайын толығуда.

ҚЫРҒЫЗЫСТАНДАҒЫ БІР МИЛЛИОН 
ШЫҒАРМАСЫ БАР КІТАПХАНА

  Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Ulusal Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi bulunuyor.
  Şehrin ikinci büyük kütüphanesi, Kırgız yazar Kasımali Bayanaliov’un adını taşıyor. Kent merkezinde yakla-
şık yarım asır önce kurulan kütüphane binası, dış cephesinde Sovyet mimarisi, iç kısmında da yüksek tavanı, 
silindirik sütunları, ihtişamlı merdivenleri, büyük ve yüksek pencereleriyle dikkati çekiyor.Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’te çocuk kitapları yazarı Kırgız Kasımalı Bayalinov’ın adına taşıyan Ulusal Çocuk ve Gençlik 
Kütüphanesi bulunuyor.
  Yıllık ortalama 300 bin çocuk ve yetişkinin ziyaret ettiği bina, ülkenin en fazla ziyaret edilen kütüphaneler-
den biri olma özelliğini taşıyor.
  14 bölümü olan kütüphanede bir milyon kitap var. Çocuklar edebiyat ve ders kitapları, tarihi kitaplar ve dil 
kitapları okuyor. Kütüphaneyi yıllık ortalama 300.000 kişi ziyaret ediyor. Kütüphaneye gelen çocuklar hem 
eğleniyor hem de ders çalışıyorlar. Kütüphanedeki diğer hizmetler ise ücretsiz sağlanıyor. Kütüphanedeki 
kitaplar yazarlar ve kitap satıcılarından temin ediliyor.
  Çeviri: Hümeyra YILMAZ
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KAZAKİSTAN’IN BAŞKENTİ ASTANA’DA 

KEDİ FUARI DÜZENLENDİ

  Қазақстанда “Қазақстанның ең жақсы мысықтары” атымен Жастар Сарайында өткізілген 
фестивалде 20 дан 100-ге жуық мысық түрлері көрсетілді.
  Фестивал аясында “2018 жылдың ең жақсы мысығы” да таңдалды.
  Эстония мен Латвиядан келген әділ қазылар алқасы түрлері, құлактары, көздері, жүндері және де 
дене тұрқына қарай мысықтарға ұпай беріп ең жақсы мысықты таңдап алды.
  Фестивал ұйымдастыршыларының бірі Евгений Менковский айтуы бойынша  қайырымдылық 
мақсатында жылда 2-3 рет мысық түрлерін таныту, оларды жақсы көруге үйретіп, мысық өсірушілер 
және оны алушылар үшін ең жақсы мысық түрлерін таңдау жолдарын оңайлату.
 Сондай-ақ ұйымдастырушы күн сайын саны көбейіп бара жатқан иесіз, көшеде қалған хайуандардың 
санын азайтуды және оларды сүйе білуді үйретуді өз мақсаты етіп алғанын айтты.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ БАСҚАЛАСЫ 
АСТАНАДА МЫСЫҚ ФЕСТИВАЛІ 

ӨТКІЗІЛДІ

  Kazakistan’da “Kazakistan’ın en iyi kedileri” adıyla Jastar Sarayı’nda düzenlenen fuarda, 20 cinsten 100’e 
yakın kedi tanıtıldı.
  Etkinlik kapsamında Kazakistan’da 2018 yılının “En İyi Kedisi” de seçildi.
  Estonya ve Letonya’da gelen jüri üyeleri, cinsleri arasında kulakları, gözleri, tüyü ve vücuduna göre puanlar 
vererek en iyi kediyi seçti.
  Fuarın organizatörlerinden Evgeniy Meçkovskiy, yılda 2-3 kere düzenlenen etkinliğin amacının kedi cinsle-
rini tanıtmak, sevdirmek ve kedi üreticilerinin en iyi kedi cinslerini seçmelerini sağlamak olduğunu söyledi.
  Her geçen gün artan sokak hayvanlarının sayısını düşürmek istediklerini ve bu kapsamda hayvan sevgisini 
aşılamaya özen gösterdiklerini bildirdi.
  Çeviri: Hasibe ARKIN
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KAYBOLAN ARAL GÖLÜ

  Қазақстан мен Өзбекстан үкіметтерінің Арал көлі үшін бірлескен жобасы. 
Арал көлі көлемі жағынан Қазақстан мен Өзбекстан арасында орналасқан Азиядағы екінші, әлемдегі 
төртінші  үлкен көл. Соңғы жылдары суармалы шаруашылықтың кесірінен көлдің 90 пайызы 
құрғап жоғалды.Көл құрыған соң климатта өзгеріп, жаңбыр да азайды. Арал көлін суландыру 
үшін Қазақстан тарапынан қолға алған жобасы жақсы нәтижелер берді. Қазақстан мен Өзбекстан 
қоршаған ортаны қорғау жобасын жетілдірді. Бүл жобадағы ең маңызды мәселе Арал көлін сумен 
толтыру. Осы мақсата екі елдің ғалымдары  бас қосып, сондай-ақ халықаралық сарапшыларды 
шақырып Арал мәселесі бойынша ақылдасты.
  Арал апатына себеп болған факторлар:
  Жергілікті жердің тарихи-табиғи ерекшеліктерін ескермеу;
  Ауыл шаруашылығын дүрыс жоспарламау, судың қорын есепке алмау;
  Суды өте көп қажет ететін күріш, мақта дақылдарын барынша көбейтіп жіберу; 
  Жер игерудің агротехникалық шараларын сақталмаған және су үнемді пайдаланылмаған, сол сияқты 
оны меңгеруде ғылыми негізделме назарға алынбаған.
  Осы аталған фактілер Арал теңізі экожүйесіндегі тіршілік атауын экологиялык дағдарысқа әкеліп 
соқты. Дүние жүзі ғалымдары үшін бұл жағдай адам баласының табиғатқа қолдан істеген қателігі .

  Kazakistan ve Özbekistan hükümetinin ortak Aral Gölü projesi. Aral Gölü Kazakistan ve Özbekistan 
sınırları içinde bulunuyor. Asya’nın ikinci dünyanın en büyük dördüncü gölüdür. Son yıllarda aşırı sulama 
nedeniyle gölün %90’ı kurudu. Kuruyan gölle birlikte iklim de değişti, yağmurlar azaldı. 50 yıl önce Asya’nın 
en büyük gölüydü. Aral Gölü’nün Kazakistan tarafından iyileştirme projeleri iyi sonuçlar verdi. Kazakistan ve 
Özbekistan’ı kapsayan koruma projesi de bölgeyi iyileştirdi. En önemlisi Aral Gölü’nü doldurma işlemi. Bu 
amaçla iki devletin bilim adamları toplanarak konuyu uluslararası uzmanlarıyla görüştüler.
  Aral felaketine sebep olan faktörler:
  Yerel alanın tarihi ve doğal farklılıklarını görmezden gelmek;
  Tarım faaliyetlerini düzgün planlamamak, su kaynaklarını göz ardı etmek;
  Çok su gerektiren pirinci, pamuk bitkilerini olduğunca artırmak;
  Arazi geliştirme ve suyun ekonomik kullanımı için teknik önlemlere uymamak
  Ve onu idare etmede bilimsel açıdan doğrulanmamış tekniklerin kullanılmasıdır.
  Bu faktörler Aral Denizi ekosisteminde ekolojik felakete yol açtı. Bu vakalar tüm dünyada insanoğlunun 
yaptığı hatalar olarak kendini gösterdi.
  Çeviri: Hümeyra YILMAZ

ҒАЙЫП БОЛҒАН АРАЛ КӨЛІ
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TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR PARKI’N-

DA NEVRUZ KUTLANDI

  Ыстамбұл қаласы әкімшілігі тарапынан, Топкапы мәдениет саябағында өткізілген Наурыз 
фестивалінде әртүрлі көріністер болды. Наурызға қатысқандар оттан секіріп, жұмыртқа тоқыстырып, 
қызған темір соқты.
  Ыстамбұл қаласының әкімі Васип Шахин былай деді: “Аталарымыздан күні бүгінге дейін жеткен 
дәстүрлі мерекелердің құндылығына назар аудара отырып, біз оны келешекте де дамыта беруді 
ойлаймыз.” Наурыз фестивалі Түркия әнұранының шырқалуы мен салтанатты шаралардан басталды. 
Фестивалге әкім В.Шахин, Ыстамбұл әкімшілігі бастығы Мевлут Үйсал, Ыстамбұл Мәдениет 
және туризм директоры Жошкын Йылмаз және Орталық Азиялық Түрік Республикаларының Бас 
Консулдығы, студенттер мен мұғалімдер қатысты.

ТОПҚАПЫ ТҮРКІ ӘЛЕМІ МӘДЕНИЕТ 
САЯБАҒЫНДА НАУРЫЗ ТОЙЛАНДЫ

  İstanbul Valiliği’nce Topkapı Kültür Park’ta düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu. 
Etkinliğe katılanlar, Nevruz ateşinden atladı, yumurta tokuşturup demir dövdü.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Bugünlerin kıymetini bilerek, bugünlerden aldığımız ortak duyguyla gelecek hedeflerimizi 
gerçekleştirmiş oluruz” dedi.
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Topkapı Kültür Park’ta düzenlenen resmi Nevruz Bayramı kutlamaları, saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene Vali Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin İstanbul Başkonsolosluğu 
yetkilileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.
  Çeviri: Hasibe ARKIN
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SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ

  Магистранттар Фараби орталығының бағдарламасы бойынша Түркиядағы ең үлкен қолжазбалар 
қоры сақталған Сүлеймание кітапханасына барып, жұмыс істеуде. Кітапхана қоры өте үлкен. Мұнда 
Осман империясы тұсындағы падишахтардың, сұлтандардың, ғалымдар мен дін басыларының 
құнды кітаптары, сондай-ақ Анадолы аймағындағы түрлі кітапханалардан әкелінген еңбектер 
топтастырылған. Мәселен, Фатих Сұлтан Мехмет, II Баязит сұлтан, I Махмұт сұлтан, I Абдулхамит, I 
Ахмет сынды ел басқарған патшаларға тиесілі еңбектер  көптеп кездеседі. Бүгінде кітапханада 117-
ге жуық жинақ (коллекция) бар. Мұнда жинақталған жалпы саны 125 мың болатын қолжазбалар, 
50 мыңға жуық баспа шығармалар бар. Бұлардың барлығы дерлік Түркияның түрлі аймақтарының 
кітапханаларынан әкелінген еңбектер. Кітапханада түпнұсқа шығармалар сақталып, ізденушілер 
үшін еңбектердің микрокөшірмесі де жасалынған. 
  Сондықтан бұл құнды қолжазбалардың «Түркітану»  мамандығында оқитын магистранттар үшін  
өте маңызды, қажеттілігіне еш  күман жоқ.
  Қортабаева Г.Қ.
  Шығыстану факультеті
  Түрксой кафедрасының доценті

Сүлеймание кітапханасы

  Yüksek lisans öğrencileri Farabi merkezinin programıyla Türkiye’deki en büyük el yazması eserler bulunduran Süley-
maniye Kütüphanesi’ne gidip çalışmaktadır.Kütüphanenin koleksiyonu çok büyüktür. Burada Osmanlı zamanındaki 
padişahların, sultanların, bilim adamları ve din adamlarının değerli kitapları ve Anadolu’daki çeşitli kütüphanelerden 
eserler bulunmaktadır. Örneğin, Fatih Sultan Mehmed, II.Bayezid, I.Mahmut, I.Abdülhamit, I.Ahmet gibi padişahlara 
ait eserlere sıkça rastlanır. Bugün kütüphanede yaklaşık 117’ye yakın koleksiyon vardır. Burada 125 bin civarında el 
yazması, 50 bine yakın basma eserler toplanmıştır. Bunların hemen hemen hepsi Türkiye’nin farklı bölgelerin kütüpha-
nelerinden getirilmiş eserlerdir. Kütüphanede orijinal eserler korunup, araştırmacılar için bu eserlerin kopya nüshası 
da yapılmıştır.
  Bu bakımdan bu kıymetli el yazmalarının Türklük Bilimi (Türkoloji) bölümünde okuyan öğrenciler için çok önemli 
eserler olduğuna şüphe yoktur.
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ORTA ASYA LİDERLER ZİRVESİ

KAZAKİSTAN’IN BAŞKENTİ ASTANA’DA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

  Orta Asya Liderler Zirvesi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirildi.
  Zirveye Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanlığı seviyesinde katılım gösterdi.
  Orta Asya’da İslam Kerimov’un ölümü sonrası gelişen ülkeler arası ilişkilerin sonucu olarak Orta Asya ülke-
leri liderleri yabancı bir ülke olmadan 2009 yılından sonra ilk kez bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı     
Nursultan Nazarbayev’in ev sahipliğinde geçen ve kendisinin deyimiyle “yeni bir ortamda” gerçekleştirilen 
zirvede birçok önemli başlık ele alındı.
  Zirveye Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in yanı sıra, mevkidaşları olan Özbekistan’dan Şavkat Mirziyoyev, 
Kırgızistan’dan Sooronbay Jeenbekov, Tacikistan’dan İmamali Rahman da katıldı. Türkmenistan Cumhurbaş-
kanı Kurbankulu Berdimuhammedov ise zirveye gerekçe göstermeksizin katılmadı. Türkmenistan’ı temsilen 
meclis başkanı Akca Nurberdıyeva katıldı.
  Zirvede su paylaşımı, bölgesel ticaretin arttırılması ve bu tür zirvelerin her yıl nevruzdan önceki haftasonu 
toplanması meseleleri üzerinde durulduğu öğrenildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 
“Orta Asya’da problemlerimizi çözmek için yabancı ülkelere ihtiyacımız yok. Bunu kendi başımıza halledebi-
liriz. Bu toplantının nedeni de budur.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Nazarbayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Mirziyoyev’e hitaben “Göreve geleli sadece bir yıl oldu ancak biz birlikte birçok işi başardık. Komşuluk ilişki-
lerimizi güçlendirdik ve onlarca yıldır çözülemeyen sorunları çözdük.” ifadelerini kullandı.

  Cumhurbaşkanı Nazarbayev zirvenin yeni bir döneme işaret ettiğini belirterek “Şimdiki ortamımız önce-
kilere göre çok farklı. Burada meslektaşlarımız ve kardeşlerimiz ile birlikte oturuyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev bu zirve fikrinin Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından 
ortaya atıldığını da vurguladı.  
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  15 наурыз 2018 жылы Астанада “Орталық Азия елдері басшыларының кездесуі өте сәтті өтті. Біз 
осындай құраммен шамамен 10 жыл бойы кездескен жоқпыз. Өзекті өңірлік және халықаралық күн 
тәртібінде тұрған мәселелер бойынша конструктивті түрде пікір алмастық”, — деді кездесуден кейін 
БАҚ өкілдеріне мемлекет басшысы.
  “Біріншіден, елдеріміздің арасындағы өзара сауда-саттықтағы тауарлар тізімін кеңейту көзделіп 
отыр. Мысалы, біз көрші елдерден әкелмей, тауарды басқа жақтан тасып жүрміз. Олар да бізден 
алмайды. Айталық, Тәжікстанда гидроэлектр станциясының құрылысына қажет металл Қарағанды 
металлургия комбинатында шығарылады. Ал олар оны Еуропадан тасиды. Осының бәрін қарап, 
есеп жүргіздік. Қазір Өзбекстанда, Тәжікстанда жеміс-жидек пісіп тұр. Ал біз бәрібір құлпынайды     
Израильдан әкелеміз. Бұл оңай мәселе емес. Сонау алыстан тасудың пайдасын көріп жүрген 
шенеуніктермен жұмыс істеу керек. Осы жөнінде сөйлестік. Біздің елдеріміздің арасындағы 
экспорттық-импорттық мәселелерді жан-жақты талқыладық”, — деді Назарбаев.
   “Мәдени-гуманитарлық байланысқа өте үлкен көңіл бөлінді. Осы бағыттағы 
ынтымақтастығымызды әрі қарай дамытуымыз керек. Бұл сала кеңес одағы кезінен тұралап қалды. 
Оны қайта жандандыру қажет. Орталық Азияның мәдениет фестивальдері, спорттық жарыстар, 
студенттермен алмасу, туризмді дамыту секілді мәселелерді талқыладық”, — деді Елбасы.

  “Ең басты мәселе – су мәселесі. Біздің мемлекеттер Әмудария мен Сырдария екі үлкен өзенінің 
суын пайдаланып отыр. Бұл орайда саяси сауда-саттық болмауы тиіс деп шештік. Біз бүкіл мәселені 
бірлесе шешуіміз керек”, — деп тоқталды президент.
Келесі кездесу 2019 жылы Ташкентте Наурыз мейрамы қарсаңында өтеді.

Астанада Орталық Азия елдері 
басшыларының кездесуі өтті
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  Farabi Avrasya Araştırmaları Merkez 
İstanbul Üniversitesi tarafından 7 Aralık 
2016’da KazМU Rektörü Akademisyen 
Ğ.Mutanov’un katılımıyla resmen açıl-
dı. Şu an Araştırma Merkezi’nde Doğu 
Bilimi Fakültesi, Türkoloji Bölümü’nün 2. 
Sınıf yüksek lisans öğrencileri araştırma 
stajı yapmaktadır. Merkez Müdürü Pro-
fesör Abdullah Kızılcık Üniversitemiz-
den giden her öğrenciyi sıcak bir şekilde 
karşılıyor, onların üniversite kütüphane-
lerindeki bilgi araştırmalarında ve öğren-
cilere seminerlere katılmalarında gerekli 
ortamın oluşturulmasını sağlıyor.

 Halen, fakültemizin kıdemli öğretim görevlisi Doçent Oraz Sapaşev İstanbul Üniveristesi Edebiyat Fakültesi 
Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü’nde okuyan öğrencilere Kazak dili dersleri vermekte ve bu merkeze de katkı-
da bulunmaktadır.

Әл-Фараби орталығы – екі ел арасындағы 
алтын көпір

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ALTIN KÖPRÜ
AL-FARABİ MERKEZİ

  Бұл орталық Стамбұл Университеті  жанынан 2016 жылдың 7 желтоқсан күні ҚазҰУ Ректоры, 
академик Ғ.Мұтановтың қатысуымен ресми түрде ашылды. Қазір  Ғылыми-зерттеу орталығына 
Шығыстану факультеті Түрксой кафедрасының 2-курс магистранттары ғылыми-зерттеу 
тағылымдамадан өтуде. Орталық басшысы профессор Абдуллах Қызылжық  университетімізден 
барған әр студентті жылы  қарсы алып, жан-жақты ізденуіне, университет кітапханаларынан қажет 
мәліметтер алуға, оқытушылардың дәрістеріне қатысуға барынша  жағдай жасап отыр. Қазіргі 
уақытта факультетіміздің белді оқытушысы доцент Ораз Сапашев  Стамбұл Университетінің   
Әдебиет факультетінде түркітану мамандығында оқитын студенттерге қазақ және түркі тілдерінен 
дәрістер оқып әрі осы орталықты дамытуда Қазақстан тарапынан өз үлесін қосып келеді.

ӘФҒЗО


