
Dünyanın neresinde olursa-
nız olun bir başlangıçtır doğum. 
Yeni bir umut, yeni bir yaşamdır. 
Gelecek güzel günlerin, birlikte 
geçirilecek zamanların işaretidir. 
Bu nedenle de hep bir mutluluk, 
hep bir sevinç vardır içinde. Uzun 
bekleyişlerin, bitmek tükenmek 
bilmez gecelerin sabahıdır. Ha-
yallerin ete kemiğe büründüğü ve 
ele geldiği andır doğum. 
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniver-
sitesi’nde “Uluslararası Türk Dünyası 
Âşıklık Geleneği Çalıştayı ve Âşıklar Şö-
leni” düzenlendi. KTMÜ Edebiyat Fakül-
tesi Türkoloji Bölümü tarafından koordi-
ne edilen etkinlik Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY), K.C. Kültür Enformasyon 
ve Turizm Bakanlığı, Kırgızistan Halk-
lar Meclisi ve Kırgızistan Milli Aytış Vak-
fı’nın destekleriyle 3-4 Mayıs tarihlerinde 
gerçekleştirildi.

Haberin devamı 6'da

Haberin devamı 5'te

Haberin devamı 2'de

Haberin devamı 4'te

Çocuk yaşta çalışma hayatına atılarak sonrasında büyük başarıla-
ra imza atan kişilerin hikâyelerini duymuşsunuzdur. Bu kişilerin bir-
çoğu, büyük olasılıkla mecbur kaldığı için başlamıştır çalışmaya. Ça-
lışarak kazanılan küçük küçük paralar daha büyük işlerin sermayesi 
olmuştur her zaman. Küçük deneyimler, ileride daha büyük işlerin, 
yeni girişimlerin temellerini atmıştır çoğu zaman. Sıfırdan zirveye gi-
den bu yolda, yanı başımızdaki başarılı girişimcilik öyküleri araştır-
dık sizler için. 

Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi (KTMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen I. Türk Üniversiteler Birliği Spor 
Oyunları 15-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Haberin devamı 2'de

Türk Dünyası Âşıkları 
Bişkek’te Buluştu

Türk Üniversiteler Birliği 
Spor Oyunları Gerçekleştirildi

Sıfırdan Zirveye Giden Yolda

Ameliyathanelerden otobüs duraklarına
 ezberbozan bir hikaye

İlkçağda mağara duvarlarına çizilen resimlerle yolculuğuna başla-
yan grafiti; bazen propaganda, bazen bir başkaldırı, bazen de bir mü-
cadele alanı olarak her dönemin ruhuna uygun bir şekilde dünyanın 
çeşitli    yerlerinde hızla yayılmaya devam ediyor. Bazıları tarafından 
modern sanatın sokaktaki yüzü olarak kabul edilen grafiti, bazıları ta-
rafından da kamu malına zarar verildiği gerekçesiyle Vandalizm ola-
rak değerlendiriliyor.

Kırgızlarda Doğum 
Gelenekleri

1. 
VANDALİZM Mİ?      
SANAT MI     

Genç Girişimciler

Her gün geçip gittiğimiz yerlerin, yolların ne durumda ol-
duğu, temiz ya da kirli olması kaç kişinin dikkatini çeker? Ya 
da kaç kişi hayat akıp giderken sorunlar karşısında şikâyet et-
meden çözüm yolları arar? Peki ya kaç kişi elini taşın altına ko-
yup ‘hadi bunu da ben yapayım’ der? Sanırız çok az kişi.

Haberin devamı 7'de

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’ndan 
İletişim Fakültesi Öğrencilerine Ödül
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi El-
diyar Kadırov, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan düzenlenen “Tüberkülozu Birlikte Yenelim” adlı yarışma-
da, hazırladığı animasyon filmiyle birincilik ödülüne değer gö-
rüldü. 

Haberin devamı 8'de
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Haber Merkezi

Kampüs

I. Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) Spor 
Oyunları Türk dünyasını birleştirme, birlik ve bera-
berliğini güçlendirme amacıyla oyunların ev sahibi 
ve TÜRKÜNİB Dönem Başkanı Kırgızistan-Türki-
ye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) gerçekleştirildi. 
Türk Keneşi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızis-
tan ve Türkiye üniversitelerinden 235 sporcunun ka-
tıldığı I. Türk Üniversiteler Birliği Spor Oyunları’n-
da sporcular güreş, mini futbol, streetball, voleybol 
ve ağaç güreşi branşlarındaki müsabakalarda yarıştı.

Üst düzey katılım
Spor Oyunları’nın KTMÜ Cal Kampüsünde dü-

zenlenen açılış törenine katılımcı ülkelerin üst düzey 
yetkileri katıldı. Türkiye ve Türkmenistan’ın Kırgızis-
tan Büyükelçileri, Azerbaycan ve Kazakistan’ın Kır-
gızistan Büyükelçilik Müşavirleri, Türk Keneşi Tem-
silcileri, K.C. Başbakanlık Gençlik İşleri, Spor, Beden 
Eğitimi Devlet Ajansı Başkan Yardımcısı, Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti Bişkek Temsilcisi ve Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili katılımcılar arasın-
da dikkat çeken yetkililer oldu. KTMÜ yönetimi ve 
mensuplarının ev sahipliği yaptığı törene KTMÜ öğ-
rencileri, velileri, sporcular ve basın mensupları da ol-
dukça ilgi gösterdi.

TÜRKÜNİB’in ilk ve en önemli faaliyeti
Programın açılış konuşmasını yapan Türk Kene-

şi TÜRKÜNİB Dönem Başkanı ve KTMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sebaha�in Balcı, “Çok büyük bir mutluluk 

ve heyecanı birlikte yaşıyoruz. 4 yıl önce Türk Kene-
şi çatısı altında Türk Üniversiteler Birliği’nin kurul-
ması için yola çıktığımızda bugüne gelebileceğimizi 
düşünmek oldukça zordu. Azmederek, açık hede�er 
ortaya koyarak, birlik ve beraberliği kalplerde yaşata-
rak, inanç ve güvenle omuz omuza vererek, kader bir-
liği yaparak, sevinci paylaşarak, ortak birikimiyle yeni 
bir gelecek oluşturacağına inanan TÜRKÜNİB, ku-
ruluşundan bu yana ilk ve en önemli faaliyeti olan I. 
Türk Üniversiteler Birliği Spor Oyunları’nı başlatma-
yı başardı. Bu başarıda emeği geçen herkese gönül-
den teşekkür ediyorum.” dedi.

Tarihi bir gün
KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmır-

zayev de “Üniversitemizde tarihi bir gün yaşanmak-
tadır. Bugün KTMÜ’nün gerçekleştirildiği gündür. 
Kırgızistan, tüm Türk dünyası tarihinin izlerinin ol-
duğu topraklardır. Bu nedenle spor oyunlarının bura-
da yapılıyor olmasının ayrı bir önemi vardır. Sporcu 
gençlerimizi burada görmekten memnuniyet duyu-
yor, Türk dünyasının parlak bir geleceğinin olmasını 
ve gençlerimizin bilimin ışığında ilerlemesini diliyo-
rum.” dedi.

Törende konuşan Türk Keneşi Proje Direktörü 
Assan Macitov ise “Düzenlediğimiz bu oyunlar çok 
önemli. Bunu gerçekleştirebilmek için çok çalıştık. 
Türk Keneşi Cumhurbaşkanlarımız, Astana’daki zir-
vede, yılın temasını gençlik ve spor olarak belirlemiş-
lerdi. Bu yüzden faaliyetlerimizi gençlik kamplarıyla 

devam e�iriyoruz. Devlet başkanlarımız bu oyunlara 
çok önem veriyorlar; çünkü gençlik bizim geleceği-
mizdir. Oyunlara ev sahipliği yapan ve büyük destek 
veren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yöneti-
mine ve Kırgızistan devlet yetkililerine çok teşekkür 
ederiz.” dedi.

Spor Oyunlarının gerçekleştirilmesinde büyük 
emeği olan KTMÜ Beden Eğitimi ve Spor Yükse-
kokulu Müdürü Doç. Dr. Kanat Canuzakov da, spor 
oyunlarının birlik olabilme adına yapılan en önem-
li çalışmalardan biri olduğuna vurgu yaparak ‘Birlik 
için spor’ sloganı ile yola çıktık. 4 ülkenin 11 üniver-
sitesinden gelen sporcu gençlerimiz birlik ve dostluk 
içinde yarıştı. Bu oyunların dostluğumuzu ve kardeş-
liğimizi pekiştirmesini dilerim.” dedi.

Oyunlara ilgi memnuniyet verici
Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer 

Kocaman “Tüm bu faaliyetleri başarıyla gerçekleştir-
miş olmak bizi mutlu e�i. Bu mutluluğumuzun kay-
nağının en önemli nedenlerinden birisi Türk Keneşi 
TÜRKÜNİB’e üye olan üniversitelerin bu oyunlara 
olan ilgisiydi. Bugün de görüldüğü üzere KTMÜ’de 
gerçekleştirilen Spor Oyunlarına olan ilgi oldukça 
yüksek seviyedeydi. Konu gençlik ve spor alanların-
da işbirliği olunca, bunun geleceği ilgilendirmesi bo-
yutuna da dikkat çekmek gerekiyor. Bu yüzden biz bu 
alanlarda faaliyetler yapmaktan dolayı ayrıca mutlu-
luk duyuyoruz.” dedi.

Bazıları sevindi bazıları üzüldü; dost-
luk kazandı

Bu yıl ilk defa düzenlen Türk Keneşi TÜRKÜNİB 
Spor Oyunları’na Kırgız Milli Üniversitesi, Bişkek 
Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kırgızistan Uluslararası 
Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi, L.N. Gumilyev Avrasya Üniversitesi, Al 
Farabi Kazak Devlet Üniversitesi, Atatürk Üniversite-
si, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ve İs-
tanbul Üniversitesi’nden 235 sporcu katıldı.

5 gün süren I. Spor Oyunları’nda sporcular; mini 
futbol, ‘streetball’, voleybol, güreş ve ağaç güreşi bran-
şlarında mücadele e�iler. Müsabaka sonuçlarına göre 
İstanbul Üniversitesi ‘streetball’da, Al Farabi Kazak 
Devlet Üniveristesi ise hem voleybol hem de mini 
futbolda şampiyon oldu. Greko-Romen ve serbest 
güreşte toplam 8 ağırlıkta mindere çıkan sporcula-
rın mücadeleleri sonucunda ise Atatürk Üniversitesi 
Sporcuları 5 altın madalya ile bu branşta en çok altın 
madalya kazanan ekip oldu.Buna göre Greko-Romen 
stil güreşte Al Farabi Kazak Devlet Üniversitesi’nden 
Baglan Cakanşa 59, Atatürk Üniversitesi’nden Rah-
man Bilici 66, Kırgız Milli Üniversitesi’nden Nurmol-
do Anarbekov 71, Atatürk Üniversitesi’nden Ahmet 
Ertürk 80, serbest stil güreşte, Atatürk Üniversitesi’n-
den Mansur Bayoğlu 61, Kırgız Milli Üniversitesi’n-
den Çubak Temirbayev 65, Atatürk Üniversitesi’n-
den Ahmet Oksüz 74, Atatürk Üniversitesi’nden Mu-
rat Ertürk 86 kilogramda altın madalya aldı.

1. Türk Üniversiteler 
Birliği Spor Oyunları 

Gerçekleştirildi 

Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ev 

sahipliğinde düzenlenen I. Türk Üniversiteler Birliği Spor 
Oyunları 15-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Rusya’nın Yaroslav Bölgesi’nde, 19-23 Mayıs tarihleri ara-
sında gerçekleştirilen “Svet Miru” (Dünyaya Işık) adlı Ulus-
lararası VII. Gençler Film Festivali’nde KTMÜ İletişim Fa-
kültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3. Sınıf öğren-
cileri İlgiz Şerniyaz, Mederbek Keneşov, Rahat Coldoşbekova 
ve Arstan Dukuyev birlikte hazırladıkları “Avcılık” adlı filmle 
ikincilik ödülünün sahibi oldu. Uluslararası ilişkilerin ve sine-
ma sanatının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen festivale 30 
ülkeden 500’ü aşkın film katıldı. Filmler çocuk filmleri ve  18-
35 yaş arası sinemacıların filmleri olmak üzere 2 kategoride 
yarıştı. Festivale ağırlıklı olarak animasyon ve belgesel filmler 
damga vurdu.

UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan 
Kültürel Mirası Listesi’ne giren âşıklık gele-

neğinin bütün yönleriyle tanıtmak ve Türk dünyası 
âşıklarını aynı sahnede buluşturmak amacıyla düzen-
lenen etkinliğe T.C. Bişkek Büyükelçiliği Müşavirleri, 
KKTC Bişkek Temsilcisi, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Bişkek Büyükelçiliği Müşavirleri, Kazakistan Cum-
huriyeti Bişkek Büyükelçiliği Müşavirleri ile Kırgızis-
tan’daki birçok kurum ve kuruluşun temsilcileri katıl-
dı. Etkinlik öğrenciler, akademisyenler ve basın men-
supları tarafından da büyük ilgi gördü. 

Açılış töreninde konuşan KTMÜ Rektörü Prof.Dr.
Sebaha�in Balcı, Dede Korkut ile başlayan aşıklık ge-
leneği aracılıyla, acı tatlı, yaşanan tüm önemli olayla-
rın geçmişten günümüze kadar ulaşmasına dikkat çe-
kerek genç nesillerin bu geleneğin önemini, anlaması 
ve yaşatması gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Balcı, 
“Aşığın kalbi sevgi ile doludur. Dili de o sevgiyi teren-
nüm eder. Gönül tellerine vurarak, tüm duygularını 
müzik diliyle aktarır. Türk dünyası halkları olarak bu 
geleneği yaşatarak aramızdaki bağları güçlendirebili-
riz. Bu gelenek yaşatılarak güçlendirilirse Türk dün-

yası ayağa kalkar. Çünkü âşıklar en zor günlerde mü-
cadele azminin ve kararlığının göstergesi olmuşlardır.” 
dedi. 

KTMÜ Rektör Vekili Prof.Dr. Asılbek Kulmırza-
yev törende yaptığı konuşmada çalıştayın KTMÜ’nün 
gerçekleştirdiği en anlamlı etkinliklerden biri olduğu-
nu ifade ederek bu vesileyle kardeş halkların birbirine 
daha da yakınlaşacağına olan inancını dile getirdi. Ta-
rihteki diğer medeniyetlere göre, Türk dünyası mede-
niyetinin daha çok sözlü mirasa dayandığını söyleyen 
Prof. Dr. Kulmırzayev, “Bugün, bu çalıştayla, bunun 
bilimsel temelleri konuşulacak ve bu çalışma âşıklar 
şöleniyle taçlanacak.” dedi.

Etkinliğin KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü Ka-
sım Tınıstanov Konferans Salonu’ndaki açılış konuş-
masını yapan Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mehmet Aydın ise âşıklık geleneğinin Türk dün-
yasının ortak bir değeri olduğuna vurgu yaparak ça-
lıştayın ilk oturumunu dünyayı gönül gözüyle gören 
Âşık Veysel’e armağan e�i. Çalıştaya Kırgızistan’dan 
Akın Amantay Kutmanaliyev, Akın Azamat Bolgon-
bayev; Kazakistan’dan Akın Börübay Orazımbetov ve 

Akın İzat Aydarkulova; Azerbaycan’dan Âşık Sait İsa-
yev, Âşık Kemale Mehdiyeva; Türkiye’den Âşık Nuri 
Çırağı, Âşık Nuricihan Karataş, Âşık Ayten Gülçınar 
ve Âşık Ali Sırrı Çoban gibi Türk dünyası âşıklık gele-
neğinin en önde gelen isimleri katıldı. 

Çalıştayın ardından Kırgız Opera ve Bale Salonu’n-
da düzenlenen Âşıklar Şöleni’yle de katılımcılara unu-
tulmaz bir gece yaşatıldı. Türk dünyasının dört bir ya-
nından gelen âşıklar, görsel ve sanatsal performans-
larıyla izleyicilerin gönüllerini mest e�iler. Şölen’de 
Kırgızların tanınmış Akını Barpı Alıkulov ile Türki-
ye’nin tanınmış Ozanı Âşık Veysel’in kompozisyonu 
büyük ilgi gördü. Âşık geleneğinin önemli türlerinden 
biri olan ‘güzelleme’, Kazak âşık geleneğinden ‘terme’, 
Türkiye âşıklık geleneğinin ‘leb değmez’ ve ‘koçakla-
ma’ türleri Türk dünyası âşıkları tarafından aynı sah-
nede birlikte icra edildi. Oldukça renkli görüntülere 
sahne olan şölen, KTMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğ-
retim üyeleri ve öğrencilerinin performanslarıyla son 
buldu.

İletişim 
Fakültesi’ne 

bir ödül de 
Rusya’dan

Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi (KTMÜ) İletişim 

Fakültesi Radyo Televizyon ve 
Sinema Bölümü Öğrencileri 
Rusya’dan ödülle döndü.

Türk Dünyası Âşıkları Bişkek’te Buluştu

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde “Uluslararası 

Türk Dünyası Âşıklık Geleneği Çalıştayı ve Âşıklar 

Şöleni” düzenlendi. KTMÜ Edebiyat Fakültesi Türkoloji 

Bölümü tarafından koordine edilen etkinlik Türk İşbirliği ve 

Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uluslararası Türk 

Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), K.C. Kültür Enformasyon ve 

Turizm Bakanlığı, Kırgızistan Halklar Meclisi ve Kırgızistan 

Milli Aytış Vakfı’nın destekleriyle 3-4 Mayıs tarihlerinde 

gerçekleştirildi.
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Gazetecilik Bölümünden 
mezun oldunuz. Bu bölüm sizin 
tercihiniz miydi? 
Pek sayılmaz aslında. Manas Üniversitesi’nde ilk sı-

nava girdiğimde mühendislik fakültesi, bilgisayar mü-
hendisliği bölümünü kazandım. Ailem bu bölümü 
okumamı çok istiyordu. Ama ben kendimi mühen-
dis olarak hayal edemiyordum. Aktif bir kişiliğim var. 
Okumak ve yazmak en büyük tutkum. Bu nedenle ye-
niden sınava girdim ve daha çok okuyup yazabilece-
ğim gazetecilik bölümünü kazandım.

Mesleğe ilk adım attığınız 
öğrencilik yıllarınızdan biraz 
bahseder misiniz? 
Öğrencilik hayatım boyunca hep çalışan ve araş-

tıran bir öğrenci oldum.  Daha birinci sını�a fakül-
tenin uygulama gazetesi olan Gazete Manas’ta çalış-
maya başladım. İkinci sını�a gazetenin şef editörü ol-
dum. İlerleyen yıllarda dışarıdan farklı gazeteler için 
çalışmaya başlasam da Gazete Manas’ı hiç aksatma-
dım. Farklı konularda farklı haberlerle hep devam et-
tim. Çünkü orada çok şey öğrendim. Dahası ilk ödü-
lümü de Gazete Manas aracılığıyla aldım. Gazetedeki 
ilk yılımda bir arkadaşımla beraber ateri oyunları ve 
bu oyunların çocuklar üzerindeki etkisini konu alan 
bir haber yapmıştık. Bu haber bize Aydın Doğan Vak-
fı Genç İletişimciler Yarışması araştırma-inceleme da-
lında üçüncülük ödülünü getirdi. Bu ödülle birlikte 
mesleğe olan ilgim ve inancım daha da ar�ı. 

Mesleğinizi icra ederken belirli 
ilkeleriniz var mı?
Mesleğimde korkusuzca ve doğru haber yapma-

ya özen gösteriyorum. Araştırmalarımı kendim yapı-
yorum. Şuan araştırmacı gazeteci olarak çalışıyorum. 
Bu alan hem tehlikeli hem de zevkli. Yanlışları ortaya 
koymanızdan kimse hoşlanmıyor. 

Mezuniyet sonrasında da önemli 
projelere, büyük başarılara 
imza attınız. Bunlarla ilgili neler 
söylemek istersiniz.
Narın’da yürüme engelli Nurgazı Janışbek uulu’nun 

hikayesini konu alan bir belgesel film çekmiştim. Bu 
çalışma beni oldukça duygulandırmıştı. Nurgazı te-
kerlekli sandalyesi bozulduğu için eğitimini tamamla-
yamamış biri. Bu durum hem annesini hem de bizleri 
çok üzmüştü. Bakanlıktan Nurgazı için tekerlekli san-
dalye talebinde bulunduk. Bunun üzerine çektiğimiz 
‘Hayal’ isimli belgesel ve haber kısa sürede ses getirdi. 
Kırgızistan sınırlarını aştı, Amerika’da “İnternet Oska-
rı” adlı yarışmada 13 bin video arasında ilk beşte yer 
aldı. Nurgazı ile birlikte Amerika’ya gi�ik ve ödülü-
müzü gururla aldık. Her şey bir yana, beni mutlu eden 
Nurgazı’nın gözündeki sevinç ışığı oldu. Bu ödül beni 
bu yüzden çok mutlu etmişti.

“Hatalarınızı 
Öğrenciyken Yapın! 
Dışarıda Telafisi Yok”

Gazete Manas’ın mezun 
köşesinin bu ayki 

konuğu Kırgızistan – Türkiye 
Manas Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Bölümü 
mezunlarından Ulanbek 
Egizbayev. Egizbayev’i diğer 
mezunlardan ayıran en önemli 
şey, kısa sürede alanında 
başarılı projelere imza atarak 
adından sıkça söz ettirmesi. 
Egizbayev’le öğrencilik 
yılları, sektör deneyimi ve 
ona başarıyı getiren projeleri 
üzerine konuştuk; gazetecilik 
bölümü öğrencilerine 
tavsiyelerini sorduk.

Ayrıca bu çalışmayla Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı’ndan ödül alan 
en genç gazeteci oldunuz. Bu 
konuda neler söyleyeceksiniz?
Bu benim için tabi ki gurur verici bir durum. Bir 

projemin bu denli ses getirmesi ve ödüle değer gö-
rülmesi mutluluk verici. Ancak gazeteci olarak bizler, 
yeri geldiğinde iktidarı da eleştirebilmeliyiz. 

Başarınızı neye borçlusunuz?
Öncelikle Manas Üniversitesi’ndeki hocalarıma. 

Onlardan çok şey öğrendim. İkincisi, mesleğime dair 
ilk deneyimi yaşadığım Gazete Manas’a. Haberi, ha-
ber yazmayı, ekip çalışmasını orada öğrendim. İlk 
ödülümü orada alarak başarıyı orada ta�ım.  Başka bir 
üniversiteden mezun olsaydım şuan ki Ulan Egizbaev 
olur muydum, bilmiyorum.

Son olarak, iletişim fakültesinde 
okuyan, ileride gazeteci 
olarak çalışmak ve büyük 
projelere imza atmak isteyen 
öğrencilerimize neler tavsiye 
edersin?
İletişim fakültesi son derece teknolojik donanımla-

ra sahip bir fakülte. Bu nedenle öğrencilerin bu ola-
nakları sonuna kadar kullanmalarını ve sektöre işinin 
uzmanları olarak çıkmalarını tavsiye ederim. Ancak 
sadece bu yeterli değil tabi. Daha fazla pratik daha faz-
la deneyim kazanmaları şart. Bu noktada da uygulama 
birimlerinden mümkün olduğunca yararlanmalarını 
isterim. Öğrencilik yıllarımda, Gazete Manas’ta çalı-
şırken gazetenin sorumlusu Berker Turan hocamızın 
bir sözünü hiç unutmuyorum. Derdi ki “Gazete Ma-
nas sizin için bir hamurdur. Burada hata yapın, yeni-
lik yapın. Ama Manas’ın dışına çıkınca hata yapma-
yın, taze ekmek yiyin.” Ben de bu sözü ilke olarak be-
nimseyip hayatım boyunca uygulamaya çalıştım. Hep 
yenilik peşinde koştum. Dışarıda hatanın telafisi yok. 
Bu nedenle sunulanların kıymetini bilmelerini ve so-
nuna kadar kullanmalarını tavsiye ederim. Ayrıca, biz-
lere bu imkanları sunanlara da bir kez daha teşekkür 
ederim.

Ahmet Çakırca

Ulan Egizbaev'in arşivinden 

Dosya
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Kamuya ait duvar ya da herhan-
gi bir düz zemine yazılmış, çizil-
miş her türlü resim, yazı ya da 

çizimlere grafiti deniyor. İlkçağda mağa-
ra duvarlarına çizilen şekiller ve resimler 
tarihsel bağlamda grafitinin ilk örnekle-
ri olarak kabul ediliyor. Ancak bugünkü 
anlamıyla kabul gören ilk grafitiye Antik 
Yunan’da, bugünkü Efes Antik Kenti ka-
lıntılarında rastlanıyor. Eski Mısır’da ise 
gezginlerin kendilerinden bir iz bırakmak 
amacıyla geçtikleri yerlerdeki duvarlara 
isimlerini, resimlerini kazımaları ‘graffito’ 
olarak adlandırılıyor. İkinci Dünya Sava-
şı’nda kullanılan propaganda yöntemleri 
arasında da bulunan grafitinin, bir sanat 
ya da akım olarak günümüze ulaşması ise 
60’lı yıllarda Amerika’da, özellikle de New 
York’daki uygulamalarıyla oluyor. Grafiti, 
70’li yıllarda da rap ve hip-hop kültürüy-
le dünyada yaygınlaşarak dikkatleri üze-
rinde toplamayı başarıyor.

Grafitinin isimsiz kahramanları 
Grafiti uygulamalarında, bir yere ya-

pılan uygulama kadar o uygulamayı ki-
min yaptığı da oldukça önemli bir konu. 
Ancak bu konuyu netliğe kavuşturmak 
o kadar da kolay değil. Grafitiyle uğra-
şanlar, diğer sanatsal çalışmalarda ol-
duğu gibi, eserleri üzerine kendi imzaları-
nı atarak, kimliklerini açıklamada çok da 
gönüllü değiller. Bunun yerine eserlerinin 
altına takma isimlerle imza atmayı ter-
cih ediyorlar. Her grafiticinin bu amaç-
la kullandığı ‘tag’ denilen, takma bir ismi 
var. Taglar,  modern grafitinin başlangıç 
noktası olarak görülüyor. Çünkü, grafiti 
duvarlara tagların yazılması/çizilmesiy-
le başlıyor. Tarihte bilinen ilk tag, 1969 
yılında, New York’daki bir postacıya ait 
olan ‘Taki183”. Şehrin Yunan mahallesin-
de duvarlara marker kalemle ‘Taki183’ 
olarak imza atmaya başlayan bu posta-
cı, döneminde oldukça merak konusu ol-
muş ve New York Times gazetesi tarafın-
dan haber konusu yapılarak gerçek kim-

liğine ulaşılmış. ‘Taki183’ü Fatura2000, 
Revolt, Haze, Papo184, junior161, Bar-
bara62 gibi grafiticiler takip etmiş ve 
bu kültürün gelişerek yayılmasında ol-
dukça önemli rol oynamışlar. Grafiti li-
teratüründe taglar kullanarak grafi-
ti uygulaması yapan kişilere ise writer 
deniliyor.

Görsel bir başkaldırı
Geçmişten günümüze sanat bir 

başkaldırı, isyan ve çoğu zamanda bir 
sığınma alanıdır. Psikolojik ve sosyal 
problemlerin, konuşulamayan, haykı-
rılamayanların gerçeklerin dışavuru-
mu hep sanatla olmuştur. Sanat hayal 
edilen, mümkün olan bir başka hayatın 
tasavvurudur çoğu zaman. Bu durum, 
grafitiyi sanat olarak kabul edenler için 
de bir dayanak sunar. Grafitinin özel-
likle kendini ispat ettiği 60’lı yıllardan 
günümüze sosyal problemlere dikkat 
çeken politik eylemciler ve sokak çe-
teleri için önemli bir iletişim aracı ola-
rak kullanıldığı görülür. Grafitinin ka-
muya ait duvar ve zeminlerden yer al-
tına, metro istasyonlarına inmesi onun 
suçla birlikte anlamlandırılmasına ne-
den olmuştur. Grafitinin gençlik, asilik, 
isyan ve başkaldırıyla ilişkilendirilmesi 
de bundandır çoğu zaman. 

New York gibi büyük şehirlerden 
dünyaya yayılan hip-hop kültürü be-
raberinde gratifi kültürünü de taşıdı. 
Özellikle 80’li yıllardan sonra tüm dün-
yada egemen olan popüler kültürün 
önemli bir parçası da grafiti oldu. Bu 
sıra dışı uygulama kişisel ve toplumsal 
ilgilerin dışında ticari kaygılarla da göz 
önüne çıktı. Grafiti basit bir tag kulla-
nımının çok ötesinde, farklı tür ve tek-
niklerle yeni bir forma dönüştü.

Sanat mı Vandalizm mi
Grafitinin yakın tarihteki dönüşümü 

onun sanat mı yoksa Vandalizm mi ol-
duğuna dair bir takım tartışmaları da 
beraberinde getirdi. Grafitiyi bir sanat 

olarak görenler öncelikle onun muhalif doğasına başvuruyorlar. Diğer tüm sanat dalları gibi, 
grafitinin de toplum düzenindeki sorunlara dikkat çektiğini öne sürüyorlar. Özellikle grafi-
ti aracılığıyla topluma bir mesaj verme, sorunları ince bir zeka ve mizah anlayışıyla ele alma 
ve görsel bir dille sunma durumunu onun sanat olarak kabul edilmesi için yeterli görüyor-
lar. Bu sürecin estetik bir takım kaygılar güdülerek ilerlemesi de onun sanat olduğuna dair 
önemli bir kriteri oluşturuyor. Ayrıca ‘sanat toplum içindir’ anlayışıyla, grafiti kadar toplum 
için olan; hatta toplumun içinde olan başka bir sanat olmadığını iddia ediyorlar. Bu anlam-
da grafiti, sanatçının topluma belirli konularda, belirli kaygılarla mesajlar ilettiği bir iletişim 
aracı görevini de üstleniyor. 

Ancak grafitinin iletişim kanalı olarak duvarlar, yollar, otobanlar, metro istasyonları, 
köprüler gibi kamusal alanları kullanıyor olması onun, bazı çevrelerce Vandalizm olarak de-
ğerlendirilmesine neden oluyor. Üstelik bu görüşü savunanlar için tek sorun bu da değil. Bu 
kişiler için grafiti, estetik bir görsellikten ziyade çevre kirliliği olarak görülüyor. Ayrıca uy-
gulamalar esnasında herhangi bir kişi ya da kurumdan izinsiz olarak, yasa dışı yapılması da 
onun Vandalizm olarak değerlendirilmesinde önemli bir rol oynuyor. 

Grafitinin sanat mı Vandalizm mi olduğuna dair tartışmalar süredursun Amerika’dan Av-
rupa’ya ve Asya’ya kadar tüm dünyada grafiti hızla yayılmaya ve adrenalin severler için bir 
tutku olmaya devam ediyor. Farklı tür ve formlarıyla günümüzde birçok kişi tarafından mo-
dern sanatlardan biri olarak kabul edilen grafiti sergi, festival, yarışma ve müzeler aracılı-
ğıyla da kendine özgü oluşturduğu hayran kitlesiyle buluşmaya devam ediyor.

VAN DA L I ZM  M I ?        
İlkçağda mağara duvarlarına çizilen 

resimlerle yolculuğuna başlayan grafiti; bazen 
propaganda, bazen bir başkaldırı, bazen de 

bir mücadele alanı olarak her dönemin ruhuna 
uygun bir şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde 

hızla yayılmaya devam ediyor. Bazıları 
tarafından modern sanatın sokaktaki yüzü olarak 
kabul edilen grafiti, bazıları tarafından da kamu 

malına zarar verdiği gerekçesiyle Vandalizm 
olarak değerlendiriliyor.

S A NAT  M I     Çağatay Çağan Yılmaz

Çağatay Çağan Yılmaz
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Çocuk yaşta çalışma ha-
yatına atılarak sonra-

sında büyük başarılara imza 
atan kişilerin hikâyelerini 
duymuşsunuzdur. Bu kişile-
rin birçoğu, büyük olasılıkla 
mecbur kaldığı için başlamış-
tır çalışmaya. Çalışarak ka-
zanılan küçük küçük paralar 
daha büyük işlerin sermayesi 
olmuştur her zaman. Küçük 
deneyimler, ileride daha bü-
yük işlerin, yeni girişimlerin 
temellerini atmıştır çoğu za-
man. Sıfırdan zirveye giden 
bu yolda, yanı başımızdaki 
başarılı girişimcilik öyküleri 
araştırdık sizler için. 

Her şey ahşap bir 
tezgâhla başladı

İlk iş deneyimini 18 yaşında kazanan Tilek Tokto-
gaziyev, şuan farklı sektörlerde farklı başarılara imza 
atan, 27 yaşında genç bir girişimci. Bir yandan tıbbi 
malzeme taşımacılığı yaparken diğer yandan serala-
rında üretim yapıyor. Ayrıca bir kafenin de işletme-
ciliğini yapıyor. Toktogaziyev, kısa sürede çok yol al-
masını şöyle anlatıyor; “İşe ilk olarak ailemin gönder-
diği harçlıkları biriktirip 2000 soma ahşap bir tezgâh 
yaparak başladım. Bu tezgâhla bir ay boyunca sokak-
ta meyve suyu sa�ım. Bir gün tezgâhımı kırık buldu-
ğumda bu iş için bir yer kiralamam gerektiğini anla-
dım. Okulum için ayırdığım parayla sinemaların bi-
rinde yer kiralayıp kokteyl satmaya başladım. İşler pek 
de umduğum gibi gitmedi ve para kazanamadım. Ya-
şadığım bu olumsuzluk beni yıldırmadı. Tekrar para 
biriktirip sütlü kokteyl satmaya başladım ve bu kez 
her şey yolundaydı, günlük 2000-3000 som kazan-
dım.  Ancak bununla yetinmedim, ikinci bir yer daha 
açtım. Buradan kazandığım deneyim, profesyonel bir 
kafenin işletmeciliğine başlamamı sağladı.”

Tilek Toktogaziyev, kafe işletmeciliği ile başlayan 
girişimcilik serüvenini farklı alanlarda devam e�ir-
miş. Hangi alanda bir şeyler yapması gerektiğini ise 
daha çok ihtiyaçlara göre belirlemiş. Önce tıbbi mal-

zeme alanındaki boşluğu doldurmak için tıbbi malze-
me taşımacılığına başlamış. Şehir dışında olduğu bir 
dönemde, buralardaki konutlarda yaşayan kişilerin iş-
sizlik problemini fark etmiş. Bunun üzerine de bura-
lardaki boş arazilerde sera kurma projesini geliştirmiş. 
Bu şekilde, hem o bölgede yaşayan insanların önemli 
bir problemini çözmüş hem de yeni bir iş sahası geliş-
tirmiş. Çalışma hayatına başladığı ilk günden beri ka-
zancının %90’ını yeni bir işe yatıran Toktogaziyev’in 
yeni hedefi ise seralarının sayısını ar�ırmak ve ileri-
de ‘boz - üy’ (Kırgız Çadırı) şeklinde seralar kurmak.

San-Francisco’dan 
gelen ilham

Bişkek’teki bir başka girişimcilik hikâyesinin kahra-
manı Ruslan Yegorov. Ama onun hikâyesi Bişkek’ten 
çok uzaklarda, San-Francisco’da başlıyor. Burada gör-
düğü düşük bütçeli konaklama imkânı sunan hostel-
lerden etkilenen Yegorov, benzer bir şeyi Bişkek’te 
yapmaya karar veriyor. Bir arkadaşıyla şehrin dışın-
da bu amaçla bir yer kiralıyor. Yegorov’a göre bu işin 
cazibesi şehirdeki otellerin fahiş fiyatlarına alternatif, 
müşteriler için oda değil yatak kiralıyor olmalarıydı. 
“Bu işe sadece 16 yatakla başlamıştık. Ancak turizm 
sezonunda hostelin dışında, çadırda kalan turistler 
bize bu alanda yeni ve daha büyük bir yatırım yap-
mamız gerektiğini gösterdi. Bir sezonda kazandığımız 
tüm parayı işleri büyütmek için kullandık. 10 kişilik 
bir ekiple, 15 ülkeden gelen 3 binden fazla müşteri-
yi ağırladık.”   

En önemli şey kendine 
güvenmek

Madı Tölömüşov şuan 23 yaşında olan genç bir gi-
rişimci. Restoranlarda fotoğraf çekiyor. Bu işe 13-14 
yaşlarında başlamış. “Her şey kardeşimin doğmasıyla 

eve alınan fotoğraf makinasıyla başladı.” diyor. Fotoğ-
rafçılığın yanı sıra koldoo.kg isimli bir web sitesi üze-
rinden yabancıların ülkedeki resmi işlemlerini yürü-
tüyor. Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü son sınıf 
öğrencisi olan Tölömüşov, bir reklam ajansının da sa-
hibi. Ajans Bişkek’teki toplu taşıma araçlarına ekran-
lar yerleştirerek işe başlamış. Farklı alanlarda farklı 
projelere imza atan Tölömüşov; “ Başlangıçta hiçbir 
şey kolay olmaz. Bazı projeler hemen para kazandır-
maz. İyi düşünüp ona göre karar vermek lazım. Benim 
şuan 3 işim var ancak kazandığım parayı yeni işler için 
harcayacağım. Korkmadan yeni fikirler bulup, uygula-
mak lazım. Çevrenizdekiler ‘olmaz’ ‘yapamazsın’ ‘para 
kaybedersin’ derler. Ama burada en önemlisi kendine 
güvenmek ve vazgeçmeden devam etmektir.”  diyor. 

Yeni bir iş için para 
değil fikir lazım

Bir başka genç girişimci olan Ta�ıbübü Ergeşbaye-
va, çalışma hayatına arkadaşlarıyla birlikte bir kargo 
şirketi kurarak başlamış. Ancak işler çok da yolunda 
gitmemiş. Sonrasında bu kötü tecrübenin yerini tica-
ret almış. Jalal-Abad’tan ceviz getirip satmayı denemiş 
Ergeşbayeva. Ama bu işte de kötü talih peşini bırak-
mamış.  “Bu kötü tecrübelerden çok önemli bir şey 
öğrendim” diyor Ta�ıbübü Ergeşbayeva. “ Ne yapar-
sanız yapın ama mutlaka uzman olduğunuz işi yapın. 
Ben de biraz geç de olsa uzman olduğum işi yapmaya 
karar verdim. Hukuk fakültesi mezunu olduğum için 
kendi hukuk büromu açtım. Başlangıçta maddi an-
lamda çok sorunlarla karşılaşmadım. Ancak insanlarla 
çalışmak çok daha zormuş onu öğrendim. İleride işi-
mi daha da büyütüp uluslararası şirketlerle ortaklık 
yapmak istiyorum.”

Kim bilir, belki sizin için de bir yerlerden başlamak 
için hala geç değildir. Yazımızın kahramanları size de 
ilham verir ve belki siz de bir yerlerden başlarsınız…

Sıfırdan 
Zirveye 

Giden Yolda Genç 
Girişimciler

Dosya

 Ruslan Egorov’un arşivinden

  Ta�ıbübü Ergeşbaeva’nın arşivinden

Tilek Toktogaziev’in arşivinden

Irısbü Kılıçbek Kızı
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Doğuma yüklenen anlamlar dünyanın 
her yerinde aynı olsa da doğumun ön-
cesi, sonrası ve o anına ilişkin yapılan 

ritüeller ülkeden ülkeye, kültürden kültüre farklı-
lık gösterir. Bu anlamda Kırgızlardaki doğum ri-
tüelleri de oldukça ilginçtir. Bu ritüeller daha be-
bek anne karnındayken başlar, doğum ve çocuk-
luk döneminin ilk yıllarında da devam eder.  

Kırgızlarda hem soyun devam etmesi hem de 
inanç sistemleri açısından kültürel yapı içerisinde 
oldukça önemli bir yere sahip olan doğuma ilişkin 
ilk ritüel, annenin hamileliği esnasında gerçekle-
şir. Bu ritüelde aile üyeleri ve büyükler bebeğin 
aydın geleceği ve sağlıklı hayatı için dua ederler. 
Kırgızlar bu duada, “Kudreti güçlü Allahım, dün-
yaya gelecek bebeğimiz sapa sağlam doğsun, aklı 
başı yerinde olsun, ana-babasına saygılı olsun, 
güzel davranışlı ve doğayı koruyucu olsun, hal-
kın yararına çalışsın” derler. Böylelikle dünyaya 
gelecek bebek ve yakınları için en güzel dilekle-
rini iletirler.

Bebeğin güzel dileklerle başlayan yolculu-
ğu esnasında anneye de bir takım görevler düşer. 
Anne, sağlıklı ve mutlu bir hamilelik geçirmek, 
dileklerdeki gibi bir bebek dünyaya getirmek için 
hamileliği süresince bir takım kurallara uymak 
zorundadır. Bu kurallardan ilkine, hatta en önem-
lisine göre, annenin çöplerin atıldığı, küllerin dö-
küldüğü yerlerden geçmesi yasaktır. Bu yasağı, 
akşam karanlığı çöktükten sonra annenin evden 
dışarı çıkamaması izler. Kırgızlar bu kurallarla, 
annenin çeşitli sebeplerle korkması ve hastalan-
masını önlediklerine inanır. Ayrıca kötü ruhların 
anne ve bebeğe ilişmesinin, zarar vermesinin de 
önüne geçtiklerini düşünürler.  

Kırgızlarda bebeğin dünyaya gelişi ise ‘müj-
de’ olarak adlandırılır. Müjde, yeni doğan bebe-
ğin dünyaya gelişinin, aileye katılımının başta ba-
bası olmak üzere yakınlarına haber verilmesidir. 
Müjdeyi alan kişi de bu güzel haberi getirenlere 
hediyeler vererek teşekkür eder. Bu hediye bazen 
altın, bazen para, bazen de maddi ve manevi de-
ğere sahip herhangi bir şey olabilir. Kırgızların bu 

Kırgızlarda Doğum Gelenekleri

geleneğini Manasçı Rıspay İsakov şu sözlerle an-
latıyor; “Kim o bebeği en çok beklediyse, müjde 
ilk olarak ona söylenir. Buna dair bilgiler Manas 
Destanı’nda da veriliyor. Manas doğduğunda, ba-
bası Jakıp’a müjdeyi iletmek için yüzlerce yiğit 
koşmuş. Ancak Ak Balta bunlardan ilki olmuş. 
Baba Jakıp’ın bu mutlu haberi duyunca kendini 
kaybettiği anlatılıyor.  Bundan sonra, geleneğe 
göre müjde getirene altın, mal ve başka hediyeler 
verilmeye başlanmış. Gelenek, babasının çoktan 
beri beklediği bu güzel haber için teşekkür etme 
anlamına geliyor.” Bu geleneğin günümüzde, Kır-
gızlardan başka, diğer Türk boylarında da sıklıkla 
uygulandığı görülür.

Yağ dolu, süt dolu hayat
Bebek dünyaya geldikten sonra, göbek bağı 

kesiminin ardından, “Oozantuu” adı verilen bir 
kutlama yapılır. Bu kutlama, sağlıkla dünyaya ge-
len bebeğin hayatı boyunca bolluk, bereket için-
de yaşaması içindir. Tüm akrabaların katıldığı bu 
kutlamada “bebek gelecekte eksiklik görmesin, 
yağlı-sütlü büyüsün” denilerek kutlamaya katı-
lanlara eritilmiş tereyağı ikram edilir. Bunun ne-
deni, Kırgız kültüründe yemeğin temeli olan yağ 
ve sütün kutsal olarak kabul edilmesi ve “beyaz 
dökülmez’ diye yüceltilmesidir. Kırgızlarda yay-
gın olarak kullanılan “Yağ dolu, süt dolu hayat” 
sözü de buradan gelmektedir. Törende yağın ta-
dına bakan akrabalar, bebeğin geleceği için iyi 
dileklerde bulunur. Kırgızlarda geçmişi oldukça 
eskiye dayanan bu geleneğin, Manas Destanı’na 
göre, Manas’ın doğumunda da yapıldığı görülür.

Bebek 40 günlük olduğunda ise “40 günlük” 
geleneği yerine getirir. Bu geleneğe göre, bebe-
ğin büyükanneleri ya da komşu teyzeleri bebeği 
görmeye gelir. Bu ziyaret esnasında sürece ilişkin 
bir ritüel daha yapılır. Bu ritüele göre bebek, kırk 
kaşık suyla yıkanır. Yıkanan bebeğe, kırk evden 
getirilen kumaş parçalarından dikilmiş elbiseler 

giydirilir. Bunun anlamı, kumaş parçalarının alın-
dığı dürüst, iyi kalpli, saygı değer insanların özel-
liklerinin bebeğe geçmesi, bebeğin de onlar gibi 
olması isteğidir. Bu kutlamada yapılan bir başka 
ritüelde ise bebeğin dayısının ya da yoksa anne 
tarafından uzak bir dayının bebeğin ilk saçlarını 
kesmesidir. Saçı kesilen bebeğe dayı tarafından 
koyun, inek ya da bunlara karşılık gelen para gibi 
değerli hediyeler verilir. Bebeğin doğumunun 40. 
gününün bu şekilde törenlerle kutlanması, Kırgız 
kültüründe bu güne yüklenen anlamlarla da ilişki-
lidir. Kırgızlara göre yeni doğan bir bebeğin ha-
yata adaptasyonu kırk gün içinde gerçekleşir. Bu 
kırk gün içinde herhangi bir zarar vermemek için 
bebeğe herhangi bir müdahalede bulunulmaz, be-
bek kimseye gösterilmez. Aynı şekilde anneyle de 
kırk gün boyunca özel olarak ilgilenilir.  Annenin 
bel kısmı sıkıca bağlanarak evde ağır işler yaptı-
rılmaz. Annenin sürekli bebeğin yanında olması 
sağlanır. 

Doğumun 40. günü bebek için bir dönüm 
noktasıdır. Bugünden sonra bebeğin dünyaya alış-
tığına, uyum sağladığına inanılır. Bu nedenle de 
yakın akrabaların ve diğer insanların bebeği gör-
meye gelmesi ve hediyeleri kabul edilir. Bu süre-
ce ve getirilen hediyelere ‘köründük’ adı verilir. 
Köründük, getiren kişini durumuna göre altın ya 
da para olabilir.

Çükösü doğru düşenin işleri rast gider
Bu süreçteki bir başka ritüel de ‘ceentek’ ve 

‘beşik töreni’dir. Ceentek, anne-babanın yakın 
akrabaları çağırarak bebek için yaptıkları küçük 
bir düğündür. Başka bir deyişle, bu süreçteki sı-
kıntılı ve zor günlerin atlatılmasının kutlanması, 
yeni başlangıçların temellerinin atılmasıdır. Ba-
zen ceentek ile aynı anda yapılan beşik törenin-
de ise genellikle anneanne tarafından alınan be-
bek beşiği ve bebek için yapılan diğer hazırlıklar 

getirilerek takdim edilir. Bu törende, ailenin ih-
tiyar kadınları evde ardıç dalı yakarak kokusuy-
la bebeğin beşiğini temizler. Temizlenen beşiğin 
başından ‘çükö’ ya da ‘âşık’ adı verilen, düzensiz 
yapıdaki bir kemik atılarak, bu kemiğin yere düz 
olarak düşmesi istenir. Aksi halde düz durana ka-
dar bu işlem devam ettirilir. Bu durum için halk 
arasında “çükö atılınca kendisi doğru düşer” sözü 
kullanılmaktadır. Bu sözle, çükösü doğru düşenin 
hayat boyu işlerinin yolunda gideceği ifade edilir. 
Ayrıca çükönün kâbuslardan, karabasandan koru-
yucu etkisi olduğuna inanılarak bebeğin huzurlu 
uyuması için kartal ve kurt tırnaklarıyla birlikte 
beşiğine asılır. Beşiğe asılan çükö, bebek büyüdü-
ğünde de oyuncağı olarak ömür boyu çocuğun ya-
nında bulunur.  Günümüzde bu geleneği sürdüren 
birçok aileye rastlamak mümkündür. Beşik düğü-
nü yorganı, torbası, örtüsü gibi toplam yedi parça 
eşyanın beşiğin üstüne örtülerek annesine teslim 
edilmesiyle devam eder.  Bebeğini kucağına alan 
anne üç kere eğilerek yaşlı kadınların duaları eşli-
ğinde odayı dolaşır. Tören, “Umay ene, uyku ver. 
Beşik anne, sıkı tut” ninnileriyle bebeğin beşiğe 
yatırılması ve bağlanmasıyla son bulur. 

Kırgız kültüründeki hamilelik ve doğum süre-
cine ilişkin bu ritüelleri ilk yaş, ilk adım gibi be-
beğin büyümesiyle değişen ve zenginleşen farklı 
tören ve ritüeller izler.

Dünyanın neresinde olursanız olun bir baş-
langıçtır doğum. Yeni bir umut, yeni bir yaşam-
dır. Gelecek güzel günlerin, birlikte geçirilecek za-
manların işaretidir. Bu nedenle de hep bir mutlu-
luk, hep bir sevinç vardır içinde. Uzun bekleyişle-
rin, bitmek tükenmek bilmez gecelerin sabahıdır. 
Hayallerin ete kemiğe büründüğü ve ele geldiği 
andır doğum. 

Kırgızlarda Doğum Gelenekleri
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Asılbek Anarbayev de bu çok az insan-
dan biri. Onu ayrıcalıklı kılan, çoğun-
luktan ayıran ve bu yazıya konu yapan 

da hayatın akışı içinde gördüğü bir takım aksak-
lıkları dert edinip, kendi kendine çözüm yolla-
rı üretmesi. Bunun nesi mi ilginç? Bir düşünün, 
gündüzleri üniversitede tıp fakültesinde dok-
tor olarak çalışıyorsunuz, akşamları ise şehirde-
ki toplu taşıma araçlarına ait durakları gezerek 
bu durakların tamir ve temizlik işlerini yapıyor-
sunuz. Üstelik bu işi hiçbir karşılık beklemeden, 
sadece ‘iyilik olsun diye’ ve insanların tepkileri-
ne rağmen yapıyorsunuz. İsa Ahunbayev Tıp Üni-
versitesi’nde 52 yıldır cerrah olarak çalışan Asıl-
bek Anarbayev’in ameliyathanelerden otobüs du-
raklarına uzanan bu ezberbozan hikâyesi üzerine 
üniversitedeki dersliğinde konuştuk. Bir cerrah 
olarak, durak temizlemenin nerden nasıl aklına 
geldiğini, işe nereden başladığını biz sorduk, tüm 
samimiyetiyle o cevapladı.

Kırık bir bank, ayakta duran insanlar…
“İlk olarak şunu belirtmek isterim ki hayatım 

boyunca tek gayem insanlara yardım etmek oldu. 
Bu yola da öyle çıktım. Her gün işe otobüsle gidi-
yorum. Gidip gelirken gözüme kirli olduğundan 
dolayı banklara oturmayan, ayakta duran insanlar 
ilişiyordu. Soğuk, karlı bir Kasım günü durakta-
ki bir bankın kırık olduğunu gördüm. İlk olarak 
işe bankı tamir ederek başladım. Sonra da bir gü-
zel temizledim. Ertesi gün insanların oturduğunu 
görünce içim rahatladı, çok mutlu oldum. Ancak 
bank bir kaç gün sonra yine kirlenmişti ve yine 
aynı sahne; ayakta bekleyen insanlar. O an, bu işi 
bir rutine çevirmem gerektiğini anladım. O gün 
bu gündür, Salı ve Çarşamba olmak üzere, haf-
tanın iki günü, üniversitedeki mesaimin ardından 
elimde temizlik kovası ve bezinle yollara düşüyo-
rum.” Bu işe öncelikle kendi güzergâhındaki du-
raklarla başlayan Anarbayev, kısa sürede sadece 
yaptığı işi değil, işi yaptığı mıntıkayı da büyüt-
müş. Güzergâhı dışındaki birçok durakta da tamir, 
bakım ve temizlik çalışmalarını yürüten Anarba-
yev için özellikle kış aylarında, soğuk havada du-
rak temizlemek pek de kolay olmamış. Ama o, 
bunun da üstesinden gelmeyi başarmış. “Oldukça 
üşüdüğüm bir kaç günün ardından durakları ılık 
suyla temizlemenin daha rahat ve kolay olduğunu 
anladım ve kış aylarında bu yöntemi kullandım.” 
diyor gülerek.

“Kimse desteklemeseydi de bu işi 
yapardım”

Anarbayev’i elinde kova, durakları temizler-
ken gören insanların tepkileri de birbirinden ol-
dukça farklı. Bazıları, gönüllü olarak bu işi yap-
tığı için Anarbayev’i takdirle karşılarken; bazıları 
da onun bu işi yapmak için oldukça yaşlı olduğu-
nu düşünüyor. Bazıları ise bu iş için belediye işçi-
lerinin bulunduğunu, bu nedenle de Anarbayev’in 
üzerine vazife olmadığı kanısında. Anarbayev 
yaptığı işle ilgili aldığı tepkileri şu sözlerle anla-
tıyor; “Yaptığım işi genellikle yaşlı insanlar des-
tekliyor. Zaman zaman araçlarından inip teşekkür 
edenler bile oluyor. Gençler ise bu konuda genel-
likle vurdumduymazlar. ‘Kimse bana dokunma-
sın’ tarzında yaşıyorlar. Bu durum beni çok üzü-
yor.” Yaptığı işe ilişkin çevreden gelen farklı tep-
kiler Anarbayev’in ailesine de yansımış durumda. 
Halen hayatta olan, 95 yaşındaki annesi Bübü-
kan bu konuda Anarbayev’in en büyük destekçi-

Her gün geçip gittiğimiz yerlerin, yolların ne du-
rumda olduğu, temiz ya da kirli olması kaç kişinin 
dikkatini çeker? Ya da kaç kişi hayat akıp giderken so-
runlar karşısında şikâyet etmeden çözüm yolları arar? 
Peki ya kaç kişi elini taşın altına koyup ‘hadi bunu da 
ben yapayım’ der? Sanırız çok az kişi. 

si. Kardiyolog olan eşi de ‘Eğer yaptığın bu işten 
zevk alıyorsan, devam et. Zaten kötü bir iş yap-
mıyorsun, halk için faydalı bir iş yapıyorsun’ di-
yerek Anarbayev’i destekleyenlerden. Ancak sıra 
çocuklarına gelince iş biraz değişiyor. Anarba-
yev’in büyük oğlu gençlere örnek olduğu için ba-
basını desteklerken; en küçük ikiz oğulları ‘baba 
bu işi yapacak başka çalışanlar var, sen doktor-
sun’ diyerek babalarına tepki gösterenlerden. “Bu 
konuda çocuklarımı çok iyi anlıyorum. Özellik-
le küçük yaşlarda, hangi çocuk doktor olan ba-
basının durak temizlemesini ister ki? Bu neden-
le yaptığım işi bu yaşlarda anlamalarını beklemi-
yorum. Ancak ileride, büyüdüklerinde beni anla-
yacaklarından ve benimle gurur duyacaklarından 
eminim. Çünkü onlar, benim çocuklarım.” diyor 
Anarbayev ve ekliyor; “Sadece küçük çocuklar 
mı, üniversitedeki koca koca adamlardan, mes-
lektaşlarımdan bile yaptığım işle ilgili eleştiriler 
alıyorum. ‘Sana ne faydası olacak, neden böyle 
bir şey yapıyorsun?’ diyerek bana tepki gösteri-
yorlar. Bu konuda herkesin fikrine saygı duyuyo-
rum. Ancak ben, doğru bildiğim bu işi gücüm yet-
tiğince yapmaya devam edeceğim.”

Belediyeden ‘Teşekkür Belgesi’
Anarbayev bu işi, özellikle soğuk ve yağış-

lı havalarda yaşlıların, hamile kadınların ve ço-
cukların ayakta dolmuş beklemesini önlemek için 
yaptığını söylüyor. Bunun için de herhangi birin-
den ya da bir yerden herhangi bir karşılık bekle-
miyor. Ancak onun göstermiş olduğu duyarlılık 
ve fedakârlık resmi kurumların da dikkatini çek-
miş. “Bir gün Sverdlov bölgesindeki bir dura-
ğı temizlerken belediye çalışanları beni görmüş, 
fotoğrafımı çekmişler. Sana ödül vermek istiyo-
ruz diye bana ulaştılar ve törene davet ettiler. Tabi 
çok şaşırdım. Onlara bu işi teşekkür belgesi ya da 

ödül almak için yapmadığımı; bu nedenle de töre-
ne gelmek istemediğimi söyledim. Ancak, benim 
gençlere örnek olduğumu, sırf bu nedenle de olsa 
gelmem gerektiğini söyleyerek ikna ettiler. Git-
tiğimde birçok insanın beni beklediğini gördüm. 
Duyarlılığımdan dolayı teşekkür ederek takdirna-
me verdiler. Gerçekten çok gurur vericiydi.”

Babasını kurtarmak için doktor oldu
Asılbek Anarbayev hayatı boyunca çevresine 

duyarlı, kendini insanlara yardım etmeye adamış 
biri. Durakları temizleyerek insanların gündelik 
hayatını kolaylaştırması gibi asıl mesleği olan 
doktorluğu seçme hikâyesi de bunun bir gösterge-
si. Babasının hastalanması üzerine doktor olmaya 
karar veren Anarbayev, o süreci şöyle anlatıyor; 
“Çocukluğum köyde geçti. Babam köyün hürmet 
edilen, önde gelen kişilerindendi. Bir yerde bir or-

ganizasyon yapılacaksa babam çağırılırdı. Liseye 
gittiğim dönemde babam belinden rahatsızlandı, 
neredeyse yürüyemez hale geldi. Aktif bir yaşam-
dan sonra eve kapanmak zorunda kalmak babamı 
fiziki rahatsızlığından çok daha fazla etkiledi. Psi-
kolojik olarak derinden sarstı. Bu süreçte babama 
yardım etmek istedim ama nasıl yardım edeceği-
mi bilemedim, çaresiz kaldım. Sonra hem babama 
hem de babam gibi diğer insanlara yardım etmek 
için doktor olmaya karar verdim. Liseden sonra 
da tıp fakültesini kazanıp bu yolda ilk adımı atmış 
oldum. 52 yıldır hasta insanlara şifa bulmaya, on-
ları iyileştirmeye çalışıyorum.” 

Doktorluk ve temizlikten arta kalan 
zamanlarında bir şair 

Anarbayev boş durmayı, boşa zaman geçir-
meyi sevmiyor. Bu nedenle de zamanını dolu 
dolu yaşıyor. Gündüzlerini doktorluk yaparak, 
akşamlarını durak temizleyicisi olarak geçiren 
Anarbayev, geriye kalan zamanlarını da şiir yaza-
rak dolduruyor.  Üstelik bu işi amatörce de yap-
mıyor. Gençlik yıllarında yazdığı ‘Duygu yanar 
ateş olup’ ve ‘Altınım’ şiirleri bestelenerek yıllar-
ca radyolarda dinleyicilerle buluşmuş. “Şiirlerim 
genelde aşk, aile ve vatan sevgisi üzerine. İlha-
mın ne zaman geleceği hiç belli olmuyor. Unutma 
kaygısıyla yanımda hep bir defter taşıyorum. Şi-
irlerimi de para kazanmak için yazmıyorum. Bu-
güne kadar 5 şiir kitabım yayınlandı. Bu kitapla-
rı akrabalarıma, dostlarıma, öğrencilerime hediye 
ediyorum.”

İnsanların çevresinden, birbirinden, hatta 
kendinden giderek daha fazla uzaklaştığı; duyar-
sızlaştığı ve özellikle de bencilleştiği bir dünya-
da Asılbek Anarbayev gibi insanlar hepi-
miz için bir umut ışığı. Umarız bu ışıkların sayısı 
her geçen gün daha da artar ve dünya herkes için 
daha yaşanır bir hal alır.

Adinay Kurmanova Kasım Doğuş Kılıç

Ameliyathanelerden otobüs duraklarına
 ezberbozan bir hikaye
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Er Oodarış yani at üstünde güreş oyunu tamamen 
güç ve dayanıklılık odaklıdır. Sporcular bellerindeki 
kuşaklardan tutarak birbirlerini atın üzerinden 
düşürmeye çabalar. Güreşçiler kadar atların da 
oyuna katkısı oldukça önemlidir. 

“2 Aralık 1932 yılında Frunze’de doğdum. Çocukluğum  II. Dünya 
Savaşı yıllarında geçti. O zamanlar bütün yetişkin erkekler savaştaydı. 
Kadınlar ve biz çocuklar ise kolhozlarda cephedeki askerler için 
tahıl ve sebze yetiştirdik. Zor yıllardı… Savaştan sonra öğretmenlik 
yaptım. İnsanların karakalem portrelerini çizerdim. Şimdi ise 
çizdiğim o portrelerden hiçbiri elimde yok. Şimdiki yalnızlığım belki 
de bundandır. Artık günlerim bu yaşlılar evinde geçmişi ve anıları 
düşünerek geçiyor.”

      İbrahimov Samat Kaybıldayeviç
  Mayıs 2017, Leninskiy Bölgesi Yaşlılar Evi

Ayperi Murat kızı

Kayratbek Azımbayev

Tınıstan Temircan Uulu
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Kırgızistan Sağlık 
Bakanlığı’ndan İletişim 
Fakültesi Öğrencilerine 

Ödül
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2. sınıf 
öğrencisi Eldiyar Kadırov, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı tarafından düzenlenen “Tüberkülozu Birlikte 
Yenelim” adlı yarışmada, hazırladığı animasyon filmiyle 

birincilik ödülüne değer görüldü. 

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından tüberküloz hastalığına 
yönelik toplumu bilgilendirmek, farkındalık yaratmak ve 
tüberküloz hastalarını tedaviye teşvik etmek amacıyla düzenlenen 
yarışmaya Bişkek’ten çok sayıda üniversite öğrencisi katılıdı. 
Yarışmada 6 çalışma ödüle layık görüldü. Birinciliği Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi’nin, ikinciliği Yusuf Balasagın 
Üniversitesi’nin, üçüncülüğü ise Kırgızistan Kültür ve Sanat 
Devlet Üniversitesi’nin aldığı yarışmada, Orta Asya Amerikan 
Üniversitesi ve Yusuf Balasagın Üniversitesi de teselli ödülüne 
değer bulundu.

Yarışma için hazırladığı ‘Tüberküloz’ isimli animasyon 
filmiyle  birincilik ödülünün sahibi olan Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümü öğrencisi Kadırov’a birincilik ödülü olan 
dizüstü bilgisayarı, 12 Mayıs’ta İletişim Fakültesi’ni ziyaret eden 
Sağlık Bakanlığı yetkilileri takdim etti. İletişim Fakültesi Dekan 
Vekili Prof.Dr. Hamza Çakır ve bölüm öğrencilerinin katıldığı 
ödül takdiminde duygularını dile getiren Kadırov: “Toplum sağlığı 
açısından oldukça önemli olan bir konuda ödüle değer görülmekten 
dolayı çok mutluyum. Umarım benim ve başarılı bulunan diğer 
arkadaşlarımın projeleri, toplumda tüberküloz hastalığına dair bir 
farkındalık oluşturur ve bu hastalığın tedavisine olumlu bir katkıda 
bulunur. Bu yarışmasının düzenlenmesinde emeği geçen Sağlık 
Bakanlığı yetkililerine ve bize gerekli çalışma imkanını sunan 
üniversitemize, fakültemize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Yarışmada başarılı bulunan çalışmalar, kamusal alanlarda 
gösterime sunularak toplumda hastalıkla ilgili farkındalık 
oluşturulması amacıyla kullanılacak. Gelişmekte olan ülkeler 
için hala ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam eden tüberküloz 
hastalığı, günümüzde Kırgızistan’ın Çüy Bölgesi’nde %13,8, 
Narın Bölgesi’nde %12, Talas Bölgesinde %10,7, Bişkek’te 
%10,4, Oş’da ise %10,2 oranında* görülmeye devam ediyor. 
Kırgızsitan’da Sağlık Bakanlığı tarafından hastalıktan korunma ve 
hastalığın tedavisine ilişkin bir çok çalışma yürütülüyor. Örneğin, 
24 Mart Uluslararası Tüberküloz Günü kapsamında tüberküloz 
hastalığı hakkında halkı bilinçlendirip,  hastaları tedaviye teşvik 
etmek için uzun dönemli projeler düzenleniyor.

*http://www.med.kg/index.php/ru/2-uncategorised/35-ostanovim-
tuberkulez-vmeste-v-kyrgyzstane-startoval-mesyachnik-posvyashchennyj-
vsemirnomu-dnyu-borby-s-tuberkulezom.html

Haber Merkezi www.med.kg КР Саламаттыкты 
сактоо министрлигинен 

коммуникация 
факультетинин 

студентине сыйлык

КТМУнун Коммуникация факультетинин Коом 
менен Байланыш жана Реклама бөлүмүнүн 

2-курсунун студенти Элдияр Кадыров 
Кыргызстандын Саламаттыкты сактоо 

министрлиги уюштурган “Бирдикте кургак 
учукту жеңели” аттуу конкурста  анимациялык 

фильми  менен биринчи орунду ээледи. 

Аталган конкурска Бишкек шаарындагы бир нече универ-
ситеттин студенттери катышышкан. Мелдештин жыйынты-
гында биринчи орунду Кыргыз-Түрк “Манас” университети-
нин студенти алса, экинчи орунду Жусуп Баласагын атындагы  
Кыргыз улуттук университети, ал эми үчүнчү орунду Бүбү-
сара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият 
жана искусство институтунун студенти  алган. 

Мындан тышкары Борбордук Азиядагы Америка универ-
ситети жана Жусуп Баласагын атындагы  Кыргыз улуттук уни-
верситетинин студенттери да кызыктыруучу кошумча сыйлы-
ктарга ээ болушкан.  Конкурс коомду  кургак учук ооруусу 
тууралуу маалымдандыруу жана оорулуулардын дарылануу-
суна көмөкчү болуу максатында уюштурулган.  

Сыйлык тапшыруу аземи 12-майда өттү. Ага Саламаттык-
ты сактоо министрлигинин өкүлдөрү, коммуникация факуль-
тетинин милдетин аткаруучу профессор, доктор Хамза Чакыр 
жана студенттер катышышты. “Кургак учук” анимациялык 
фильми менен жеңишке жеткен  Кадыровго белекке ноутбук 
тапшырылды. Элдияр Кадыров: “Коомдун саламаттыгы тема-
сында сыйлыкка ээ болгонум үчүн абдан кубанып турам. Сый-
лыкка татыган бардык досторумдун долбоорлору коомдо кур-
гак учук оорусуна тиешелүү өзгөчөлүк жаратаарына жана бул 
оорудан сакайып кетүүгө жардамын тийгизээрине ишенем. 
Конкурсту уюштурган Саламаттыкты сактоо министрлигине 
жана бизге бардык мүмкүнчүлүктү түзүп берген университе-
тибизге, коммуникация факультетине ыраазычылыгымды бил-
дирем”,- деп айтты.  

Мелдеште жеңишке жеткен долбоорлор коомдук жайларда 
көрсөтүлөт. Учурда кургак учук оорусу менен ооругандардын 
Кыргызстандагы пайыздык көрсөткүчү Чүй өрөөнүндө 13%, 
Нарында 12%, Талас облусунда 10,7 %, Бишкекте 10,4 % бол-
со, ал эми Ош облусунда 10,2 % түзөт.  Кыргызстанда Сала-
маттык сактоо министрлиги кургак учук оорусун алдын-алуу 
менен аны дарылатууга байланыштуу бир топ иштерди жүр-
гүзүүдө. 24-март Эл аралык кургак учук күнүнүн алкагын-
да аталган оору тууралуу калкка түшүндүрүү иштери жүр-
гүзүлүп, оорулууларды сакайтуу үчүн узак мөөнөттүү долбо-
орлор иштелүүдө.  

*http://www.med.kg/index.php/ru/2-uncategorised/35-ostanovim-
tuberkulez-vmeste-v-kyrgyzstane-startoval-mesyachnik-posvyashchennyj-
vsemirnomu-dnyu-borby-s-tuberkulezom.html
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