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Meclis Başkanları Manas 
Üniversitesi’nde

18 yaşındaki Kanat Abdıcaparov üniversite öğrencisi ve 
genç bir sporcu. Hayata sancılı bir şekilde gözlerini açan 
Abdıcaparov, dünyaya gelmesinden bu yana beyin felci 
hastalığı ile mücadele ediyor. Serebral Palsi (SP) olarak 
adlandırılan beyin felci hastalığı daha çok doğum öncesinde 

ya da doğum esnasında meydana geliyor.    >>>

Her geçen gün doğum oranı artan prematüre bebeklere bir 
dernek aracılığıyla yardım etme fikriyle Bermet Toktogulova 
ve Güzel Kerimkulova 28 İlmek Derneği’ni kuruyor. Prematüre 
bebeklere destek olmak amacıyla kurulan 28 İlmek Derneği 1 
Ekim 2016 yılından beri Bişkek’te faaliyet gösteriyor. Bebekler 

için ördükleri kıyafetler ve oyuncaklar    >>> 

Farklı renk ahşapların bir araya getirilerek oyulmasıyla olu-
şan sanata marküteri deniliyor. Değerini bilenler için markü-
teri eserlere sahip olmak bir ayrıcalık. Çünkü; bir kere yapılan 
eserin bir ikincisinin tekrarı mümkün değil. Kişiye özel ürünle-
ri ile geçmişte oldukça popüler olan marküteri şimdilerde tek-

nolojinin faydalarından yararlanılarak    >>> 

Sahip olduğu her şey 
mutluluk sebebi

Erken gelen  
mucizelere 28 ilmek

Maharetli ellerin işi;  
marküteri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Kırgız Cumhuriyeti Meclisi 
Cogorku Keneş Başkanı Dastan Cumabekov ve beraberlerindeki heyet, Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi’ni (KTMÜ) ziyaret etti. Meclis Başkanları 7 Aralık 2018’de Kültür Merkezi’nde 

düzenlenen “Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle Aytmatov” adlı etkinliğe katıldı. 
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KTMÜ İletişim 
Fakültesi 

festivallerin gözdesi5 İletişim kurmanın 
bir yolu: “Ustukan 

Tartuu”
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Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Baş-
kanı Binali Yıldırım, 
Kırgız Cumhuriyeti 
Meclisi Cogorku Ke-
neş Başkanı Dastan 
Cumabekov ve bera-
berlerindeki heyet, 

Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi’ni 
(KTMÜ) ziyaret etti. 
Meclis Başkanları 7 

Aralık 2018’de Kültür 
Merkezi’nde düzenle-
nen “Bilinen ve Bilin-
meyen Yönleriyle Ay-
tmatov” adlı etkinliğe 

katıldı. Programda 
öğrenciler tarafından 
Cengiz Aytmatov’un 
eserlerinden oluştu-

rulan tiyatral gösteri 
gerçekleştirildi. Ay-
rıca bir yıl boyunca 
Aytmatov’un doğum 

yılı münasebetiy-
le düzenlenen etkin-
likler ve yarışmalar 
sonucunda başarılı 
olan öğrencilere he-

diyeleri verildi.

Asya topraklarını güneş 
gibi aydınlatan KTMÜ

KTMÜ’nün önemini vurgu-
layan TBMM Başkanı Bina-
li Yıldırım, “KTMÜ’de Ulu 
Manas’ın ruhundan aldığı il-
ham ile ortak geleceğimi-
zi inşa etmek için genç ne-
sillere rehberlik eden değerli 
bir üniversitedir. 1995 yıldan 
bu yana kadar binlerce gen-
ci akılla bilimle eğitip ahlak-

lı insanlar olarak yetiştirmiş 
en  güzel üniversitelerden bi-
ridir. Anadolu ve Orta Asya 
arasında gönül bağlarımızı 
kuvvetlendiren bir köprüdür. 
Bizler tarihte büyük devletler 
kurmuş, büyük medeniyetler 
inşa etmiş kadim bir milletin 
evlatlarıyız. 21. yüzyılda me-
deniyetimizi yeniden canlan-
dırmak için büyük gayret gös-
teriyoruz. İnsanlık tarihine 
yeniden büyük bir medeniyet 
kazandırmak istiyoruz. Asya 
topraklarını güneş gibi aydın-
latmak için 23 yıldır büyük 
bir gayret gösteren  KTMÜ’ye 
bu sebeple büyük önem veri-
yoruz. Gençlerimizin burada 
milletine, devletine, ailesine 
faydalı olacak nitelikler kaza-
narak mezun olmasını istiyo-
ruz. KTMÜ, Türkiye Cumhu-
riyeti ile Kırgız Cumhuriyeti 
arasındaki ilişkinin bir anıtı-
dır.” diye konuştu.

KTMÜ’nün sürekli gelişimini 
takdirle karşılıyoruz

Meclis Başkanı Yıldırım, 
“Üniversitenin sürekli kendi-

sini geliştiren, akademik kad-
rosunu, fiziki ve teknik altya-
pısını görüyoruz ve takdirle 
karşılıyoruz. Çağın ihtiyaçla-
rı doğrultusunda, kurulduğu 
yıldan itibaren Türkiye Cum-
huriyeti olarak, üniversitenin 
gelişmesi açısından hiçbir fe-
dakârlıktan kaçınmadık, bun-
dan sonra da kaçınmayaca-
ğız. Bişkek’te okuyan gençle-
rimiz Ankara’da, İstanbul’da, 
İzmir’de, Van’da okuyan kar-
deşlerimizden geri kalmasın 
diye Türkiye’nin en iyi üni-
versitelerinin en iyi akade-
misyenlerini buralara gönde-
riyoruz. Halen Türkiye’den 
30’dan fazla üniversitesin-
den 200’e yakın öğretim üye-
si akademik ve idari personel 
Kırgız kardeşleriyle beraber 
burada görev yapıyor, genç-
lerimizi yetiştiriyor. Üniversi-
temiz eğitim-öğretim, bilim-
sel gelişme, topluma hizmet 
ve evrensel hedeflere ulaşma 
bakımından çok büyük yol 
kat etmiştir.” diyerek Manas 
Üniversitesi’nin gelişmişlik 
düzeyini ifade etti.  

Dünya üniversitesi olma 
yolunda hedefler

Meclis Başkanı Yıldırım, “Kır-
gızistan’ın en iyi üniversite-
si olan KTMÜ’nün de dünya-
daki emsalleriyle yarışır hale 
gelmesi için önemli hedefler 
koyduk. Üniversitesin akade-
mik yayınlarının artırılması, 
Türkiye’den gelen öğrencile-
rin artırılması, KTMÜ bün-
yesinde tıp ve hukuk fakül-
telerinin kurulması, fiziki ve 
teknik altyapısı hızla gelişen 
KTMÜ’de bir teknopark inşa 
edilmesi. Bunlar gerçekleş-
tirmeyi planladığımız proje-
lerden birkaç tanesi” diye ko-
nuştu.

Yaşasın Kırgızistan-Türkiye 
kardeşliği!

Meclis Başkanı Yıldırım, 
“Amacımız geleceğe birlik-
te yürürken hem Türk hem 
de Kırgız halkının huzuru, is-
tikrarı ve güvenini sağlamak. 
Türkiye’nin sahip olduğu bi-
rikimleri sanayide, turizmde, 
sağlıkta, eğitimde kardeş Kır-
gızistan ile paylaşmak ve refa-

hı birlikte elde etmek. Manas 
Destanı’nda şöyle bir cüm-
le var: ‘Hünerin en önemlisi 
maharetli dildir.’ Dilimiz bir, 
dinimiz, kültürümüz, geç-
mişimiz bir, geleceğimiz bir! 
Yaşasın Kırgızistan-Türkiye 
kardeşliği! Hepinizi sevgiy-
le saygıyla karşılıyorum. Ver-
dikleri destekten dolayı Ma-
nas Üniversitesi’ne, Meclis 
Başkanı’mıza, hocalarımıza 
teşekkür ediyorum.” diyerek 
konuşmasını tamamladı.

Bir büyük bayram

Programda konuşan KTMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sebahat-
tin Balcı, konuşmasına, “Cen-
giz Aytmatov’un “Bilinen ve 
Bilinmeyen Yönleriyle” adlı 
programla bugün, 1 yıl bo-
yunca yapmış olduğumuz fa-
aliyetlerimizi tamamlamış 
bulunuyoruz. Bizim için çok 
büyük bir bayram oldu. Yüce 
Allah tevafuk etti ve Sayın 
Başkanlarımızla bu progra-
mımızı kapatıyoruz.” diyerek 
başladı. 

Türk dünyasının parlayan 
yıldızı

Rektör Prof. Dr. Balcı, “Cen-
giz Aytmatov esas itibariyle 
Kırgızların dünya sahnesin-
deki en büyük değeri olmakla 
beraber, bütün Türk dünyası-
nın semadaki parlayan yıldı-
zıdır. 20. asrın ikinci yarısı ve 
21. asrın başında, Türk dün-
yası böyle bir değeri insanlığa 
hediye ederek, ne büyük bir 
birikime sahip olduğunu ve 
nasıl büyük insanlar çıkarabi-
leceğini bütün dünyaya gös-
termiştir” dedi.

Meclis Başkanları Manas 
Üniversitesi’nde
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Aytmatov 
okuyor

Cengiz Aytmatov’un 90. yaşına özel
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Türk dünyasının gururu 
Cengiz Aytmatov yaşa-

saydı 90 yaşında olacak-
tı. Ama yazar ‘Seni tanı-
yanlar var oldukça, sen 

de var olacaksın’ derken 
kendisi gibi insanlık için 

değerli kişilerin ölümsüz-
lüğünü çoktan ilan etti. 

Aytmatov edebiyatse-
verlerin gönlüne manevi 
zenginliklerle dolu, güç-

lü kalemiyle dokundu. 
Peki, birçok kişinin başu-
cu eserlerini kaleme alan 
yazar kimleri okuyordu, 

ruhunu neyle besliyordu?

Hüzün, sevgi, keder, özlem, 
umut. Hepsi damla damla in-
sanın ruhuna işler ve şekil verir. 
Aytmatov yaşadığı dönem iti-
bariyle oldukça zor günlerden 
geçti. Bu günlerde yaşadığı zor-
luklar onu üzerken, yaşanmışlık-
lar onu daha hissiyatlı biri yapıp 
kalemini daha da güçlendirdi. 
Tüm bunlar Aytmatov’un algısı-
nı, yarattığı dünyanın dinamik-
lerini oluşturdu. Babasının acı 
kaybını bir ömür ruhunda his-
sederken, Beyaz Gemi roma-
nında babasını kaybeden çocuk 
üzerinden duygularını okuyu-
cuyla paylaşması gibi kendisini 
eserleriyle ifade etti.

Gabriel Garcia Marques 
Aytmatov’un kader ortağı 

Eserler sadece yazarların de-
neyimleri doğrultusunda oluş-
maz.  Yazmak derin entelektüel 
zekâyı, okumayı, izlemeyi, ara-
mayı gerektirir. Aytmatov ile 28 
yıl birlikte çalışan akademisyen 
Abdıldacan Akmataliyev, Ayt-
matov’un okuyucu yönü hak-
kında şunları söyledi: ‘Aytmatov 
çok okuyan biriydi. Hem batı 
hem doğu edebiyatını okurdu. 
Bunun yanı sıra Latin Amerika 
eserlerine de oldukça ilgiliy-
di. Latin Amerikalı yazar Gab-
riel Garcia Marques’i çok sever-
di. Aytmatov ile benzer acıları 
yaşamış, aynı yollardan geçmiş 
o da. İkisinin de yazmaya şiirle 
başlaması, yazarlığın yanı sıra 
gazetecilik deneyimlerinin ol-
ması, sinemaya ilgi duymaları 
gibi birçok ortak özellikleri var. 
İkisi de eserlerinde insanı psiko-
lojik olarak resmeder ve insani 
problemlere önem verir. Bu ne-
denle edebiyatçılar tarafından 
Aytmatov’un Gün Olur Asra Be-
del eseri ile Marques’in Yüz Yıl-
lık Yalnızlık eseri karşılaştırılarak 
analiz ediliyor.’

‘Tabak tabak beş parmak yedik’

Aytmatov ve Marques 1987 yılında 
Moskova’da bir araya geldi. Buluş-
mada İtalyan Senarist Tonino Guer-
ra da aralarındaydı. Daha öncesin-
de Bişkek’e de gelen Guerra o güne 
dair anılarını şu sözler ile anlattı: 
‘Aytmatov Francesco Rosi, Marques 
ve beni Moskova’daki evinde ağırla-
dı. Bizi çok dostça ağırladı. Eşi Ma-
riya bize Kırgız ulusal yemeği beş 
parmak hazırlamıştı. Bizim spagetti-
ye benzettiğim yemeği tabak tabak 
yemiştik. ’ 

‘Aytmatov Kırgızistan’ın 
Tolstoy’u’

Aytmatov’un Rus edebiyatına da 
oldukça ilgili olduğunu belirten 
Akmataliyeva onun Gorki, Puşkin, 
Dostoyevski, Tolstoy ve Turgenyev 
gibi Rus edebiyatının öncü yazar-
larını sık sık okuduğunu belirtti. 
Aytmatov’un ölüm haberi üzerine 

Rus Yazar Viktor Erofeev verdiği rö-
portajda şunları dile getirdi: ‘Ben-
ce Aytmatov Kırgızistan’ın Tolstoy’u, 
Marques’i. O eserlerinde de yer al-
dığı gibi birbirine paralel iki hayat 
yaşamıştır. Biri yazar yönü, edebiyat 
dünyası. Diğeri ise bürokrat yönü. 
Çok yönlü hayat süren Aytmatov 
çok güzel bir hayat yaşadı.’ 

‘Dünya edebiyatında kendimi 
Marques’e, Joyce’a ve Proust’a 
yakın hissediyorum.’

Aytmatov 2007 yılında vermiş ol-
duğu röportajında ‘Gençliğimde 
Ernest Hemingway’den çok etkile-
nirdim. Bir dönem Yurt Dışı Edebi-
yatı Dergisi’nde şef olarak çalıştım. 
Dergide Amerikalı yazarların eser-
lerine yer verirdik. Orada Hemin-
gway’in Çocuk ve Deniz eserini ya-
yınladık. Bu eserin benim Deniz Kı-
yısında Gezen Ala Köpek eserimle 
birçok ortak noktası vardı. Birbiri-
mizden habersiz paralel olaylar yaz-
mıştık.  Bu beni çok mutlu etmişti. 
Yine gençken etkilendiğim bir diğer 
yazar Jack London’dı. Onun Beyaz 
Diş adlı eserini en ince ayrıntısına 
kadar analiz ederek okurdum. Bel-
ki de Dişi Kurdun Rüyaları roma-
nımda sadece insanı değil, kurtların 
hayatını da yazmama etkili olmuş-
tur. Genel olarak dünya edebiya-
tında kendimi Marques’e, Joyce’a 
ve Proust’a Sovyet edebiyatında ise 
Fazıl İskander’e yakın hissediyorum.’ 
dedi.

HABER: CANARA KADENOVA
FOTO: INTERNET
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18 yaşındaki Kanat Abdıcaparov üniversite öğrencisi ve genç bir 
sporcu. Hayata sancılı bir şekilde gözlerini açan Abdıcaparov, 
dünyaya gelmesinden bu yana beyin felci hastalığı ile 
mücadele ediyor. Serebral Palsi (SP) olarak adlandırılan 
beyin felci hastalığı daha çok doğum öncesinde ya da doğum 
esnasında meydana geliyor. Hastalık merkezi sinir siteminin 
hareket işlev alanlarının hasar görmesine neden oluyor. 
Buna bağlı olarak 6 yaşına kadar kendi kendine 
yürüyemeyen Abdıcaparov, 7 yaşında da babasını 
kaybetmenin acısını yaşıyor. Zor bir başlangıçla 
yaşam serüvenine adım atan Abdıcaparov, bilek 
güreşiyle kendine yeni bir hayatın kapılarını 

aralıyor.

‘Engelim hayatımda bana 
farklı kapılar açtı’

Beyin felci hastalığıyla mücade-
le eden Abdıcaparov, kendisini 
hayata bağlayan ve mutlu eden 
en büyük faaliyetin bilek güre-
şi olduğunu ifade ediyor. Mutlu 
olmanın her şeye sahip olmakla 
değil; sahip olduklarınla mutlu-
luğu yakalayabilmek olduğunu 
belirten Abdıcaparov hastalığı-
nın başarılarına engel olmadı-
ğını şu sözlerle vurguluyor: “Be-
densel engelim olsa da kendi-
mi hiçbir zaman akranlarımdan 
farklı görmedim. Engelim haya-
tımda bana farklı kapıları da be-
raberinde açtı. Ben evde öyle-
ce oturmak istemiyorum. Spor 
yapmayı çok seviyorum. Özel-
likle bilek güreşi sporuyla ilgi-
leniyorum. Spor salonuna güç-
lenmek ve yarışmalara katılmak 
için gidiyorum. Ulusal ve ulusla-
rarası bilek güreşi müsabakaları-
na katılıyorum.” 

‘Okula başladığında 
kaygılarımızın yersiz 
olduğunu anladık’

Abdıcaparov’ın 9 yıl ilköğretim-
de, 2 yıl kolejde eğitim aldığını 
belirten anne Nazgül Abdıca-
parova, oğluna olan ilgisini şu 
cümlelerle aktarıyor: “Kanat 7 
yaşında babasını kaybetti. Her 
zaman ona hem anne hem de 

3 Aralık Dünya Engelliler Gününe Özel…

Sahip olduğu 
her şey 

mutluluk sebebi

baba olmaya çalıştım. En başın-
dan beri Kanat’ın evde çaresizce 
oturmasını istemiyordum. Ka-
nat’ı sinemaya, oyun alanlarına, 
Kırgız düğünlerine götürüyor-
dum. Çünkü topluma entegre 
olması ve rahatlıkla iletişim kur-
masının en iyi yolu buydu. Ka-
nat koleje ilk başladığında yeni 
arkadaşları onunla ilgili ne dü-
şünür, ne olur diye çok kaygılıy-
dık. İlk günün ardından okuldaki 
herkes oğluma alıştı ve kendile-
rinden biri gibi görüp benimse-
diler. Her şeyin olması gerektiği 
gibi normal olduğunu görünce 
kaygılarımızın yersiz olduğunu 
anladık.”

‘Kendimi şanslı 
hissediyorum’

Abdıcaparov eğitimine Politeh 
Üniversitesi Bilgisayar Program-
cılığı Bölümü’nde devam ediyor. 
Gelecekteki hedeflerine ilişkin 
şunları söylüyor: “Engelli olsam 
bile kendimi kanıtlayarak ayak-
larımın üzerinde durabildiğimi 
herkese göstermek istiyorum. 
Beni ilk defa görenler sarhoş ya 
da zihinsel engelli olduğumu 
düşünüyorlar. Beyin felci hasta-
lığı hayallerimi gerçekleştirebil-
mem için bana engel olmuyor. 
Bende herkes gibi normal bir 
üniversitede okuyorum. Ailem 
ve akrabalarım bana çok des-
tek oluyor. Bu yüzden kendimi 

şanslı hissediyorum. 
Kendimi çaresiz insanlar gibi 
umutsuz hissetmiyorum. Daha 
yapacaklarım var ve bu doğrul-
tuda yoluma devam edeceğim.”

‘Bilek güreşi dünya 
şampiyonu olmak 
istiyorum’

Küçük yaşlarından itibaren spo-
ra ilgi duyan Abdıcaparov, bilek 
güreşi alanında başarılarına her 
geçen gün yenisini ekliyor. Bilek 
güreşini duygularını aktardığı bir 
araç olarak kullanıyor. Ulusal ve 
uluslararası kategorilerde yarış-
malara katılan Abdıcaparov, Kır-
gızistan Bilek Güreşi Şampiyo-
nası’nda daha önce bir kez bi-
rincilik, Bişkek Şehir Müsabaka-
ları’nda 3 kez, birincilik ve Asya 
Şampiyonası’nda bir kez üçün-
cülük elde etti. Sportif alanda-
ki başarıları ve hedeflerine ilişkin 
Abdıcaparov şu açıklamaları ya-
pıyor: “Öncelikle başarılı olmak 
için çalışmak, gayret etmek ge-
rekiyor. Umudumu bir gün ol-
sun kaybetmedim. Hastalığım 
beni spora olan ilgimden alıko-
yamıyor. Ulusal ve uluslararası 
müsabakalarda boy göstermek 
için var gücümle çalışıyorum. 
Her geçen gün kendimi daha iyi 
hissediyorum. 20 yaşına geldi-
ğimde bilek güreşi dünya şam-
piyonu olmak istiyorum. ”

Beni ilk defa görenler 
sarhoş ya da zihinsel 

engelli olduğumu 
düşünüyorlar. 

Beyin felci hastalığı 
hayallerimi 

gerçekleştirebilmem 
için bana engel 
olmuyor. Bende 

herkes gibi normal 
bir üniversitede 

okuyorum. Ailem ve 
akrabalarım bana 

çok destek oluyor. Bu 
yüzden kendimi şanslı 

hissediyorum.

“

HABER: ALP YURTÇİÇEK
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Iletişim kurmanın bir yolu: 

“Ustukan Tartuu”
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Kuymulçak

Küng Cilik
Kar Cilik

Coto Cilik

Moyun 

Cetim Omurtkalar
Bel arkalar

Kırgızlarda eve 
gelen misafirlere 

gösterilen 
saygıya “tartuu” 

adı verilmektedir. 
Kırgızların 

misafirperver 
ve yaşlılara 

hürmette kusur 
etmediklerini tüm 
dünya tarafından 

bilinen Manas 
destanındaki 

“ustukan tartuu” 
geleneğinde 

de rastlıyoruz. 
Ustukan 

tartuu, yakınlık 
hiyerarşisi, 

cinsiyet ve yaş 
gibi kriterlere 

göre eve gelen 
saygın misafirlere 

verilen özel 
bir yemeğin 

sunumu, servis 
edilmesidir. 

Ustukan tartuu, 
koyun, inek ve at 
gibi hayvanların 

etinin özel 
bir yöntemle 

parçalara 
ayrıldığı bir çeşit 

iletişim kurma 
yoludur. 

Kırgızlarda “ustukan tartuu” 
geleneğinin milattan sonra 
binli yıllara dayandığını belir-
ten tarih bölümü öğretim gö-
revlisi doktor Adıl Kocobayev, 
“Kırgız halkı hayvancılık yap-
mayı öğrendikten sonra, kesi-
len hayvanların nasıl parçalan-
ması ve hayvanın hangi par-
çalarının kimlere verilmesi ge-
rektiğini belirlemeye başladı. 
Saygının simgesi olarak Kırgız-
lar tarafından yakın çevresine 
ve akrabalarına Ustukan’ın en 
güzel kısımları servis edilmeye 
başlandı. Eskiden sadece aksa-
kallar için sunulan ustukan su-
nulduğu yerde tüketilirken gü-
nümüzde ise her yaştan insan-
lara ikram ediliyor, hatta bu us-
tukanlar paketlere koyularak 
evlerine de götürülüyor” dedi. 
Zamanla ustukan tartuu gele-
neğinde başlangıçtaki özellik-
lere göre birtakım değişiklikler 
meydana geldi. Çeşitli halklar-
dan bazı özellikleri benimse-
yen Kırgızlar, ustukan tartuu 
geleneğinin de başlangıçtaki 
biçimini ve kurallarını böyle-
likle değiştirdiler. Kırgızistan’da 
“ustukan tartuu” geleneği cin-
siyetlere, yaşa ve yakınlık hiye-
rarşisine göre değişiyor. Özel-
likle Ustukan’ın en önemli kı-

“kulağım sizde! Söylediklerinizi 
hep dinliyorum.” anlamını taşı-
yor. Daha sonra misafir gözle-
ri çıkarıyor ve gözlerden birini 
“sık sık görüşelim” manasında 
arkadaşına uzatıyor. Gözün ka-
dına verilmesi ise sofrada bu-
lunan erkeklere hakaret olarak 
kabul ediliyor. Gözün ilk olarak 
kadına verilmesi, “Sofradaki er-
kekler adam değil!” şeklindeki 
düşünceyi bünyesinde barın-
dırıyor. 

Erkek misafir, gözden son-
ra koyunun burnunu keserek, 
kendi eşine veriyor. Bu hareket 
ise latife mahiyetinde “her za-
man koklaşalım” olarak kabul 
ediliyor. Başın en lezzetli par-
çası dildir. Ancak dil bütün ola-
rak, gelinlere verildiğinde geli-
nin “geveze olacağı” düşünül-
düğü için uygun görülmüyor. 
Bu yüzden misafir dilin ucunu 
keserek kendi çocuklarına veya 
torunlarına veriyor. Son olarak 
baş yemeği ‘usta ve becerikli 
olmaları’ arzusuyla genç kızla-
ra ikram ediliyor.”

Evinden mutluluk eksik ol-
masın

Ustukan’ın erkekler için hazırla-
nan kısmının servisini Samudi-
nov şu şekilde anlatıyor: Kaşka 

cilik (ilik), baş ustukandan son-
ra erkeklere verilen en saygın 
bölümdür. “Çükölüü cilik(ilik)” 
veya “coto cilik (ilik)” ihtiyar er-
kek misafirlere veriliyor. Ancak 
erkeklerin olmadığı durumlar-
da yaşlı kadınlara da servis edi-
liyor. Çükölüü cilik (ilik) ile ilgi-
li batıl bir inanca göre;  7 “cilik 
(ilik)” toplayanın, evinde mutlu-
luğun ve bolluğun eksik olma-
yacağına inanılıyor. Ustukanın 
ikinci büyük parçası olan “Kar 
cilik” ise; ağabeylere, amcalara, 
eniştelere veriliyor. Ancak “kar 
cilik” “erken yaşlanacağı” dü-
şüncesi ile kati surette kızlara 
yedirilmiyor. ‘Dalı’ ise genellik-
le eniştelere “geniş omuzlu” ol-
maları için servis ediliyor.”

Kocasına destek olsun

Ustukan’ın kadınlar için hazır-
lanan kısmının nasıl ikram edil-
diğini bölge sakinlerinden Seyil 
Abdıbaçayeva bize şu cümle-
leriyle ifade ediyor: “Kadınlara 
verilen ustukanların bir tane-
si ‘cambaş (kalça eti)’tır. Cam-
baş etli olduğu için en saygın 
misafir olarak kabul edilen dü-
nürlere, özellikle de kadın dü-
nürlere ikram ediliyor. En yaş-
lı kadınlara verilen ustukan ise, 
“kuyruk”tur. Ev sahibi kuyru-

ğu vermeden önce, onun bir 
parçasını “evimizden huzur ek-
sik olmasın” diye kesiyor. Kuy-
ruğun yaşlı kadına verilmesi-
nin en önemli nedeni genellik-
le yaşlıların dişlerinin olmaması 
ve kuyruğu zorlanmadan yiye-
bilecekleri kanısıdır. Kuyruk ve 
cambaş genellikle kaburga ile 
birlikte veriliyor. “arka” adı ve-
rilen kaburga bölümü ise say-
gın kadınlara ‘kocasına destek 
olsun’ diye temennide buluna-
rak veriliyor.” 

Misafirsiz geçen gün, 
bereketsiz geçen gün

Toplumsal statü ve yaş unsur-
larının Kırgızlar için fazla dik-
kate alındığını belirten öğretim 
görevlisi doktor Kocobayev us-
tukan tartuu geleneğine ilişkin: 
“Kırgızların diğer etmenlerden 
çok toplumsal statü ve yaş un-
surlarını dikkate aldıkları görü-
lüyor. Bu durumun en önem-
li nedeni ise Kırgızlarda sıklıkla 
düğün yapılması ve düğünler-
de Kırgızların misafir ağırlama-
yı çok seviyor olmalarıdır. Hatta 
Kırgızlar için “misafirsiz geçen 
gün, bereketsiz geçen gün-
dür” şeklinde hâkim bir düşün-
ce bulunuyor. Kırgızlar küçük, 
büyük her misafiri, saygı ve 
hürmetle ağırlıyor. Bu sebeple 
sofradan herkesin hoşnut ayrıl-
ması için “ustukan tartuu” ge-
leneğinin eksiksiz yerine geti-
rilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, 
aileler arasında büyük sıkıntı-
lar meydana gelebiliyor. Öyle 
ki önemli misafirlere “dal” ve-
rildiği zaman “bana dalı verdi! 
Bundan sonra onlar bizim ak-
rabamız değil!” diyerek ilişkile-
rin koparıldığı bile oluyor.

sımları eve gelen misafirler içe-
risinde öncelikle dünürlere 
sonra sırasıyla gençlere, yaşlı 
erkek konuklara, uzaktan ge-
len misafirlere ve son olarak ai-
lenin son fertlerinden olduğu-
nu düşündükleri gelinlere ve 
damatlara ikram ediliyor.

Kulağım sende!

Çüy bölgesindeki en temel us-
tukanın “baş” olduğunu belir-
ten bölge sakinlerinden Asan-
bek Samudinov: “Baş, “kar cilik 
(hayvanın ön ayak kemiklerin-
deki ilik)” ile birlikte misafirle-
re veriliyor. Kural olarak “baş”, 
en saygın misafire, yani en yaş-
lı erkeğe servis ediliyor. Ancak 
bu ustukanın sunumunda bi-
linmesi gereken özel kurallar 
vardır. Başı vermeden önce, ev 
sahibi bir kulağı kesiyor ve mi-
safire ikram ediyor. Bu hareket 
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Her geçen gün 
doğum oranı 

artan prematüre 
bebeklere bir 

dernek aracılığıyla 
yardım etme 

fikriyle Bermet 
Toktogulova 

ve Güzel 
Kerimkulova 28 

İlmek Derneği’ni 
kuruyor. 

Prematüre 
bebeklere destek 
olmak amacıyla 

kurulan 28 İlmek 
Derneği 1 Ekim 

2016 yılından 
beri Bişkek’te 

faaliyet gösteriyor. 
Bebekler için 

ördükleri 
kıyafetler ve 

oyuncaklar ile 
bu güne kadar 

yaklaşık 700 
prematüre bebeğe 

ulaşan dernek 
yardımseverlerin 
katılımıyla umut 

dağıtmaya devam 
ediyor. 

22 haftadan 
36 haftaya 

kadar doğan 
bebeklere 
prematüre 
deniliyor. 

İstatistiklere 
göre her yıl 

dünyada doğan 
bebeklerin 
yaklaşık 
yüzde 8’i, 

Kırgızistan’da 
ise yüzde 6’sı 

prematüre 
olarak doğuyor. 

Neden 28 İlmek?

Bebeklere çorap örerken 28 il-
mekle başlanıyor, bundan do-
layı derneğin adını sembo-
lik olarak 28 İlmek koydukla-
rını belirten dernek kurucusu 
Bermet Toktogulova: ‘Derne-
ğimizi prematüre olarak do-
ğan bebeklere yardım etmek 
amacıyla kurduk. Derneğe 
üye olmak için gönüllü olmak 
dışında hiçbir ön koşulumuz 
yok. Örgü örmeyi bilmeyen-
lere de öğretiyoruz. Şuanda 
derneğimizde 40 gönüllü ça-
lışan var. Piyasada prematüre 
bebeklere yönelik kıyafet bul-
mak neredeyse imkânsız. Ge-
nelde çoraplar kesilerek giy-
diriliyor ancak bunlar bebek-
leri ısıtmak için yetersiz. Bu-
nun için onlara yün kıyafetler 
örüyoruz. Sonra da ekibimiz-
le Bişkek’teki doğum evlerine 
ücretsiz olarak dağıtıyoruz.’ 
dedi.

Yünün faydası öteden beri 
biliniyor

Derneğin başkan yardımcı-
sı Güzel Kerimkulova: ‘Bu tür 
dernekler Kazakistan, Rusya, 
Azerbaycan’da da var. Neden 
Kırgızistan’da da olmasın de-
dik. 2016 yılında derneğimi-
zi kurduk ve 2 yıldır Bişkek’te 
faaliyet gösteriyoruz. Bu sene 
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Erken gelen 
mucizelere 
28 ilmek

Oş’a da bir şubemizi açtık. İm-
kânlarımız elverdiğince tüm 
şehirlere açma niyetindeyiz. 
Prematüre bebeklere şapka, 
battaniye ve çoraplar örüyo-
ruz. Kullandığımız ipler yüzde 
yüz yün olmak zorunda. Çün-
kü yün vücuda batarak be-
beklerin derin uykuya geçme-
sini engelliyor. Prematüre be-
beklerde çok sık rastlanan uy-
kuda ölümlerini ördüğümüz 
yün kıyafetler ile önlemeye 
çalışıyoruz. Bu yöntem bizim 
keşfettiğimiz bir şey değil. Es-
kiden erken doğan bebekler 

yün kundaklara sarılırmış. Biz 
bunu ananelerimizden öğren-
dik. Şimdilerde bunu günümü-
ze uyarlayıp, yün kıyafetler 
örüyoruz.’ dedi.

‘Annesinin saramadığı 
bebeği bizim sevgiyle 
ördüğümüz kıyafetler sardı’

28 İlmek Derneği prematüre 
bebeklere ördükleri oyuncak-
lar ile de destek oluyor. Der-
neğin gönüllülerinden Manas 
Üniversitesi İletişim Fakülte-
si Arş. Gör. Dr. Venera Narı-
nova yaptıklarını şu sözler ile 

ifade etti: ‘Bebekler için yüz-
de yüz pamuk ipliğinden ah-
tapot ya da havuç oyuncaklar 
örüyoruz. Bunun özel bir se-
bebi var. Prematüre bebekler 
kuvözde kendilerini anne kar-
nında hissedip, kabloları kor-
don bağı sanabiliyorlar. Kab-
loları tutup çıkarabiliyorlar. El-
lerine verdiğimiz örgü ahtapot 
ve havuç oyuncaklarla bunu 
önlüyoruz.’ Ayrıca bebekleri 
psikolojik olarak da destekle-
diklerini ekleyen Dr. Narınova 
‘Ördüklerimizi dağıttığımız sı-
rada anneleri genelde bebek-

lerinin başında beklerken gö-
rürüm. Bir gün tek başına ya-
tan bir bebek gördüm. Sonra 
öğrendim ki terk edilmiş. Çok 
üzüldüm, hemen ona en gü-
zel rengi seçtim. Annesinin sa-
ramadığı bebeği bizim sevgiy-
le ördüğümüz kıyafetler sardı.’ 
dedi.

Hem anneye hem bebeğe 
destek

Prematüre olarak doğan be-
beğin tedavi edilme sürecin-
de sadece bebek değil anne 
de zor bir süreçten geçiyor. 
28 İlmek Derneği gönüllüleri 
ördükleri ile sadece bebekle-
re değil kaygıyla bebeklerinin 
başında bekleyen annelere 
de destek oluyor. O anneler-
den biri de Aysalkın Botayeva. 
Botayeva 28 İlmek Derneği ile 
tanışmasını şu sözlerle ifade 
ediyor: ’10 gün önce üçüz kız 
dünyaya getirdim. Erken doğ-
dular. Bu nedenle 10 gündür 
de hastanedeyiz. Bu dernek-
le ilgili herhangi bir bilgi sahi-
bi değildim. Yanıma gelip kız-
larıma ördükleri yün giysileri 
hediye ettiklerinde çok mut-
lu oldum. Bizi düşünen birile-
rinin olması yalnız olmadığımı 
hissettirdi. Bu derneğin tüm 
gönüllülerine sonsuz teşekkür 
ediyorum.’
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Marküteri sanatının tarihçesi eski Mısır dönemine kadar gidiyor. 
Marküteri tarihte ilk kez Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın sarayındaki 
ustalardan ahşap üzerine tablolar istemesiyle ortaya çıkıyor. 
Saraydaki ustalar Kraliçe Kleopatra’nın zulmünden ve gazabından 
korkup,  sarayın her yerini farklı tarzda tekniklerle yaptıkları ahşap 
oymalarla dolduruyor. Kraliçe Kleopatra’nın sarayını süsleyen 
eşyalar, daha sonraları Fransa, İran, Arabistan ve İtalya’ya da 
yayılıyor.

Kırgızistan’da marküteri sanatı

Uzun süredir birçok ülkede icra Uzun süredir birçok ülkede icra 
edilen ahşap oyma sanatı marküteri, Kırgızistan’da yeni ortaya 
çıkıyor. 25 yaşındaki Cıldızbek Toktogul Uulu Kırgızistan’daki 
marküteri zanaatçilerinden biri. Toktogu Uulu üniversite yıllarında 
tanıştığı ahşap oyma sanatının ülkedeki durumuna ilişkin şu 

Farklı renk ahşapların bir araya getirilerek 
oyulmasıyla oluşan sanata marküteri deniliyor. 
Değerini bilenler için marküteri eserlere sahip 

olmak bir ayrıcalık. Çünkü; bir kere yapılan ese-
rin bir ikincisinin tekrarı mümkün değil. Kişiye 
özel ürünleri ile geçmişte oldukça popüler olan 
marküteri şimdilerde teknolojinin faydaların-

dan yararlanılarak lazer kesimle de olsa varlığı-
nı sürdürüyor.
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Maharetli ellerin işi;

  marküteri
açıklamaları yapıyor: “Bu sanat ülkemizde ilk kez bundan 15 yıl 
öncesinde Rus Ressam Vladimir Gorovoy tarafından icra edildi. 
Kendisi benim de ustam olur. Gorovoy marküteri sanatına ilgili 
duyanlara eğitim vermeye devam ediyor. Ülkemizde henüz çok 
yeni olduğu için sadece birkaç usta önderliğinde yapılıyor.”

Marküterinin yapım süreci

Toktogul Uulu en üst düzeyde bilgi ve beceri gerektiren markü-
teri sanatının yapımında dikkat edilmesi gereken hususları şu şe-
kilde ifade ediyor: “Süsleme tekniğinde kullanılan malzemeler 5 
milimetre kalınlıktaki ahşap malzemelerin yan yana birleştirilme-
sinden oluşuyor. Bunları birleştirmeden önce uzun bir süre zemini 
pürüzsüz hale getiriyoruz. Sonrasında iki kez astar çekip kuruma-
ya bırakıyoruz. Şap uygulamasından sonra sertleşmesini bekliyo-
ruz. Bu işlemlerden sonra ahşaba şekil vermeye hazır hale geliyor. 
Ustanın ellerinde ahşaplar desenler, çiçek motifleri, yöresel ve et-
nik motifler ile göz kamaştırıcı sanat eserlerine dönüşüyor.”

Tamamen doğal ve kişiye özel

Marküteri çalışmalarını Kırgızistan’ın en önemli noktalarında; 
Cumhurbaşkanlığı Rezidansı’nda, lüks restoran ve otel gibi me-
kanlarda sanat severlerin beğenilerine sunduklarını ifade eden 
Toktogul Uulu marküteri sanatına ilişkin hedeflerini şu sözlerle ifa-
de etti: “Bugüne kadar bayrak, arma gibi ulusal sembolleri, milli 
kahraman Manas’ı, ayetleri, hayvanları, çiçekleri ve daha nice mo-
tifleri ahşaba işledik. Göçebe oyunları gibi uluslararası organizas-
yonlarda da eserlerimizi alıcılarla buluşturduk. Hedefimiz Manas 
Destanı’ndaki kahramanların figürlerini işleyip, tamamen doğal ve 
kişiye özel bu sanatı Kırgızistan’ın her yerine ulaştırabilmek.” 



SETEM’den birincilik

KTMÜ İletişim Fakültesi’ne bir ödül de Sinema ve Televizyon Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) Akademi Bak ve Uluslararası İpek 
Yolu Kısa Film Festivali’nden geldi.

Festivalin ‘Uluslararası Belgesel Filmler’ kategorisinde Radyo-Tele-
vizyon ve Sinema Bölümü mezunu İlgiz Şerniyaz’ın yönettiği “He-
ritage” (Miras) adlı film ‘En İyi Belgesel Film’ ödülüne lâyık bulundu.

SETEM tarafından 10 Aralık 2018’de İstanbul’da düzenlenen ödül 
törenine, çok sayıda film yönetmeni, yazar ve besteci katıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün des-
teklediği festivalde Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbay-
can, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran, 
Afganistan ve Pakistan’dan 3058 film gösterildi.

Kısa Metrajlı Filmler Ülkesi Kırgızistan film festivalinden ödül

8. Uluslararası Kısa Metrajlı Filmler Ülkesi Kırgızistan adlı film festi-
valinin en iyileri arasında KTMÜ çalışmaları da yer aldı.

Bişkek’te 15 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen festivalde ulu-
sal film kategorisinin ‘En İyi Film Yönetmenliği’ni İletişim Fakülte-
si Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Karaş Canışov’un 
“Elveda” adlı filmi kazandı.

İletişim Fakültesi mezunları İlgiz Şerniyaz ve Karaş Canızakov’un 
ödül kazandıkları filmler, İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Artık-
pay Süyündükov’un danışmanlığında ve rehberliğinde bitirme tez 
çalışması olarak çekilmiştir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İletişim 
Fakültesi imza attığı başarılı çalışmalarıyla ödüllerine her 
geçen gün yenisini ekliyor. İletişim Fakültesi’nin çalışmaları 
Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) 
Akademi Bak ve Uluslararası İpek Yolu Kısa Film Festivali’nden 
ve Kısa Metrajlı Filmler Ülkesi Kırgızistan adlı 8. Uluslararası 

Film Festivali’nden ödüle layık görüldü.

KTMÜ İletişim 
Fakültesi 

festivallerin 
gözdesi
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KTMÜ İletişim Fakültesi öğrencisi Adi-
nay Kurmanova ile İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi öğrencisi Atabek Apı-
şev’e başarı belgeleri Cumhurbaşkanı 
Sooronbay Ceenbekov tarafından 25 
Aralık 2018’de Ala-Arça Devlet Konu-
tu’nda verildi.

Burs adayları öğrenim gördükleri yük-
seköğretim kurumları tarafından tek-
lif edildi. Kırgızistan genelindeki 38 ku-
rumun yönetimi tarafından 210 öğren-
ci 2018’de Cumhurbaşkanlığı Bursu’na 
aday gösterildi.

Burs kazananlar derslerdeki başarıları, 
ulusal ve uluslararası etkinliklere etkin 
olarak katılımları gibi ölçütlere göre be-
lirlendi. Bursa lâyık bulunan 69 öğrenci-
ye 50 biner som burs verildi.

Kırgızistan Devlet Kanalı KTRK Spor’ un 
haber ve program muhabiri olan Gaze-
tecilik Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Adinay 
Kurmanova, başarılarıyla daha önce de 
çeşitli burslar ve ödüller almıştı.

İktisat Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Atabek 
Apışev’in başarıları da kendisine daha 
önce burs ve bilgi olimpiyatı başarıları 
getirdi.

KTMÜ Edebiyat Fakültesi 
Mütercim-Tercümanlık bö-
lümü Kırgızca-Türkiye Türk-
çesi programı 4. sınıf öğren-
cisi Ercan Baykulov, Kırgız 
Cumhuriyeti Parlamento-
su Cogorku Keneşi Millet-

Manaslı öğrencilere 
Cumhurbaşkanlığı 

Bursu

KTMÜ öğrencisinin ülke 
çapındaki başarısı

Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi (KTMÜ) 

öğrencileri, Kırgız Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı bursunu 

almaya hak kazandı.

Kırgızistan-Türki-
ye Manas Üniver-
sitesi (KTMÜ) öğ-

rencileri her alan-
da başarılarını ka-
nıtlamaya devam 

ediyor.

vekili Mahabat Mavlyanova hi-
mayesinde ülke çapında düzen-
lenen “Benim gözümle ideoloji” 
adlı proje yarışmasında üçüncü 
oldu.
Ercan Baykulov’un “Devletleş-
meyi koruma ve eğitimli top-
lum” isimli projesi toplumu dev-
letleşme ideolojisi çerçevesinde 

eğitme amacı güdüyor. Ülke ge-
nelinden 200 projenin katıldı-
ğı yarışmada bu projelerin 11’i 
finalde birbirlerine üstünlük 
sağlamaya çalıştı. Yarışmanın 
üçüncüsü KTMÜ öğrencisi Bay-
kulov’a 22 Aralık 2018’de dü-
zenlenen törende başarı belge-
si ve akıllı telefon hediye edildi.

HABER: MEDIA MANAS
FOTO: ÖMER KÜFREVİ

HABER: MEDIA MANAS
FOTO: ÖMER KÜFREVİ



'Köpek pazarı'

'Sığınma evleri'

'Bişkek'te Hindistan'

Bişkek, Oş Pazar bölgesinde 
haftanı belli günleri kurulan ve 
nadır köpek türlerinin de alınıp 
satıldığı pazardan bır kare.

Kışın eksi yirmilere varan soğuklarda sokaklarda 
yaşayanların sığınması için dönemsel açılan evlerde, 
onlarca evsize hem sıcak bir yatak hem de yiyecek 
sağlanmakta.

Hindistan’da ki tıp okullarının hem pahalı olmasından 
hem de yoğun rekabet içermesinden dolayı Bişkek’te 
bulunan Tıp Okullarında 3000 i aşkın Hindistan 
Vatandaşı okumakta ve yaşamaktadır.

Alp Yurtçiçek

Asel Saparbekova

Aygerım Turdalıeva

D
O

S
Y

A
09

GA
ZE

TE
  M

AN
AS

 /
 A

RA
LI

K’
18

 /
 6

8.
SA

YI

• KTMÜ adına sahipleri  
Rektör Prof. Dr. 
Sebahattin Balcı 

Rektör Vekili Prof. Dr. 
Asılbek Kulmırzayev

• Genel Yayın Yönetmeni 
Prof. Dr. Hamza Çakır

• Yayın Koordinatörü  
Doç. Dr. Aslı Yurdigül

• Sorumlu Müdür 
Öğr. Gör. Dr. Gülzada 

Stanaliyeva

• Çeviri 
Öğr. Gör. Dr. Regina 

Camankulova 
Araş. Gör. Dr. Topçugül 

Narmamatova 
Öğr. Gör. Dr. Venera 

Narinova

• Editör 
 Araş. Gör. Banu Erdoğan 

Çakar 
 Araş. Gör. Zeki Okyay

• Gazete Tasarımı 
Ravşan Abdullaev

• Yazışma Bilgileri 
KTMÜ Iletişim Fakültesi 
Cal Yerleşkesi, Bişkek 

Tel +996 (312) 
492756/1164

Yerel Süreli Yayın 
“Rubikon” matbaasında 

2000 adet basıldı.


