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2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı II. 
Birleşik Akademik Genel Kurulu

Kudaybergen Rayımkulov 20 yaşında genç, yetenekli bir 
ressam. Rayımkulov resimlerini diğer ressamlar gibi boya 
ve paletler kullanarak yapmıyor. O, bez parçalarının üzerine 
zımbalarla yaptığı resimlerle adından söz ettirmeyi başarıp, 
Kırgızistan’da bu şekilde resim yapan ilk genç yetenek olarak 

karşımıza çıkıyor.    >>> 

Azimkan K. doğup büyüdüğü köyden çıkarak okumak 
için Bişkek’e geliyor. Ama büyük umutlarla geldiği 
şehir hayatı ona beklediğini vermiyor. Azimkan hayal 
kırıklıkları, kayıplar ve acılarla geçen 61 yıllık bir 
hayatının son 12 yılını herkesten saklanarak dilencilik 

yaptığı altgeçitlerde geçiriyor.  >>> 

62 yaşındaki İşenbek Çalanov Kırgızistan’da unutulmaya yüz 
tutmuş deri işleme zanaatının önemli ustalarından biri. Onu 
diğer ustalardan farklı kılan hiç makine kullanmadan, bütün 
çalışmalarını kendi elleriyle işlemesi. El emeği göz nuru iş-
lemeler sadece Kırgızistan’da değil dünya çapında da takdir 

görüyor.  >>> 

Zımbayla çizilen 
resimler

Yer altında 
 12 yıl

7 kuşak atadan miras: 
Deri işlemeciliği

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı II. Birleşik Akademik Genel Kurulu ve 
Abdülkerim Satuk Buğra Han’ı anma programı düzenlendi. 6 Şubat 2019’da KTMÜ Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
Akademik Genel Kurul’a Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Sultan Rayev, Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve 
Bilim Bakanlığı Profesyonel Eğitim Bölümü Başkanı Damira Kakenovna, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, KTMÜ 

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, akademik ve idari personel katıldı.
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Temel önceliğimiz huzur, 
temel ilkemiz yenilikçilik

Programda “2018-2019 Eği-
tim-Öğretim Yılı Güz Yarı-
yılı Değerlendirmesi, Kali-
te Geliştirme Çalışmaları ve 
Hedefler” konulu bir sunum 
gerçekleştiren Prof. Dr. Bal-
cı, sunumunda yeni düşünce 
ve planlara, yenilikçi vizyona 
her zaman öncelik verdikleri-
nin altını çizdi. Prof. Dr. Bal-
cı, sözlerine şöyle devam etti: 
“Akademik yılın başında özel-
likle şu noktaya temas etmiş-
tik. Temel önceliğimiz huzur, 
temel ilkemiz yenilikçilik de-
miştik. Gelişmenin başka yolu 
yoktur. Geçmişimizle iftihar 
ediyoruz; ama unutmayalım 
ki bizim geçmişimizdeki o bü-
yük işleri yapan atalarımızın 
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Kırgızistan-Türki-
ye Manas Üniversite-
si (KTMÜ) 2018-2019 

eğitim-öğretim yılı 
II. Birleşik Akademik 
Genel Kurul Toplan-
tısı 6 Şubat’ta yapıl-

dı. Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen Akademik 
Genel Kurul’a Kırgız 

Cumhuriyeti Cumhur-
başkanlığı Danışmanı 
Sultan Rayev, Kırgız 

Cumhuriyeti Eğitim ve 
Bilim Bakanlığı Pro-
fesyonel Eğitim Bö-

lümü Başkanı Dami-
ra Kakenovna, Rektör 

Prof. Dr. Sebahattin 
Balcı, Rektör Vekili 

Prof. Dr. Asılbek Kul-
mırzayev ile akade-

mik ve idari personel 
katıldı.

hepsi zamanının en yenilikçi, 
en ileri görüşlü ve en vizyoner 
insanlarıydı. Onun için bunu 
başarmışlardı. Biz o eseri, o 
mirası eğer taşıyorsak, yeni-
likçilik bizim hayatımızın ta 
kendisi olmak durumunda-
dır. O bakımdan asla tekrar-
lamakla vakit geçirmeyece-
ğiz. Asla tekrarlamayacağız. 
Bu yenilikçilikte şu noktalar-
da ilerleyeceğiz: yeni kavram-
lar, yeni fikirler, yeni projeler, 
yeni işler, yeni ürünler.” 

“Huzur iklimi” ve 
“gelecek elimizde” 

Sunumunda üniversitenin ya-
kaladığı başarı ivmesinden de 
bahseden Prof. Dr. Balcı, ko-
nuşmasını şu sözlerle sürdür-
dü: “Hiç unutmayalım ki Ma-
nas Üniversitesi kendisine iki 
slogan seçti. 2010’da ilk gel-
diğimde üniversitenin bir slo-
ganı olmadığını gördüm. O 
zaman için iki slogan belirle-
dik; hayat için “huzur iklimi” 
dedik. Huzurunuz yoksa hiç-
bir şeyiniz yok demektir. Viz-
yon sloganımız ise “gelecek 
elimizde” oldu. Bu slogan, iki 
kelime çok yakıştı diye koyul-
madı. Biz istersek her şeyi ya-
parız. Kötüyü de iyiye çevir-
mesini biliriz. Bugün daha iyi-
ye, daha güzele ulaşmak için 
huzur ikliminde birlik ve be-
raberlik içerisinde, sevgiyle, 
kardeşlikle, dostlukla çalışı-
yoruz.” 

Satuk Buğra Han bizi 
İslam ile tanıştırdı

Program kapsamında Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Anvarbek 
Mokoyev, KTMÜ tarafından 
her dönem düzenlenen akade-

mik genel kurul toplantıların-
da “Tarihte İz Bırakan Türk 
Dünyası’nın Önemli Şahsi-
yetlerini Anma Geleneği” çer-
çevesinde “İlk Türk Müslü-
man Devleti olan Karahanlı-
lar’ın Kurucusu Abdulkerim 
Satuk Buğra Han” konulu bir 
sunum yaptı. Prof. Dr. Moko-
yev sunumunda, “Satuk Buğra 
Han, Karahanlıların ilk devlet 
başkanı ve İslam dinini kabul 
eden ilk Türk hükümdar. Do-
layısıyla Türk dünyasını yani 
bizi İslam ile tanıştıran ilk ta-
rihi şahsiyet. Günümüzde ta-
rihçiler Buğra Han’dan önce-
ki Orta Asya tarihine ilişkin sı-
nırlı kaynaklara sahipler. Ay-
rıca Buğra Han’ın sancırasına 
yani kökenine ilişkin elimiz-
deki veriler de oldukça sınırlı. 
Satuk Buğra Han’ın Karahan-
lıların hükümdarı olduğuna 
dair bizim yararlanabildiği-
miz tarihi bilgiler ve efsaneler 
bulunuyor” dedi. 

Doğum günü tebrikleri

Toplantının bir başka gün-
dem maddesini de Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hüse-
yin Öğüt’ün “2018-2019 Eği-
tim-Öğretim Yılı Akademik 
Performans ve Teşvik Baş-
vurularının Değerlendirme-
si” adlı sunumu oluşturdu. 
Prof. Dr. Öğüt’ün sunumunda 
2017-2018 Eğitim-Öğretim 
yılı içerisinde akademik per-
sonelin yıl boyunca yaptıkla-
rı çalışmalar sonucunda “tabi 
tutuldukları performans, teş-
vik ve değerlendirme kriterle-
ri, sürece ilişkin çalışma tak-
vimi ve sürecin yol planı” öne 
çıkan başlıklar olarak yer aldı. 

Fen Bilimleri Enstitüsü Mü-
dürü Doç. Dr. Dağıstan Şim-
şek’in “Memnuniyet Anket-
leri” konulu, İktisadi ve İda-
ri Bilimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kamalbek 
Karımşakov’un ise “QS Kalite 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 
II. Birleşik Akademik Genel 

Kurul Toplantısı yapıldı

Sistemi” başlıklı sunumlarıy-
la son bulan programda sürp-
riz bir gelişme de yaşandı. 
Toplantı günü, Prof. Dr. Bal-
cı’nın 65. doğum günü kut-
landı. Bu vesileyle toplantıda 
Kırgız Cumhuriyeti Cumhur-
başkanlığı Danışmanı Rayev, 
Kırgız Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Sooronbay Ceenbe-
kov’un Prof. Dr. Balcı’ya gön-
derdiği doğum günü kutlama 
mesajını okuyarak mektubu 
Prof. Dr. Balcı’ya takdim etti. 
Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve 
Bilim Bakanlığı Profesyonel 
Eğitim Bölümü Başkanı Ka-
kenovna da Kırgız Cumhu-
riyeti Eğitim ve Bilim Baka-
nı ve KTMÜ Mütevelli Heye-
ti Üyesi Gülmira Kudayber-
diyeva’nın Prof. Dr. Balcı’nın 
doğum günü kutlama mesajı-
nı okuyarak iyi dileklerde bu-
lundu.
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Isık Göl’lü olan Rayımkulov ilk ve 
ortaöğretimini doğup büyüdü-
ğü Ak Ölön Köyü’nde tamamlıyor. 
Ortaöğretimini bitirdikten sonra 
başkent Bişkek’in yolunu tutan Ra-
yımkulov, Uluslararası İnovasyon 
ve Teknoloji Üniversitesi’nin İç Ta-
sarım Bölümü’nde 2 yıllık eğitimin 
ardından ilk yükseköğrenimini bi-
tiriyor. Burada aldığı eğitim ile re-
sim çizme yeteneğinin gün yüzü-
ne çıktığını ifade eden Rayımku-
lov, “Çevremdeki insanların çizdiği 
resimleri gördükten sonra ben de 
Uluslararası İnovasyon ve Tekno-
loji Üniversitesi’nde okumaya ka-
rar verdim. İç Tasarım Bölümü’n-
de okumam belki de hayatımın 
önemli bir dönüm noktası oldu. 
Burada almış olduğum eğitim re-
sim çizmemde bana büyük katkı 
sağladı.” diyor. 

Yeteneği aileden geliyor

Yeteneğinin başta dedesi ve daha 
sonra anne ve babasından geldi-
ğini söyleyen Rayımkulov ailesine 
ilişkin “Dedem el becerileri konu-
sunda çok hünerli biriydi. Ressam-
lık, mimarlık ve tasarımcılık yönü 
çok gelişmişti. Babam ve annem 
de yeteneklerimi kullanmamda ör-
nek aldığım insanların başında ge-
liyor. Annem doktor. Babam çiftçi 
ve tarımla uğraşıyor. Küçüklüğüm-
de ilk kez resim çizmeyi babam-
dan öğrendim. Çevremde resim 
çizerken gördüğüm tanıdıklarım-
dan ilham alarak ben de resim çi-
zebilirim dedim. Anne ve babam 
her ne kadar birbirinden farklı 
meslekler icra etse de kişisel geli-
şimim ve yeteneklerimin keşfedil-
mesinde hep ortak görüşleri vardı. 
Bana olan destekleri hiç azalmadı. 
Onlara sonsuz teşekkür ediyorum” 
diyor. 

“Tuvali tahtaya sıkıştıran 
zımbaların parladığını 
gördüm”

Küçüklüğünden itibaren Manas 
Destanı’nı söyleyen Rayımkulov, 
ailesinin rehberliğinde İşenalı Ara-
bayev Üniversitesi Manasşinaslık 

Enstitüsü’nde okumaya başlıyor. 
Genç yetenek halen bu enstitü-
de 2.sınıf öğrencisi olarak eğitimi-
ne devam ediyor.  Resim çizmeyi, 
yeni çalışmalar yapmayı çok sevdi-
ğini söyleyen Rayımkulov, zımbay-
la resim çizme fikrine ilişkin “Her 
zamanki gibi bir gün beyaz tuvalin 
üzerine boya ile resim çizecektim. 
Tuvali tahtaya sıkıştıran zımbaların 
parladığını gördüm. İlk kez zımba 
ile resim çizebileceğimi bu şekilde 
fark ettim.” şeklinde diyor. 

Ünlü Manasçı’nın 150. 
yıldönümüne ithafen

Ünlü Manasçı Sagımbay Orozba-
kov’un doğumunun 150. yıldönü-
mü nedeniyle farklı bir resim yap-

mak istediğini vurgulayan Rayım-
kulov, “Böylesi önemli bir insanın 
resmini başlangıçta boya ile yap-
mayı planlıyordum. Ancak önemli 
bir şahsiyet olan Sagımbay Oroz-
bakov’un 150. doğum gününe it-
hafen farklı bir çalışma yapma ge-
reksinimi duydum. Bir süre düşün-
dükten sonra daha önce boya ile 
resim çizmeye başladığım anda 
parlayan zımbayı hatırlayarak zım-
ba ile resim yapmaya karar ver-
dim. Beyaz bir kumaşın üzerine 
önce tebeşirle şekil verdim. Daha 
sonra tebeşir izinin üzerinden zım-
bayla geçtim. İlk denemem oldu-
ğu için çok zorlandım ve kullandı-
ğım malzemeleri değiştirdim. Bir 
hafta sonra resmi zımbayla çizme-

ye başlamıştım. Yaklaşık bir ay sü-
remi aldı. Bu sürenin sonunda gü-
zel bir resim ortaya çıktı” şeklinde 
diyor. 

Sagımbay Orozbakov, 
Cengiz Aytmatov ve daha 
niceleri

Rayımkulov’un zımbayla yaptığı 
ilk resim 2018 yılının Aralık ayında 
İşenalı Arabayev Üniversitesi’nde 
düzenlenen “Büyük Manasçı 
Sagımbay Orozbakov’a 150. yıl” 
isimli konferansta sergileniyor.  
Konferansta yaptığı resme 
büyük övgüler aldığını aktaran 
Rayımkulov, “Sagımbay 
Orozbakov’un resminden sonra bu 
yolda devam etmem gerektiğine 

Zımbayla
çizilen
resimler

Kudaybergen Rayımkulov 20 yaşında genç, 
yetenekli bir ressam. Rayımkulov resimlerini 
diğer ressamlar gibi boya ve paletler kullanarak 
yapmıyor. O, bez parçalarının üzerine zımbalarla 
yaptığı resimlerle adından söz ettirmeyi başarıp, 
Kırgızistan’da bu şekilde resim yapan ilk genç 
yetenek olarak karşımıza çıkıyor. 

karar verdim. İkinci resmim ünlü 
siyaset adamı İshak Razzakov’un 
resmiydi. Hız kesmeden üçüncü 
resmimi yaptım. Bu resim ise büyük 
yazarımız Cengiz Aytmatov’a aitti. 
Aytmatov’un resmini daha sonra 
akrabalarımdan birine hediye 
ettim.” şeklinde konuşuyor. 

Yeni başlayacaklara 
tavsiyeler

Zımba ile resim çizerken dikkat 
edilecek en önemli hususun kulla-
nılacak malzemelerin kaliteli olma-
sı gerektiğini belirten Rayımkulov 
“İlk olarak çizilecek resim için uy-
gun, doğru ve kaliteli malzemele-
ri bulmamız gerekiyor. Alacağımız 
malzemeleri elbette ki resmin bü-
yüklüğüne göre almalıyız. İlk defa 
bu çizimi yapacak kişiler tebeşir 
yardımıyla resmi beyaz kumaşa 
işaretleyip ardından zımbayla ge-
çerse daha rahat bu işi yapacaktır. 
Ben de ilk resmimi çizdiğimde bu 
yöntemi kullanmıştım. Artık bu işi 
kolayca yapabildiğim için tebeşir 
kullanmıyorum. Ayrıca artık zım-
bayla yaptığım resimler sadece bir 
hafta zamanımı alıyor.” diyor. 

“Bu hayatta en büyük 
idolüm babam”

Çeşitli yeteneklere sahip olan Ra-
yımkulov, zımbayla resim yapma-
nın yanı sıra diş macunu, jel, krem 
ve ayakkabı cilasıyla da resim ya-
pabiliyor. Rayımkulov ayrıca boş 
zamanlarında müzik enstrüman-
larından akordiyon, komuz, gitar 
çalıp şarkı söylüyor. Rayımkulov bu 
yeteneklerinin keşfedilmesi ve ge-
liştirilmesinde babasının hayatında 
önemli bir yeri olduğunu şu ifa-
delerle anlatıyor: “Şimdilerde Kır-
gız Ressam Süymonkul Çokmorov 
ve dünyaca Ünlü Ressam Leonar-
do da Vinci’yi çok beğeniyorum. 
Ama babamın bende ki yeri çok 
farklı. Resim çizmeyi ilk ondan öğ-
rendim. Babam şiir ve şarkı sözleri 
yazardı. Müzik aletlerini çalmayı da 
babamdan öğrendim. Bu hayatta 
en büyük idolüm babam.” 
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Cam kemiği hastalarının kemik-
leri tam olarak gelişim göstermi-
yor. Bu nedenle de hassas olan 
kemikler çok çabuk kırılıyor. Kı-
rılma sıklığı yüksek, tedavi süreci 
uzun olan bu hastaların kendi-
lerine çok dikkat etmeleri gere-
kiyor. Bu yüzden birçok cam ke-
mik hastası ya hiç hareket ede-
miyor ya da oldukça sınırlı bir 
hareket kabiliyetine sahip oluyor. 
Bazı durumlarda ise bu hastalar 
yürüme becerilerini kaybediyor. 

İlk kez, 20 yaşında yürüyor 

Alimday Kızı’nın yürüme yaşı-
na gelmesine rağmen yürüye-
mediğini gören ailesi onu dok-
tora götürüyor. Ancak ilk etap-
ta doktorlar tarafından doğru 
teşhis konulamıyor. Önce, be-
beklerde çok sık görünen D vi-
tamini eksikliğinde ortaya çıkan 
raşitizm olduğu düşünülüyor. 
Sonraki dönemde ise hastalığın 
cam kemik hastalığı olduğu söy-
leniyor. Genetik bir hastalık olan 
cam kemik hastalığı, kişilerde 
farklı şekillerde ve farklı şiddet-
lerde görülüyor. Örneğin, Alim-
day Kızı’nın kemikleri ilk olarak 7 
yaşında kırılmaya başlıyor. Kırılan 
yerler alçıya alınarak tedavi edi-
liyor. 16 yaşına geldiğinde ise yü-
rüyebilmek için ameliyat olması 
gerekiyor. Ancak bu da hemen 
bir çözüm sunmuyor. Ameliyat 
sonrası, 4 yıl daha tedavisi de-
vam ediyor. İlk kez, 20 yaşında 
yürümeye başlıyor. Alimday kızı, 
tekerlekli sandalye ile yaşamını 
sürdürürken çektiği zorlukları ise 
şu sözlerle dile getiriyor: “Önce-
leri birilerinin yardımı olmadan 
bir şeyler yapamıyordum. Evden 
dışarı çıkamadığım için depres-
yona girmiştim. Psikolojim o ka-
dar bozulmuştu ki bu hastalığa 
anne ve babam yüzünden yaka-
landığımı düşünüp, sürekli onla-
rı suçluyordum.  Kendime ge-
lip, psikolojim normalleştiğinde 
böyle düşündüğüm için ailem-
den özür dileyerek onlara bin-
lerce kez teşekkür ettim. Onlar 
benim en zor anlarımda yanım-
daydılar. Şimdi ise onların saye-
sinde yürüyebiliyorum” . 

“Mutluluk seni anlayabilen 
eş ve çocuklara sahip 
olmaktır”

Ailede kendisinden başkasın-
da bu hastalığın bulunmadığını 
belirten Alimday Kızı, bu duru-
mu Allah’ın kendisine verdiği bir 
sınav olarak görüyor. Yürüme-
ye başladıktan sonra cam ke-

mik hastalığıyla yaşamaya daha 
kolay adapte olduğunu belir-
ten Alimday Kızı’nın hayatında-
ki ikinci dönüm noktasını evliliği 
oluşturuyor. Alimday Kızı, üç yıl 
önce eşi Maksat İshakov ile ev-
leniyor. Geçirdiği trafik kazasının 
ardından ikinci grup engelli olan 
İshakov hayatını dedesinden 
yadigâr dükkânında ayakka-
bı tamirciliği yaparak kazanıyor. 
Alimday Kızı eşi İshakov ile tanış-
ma hikâyelerini şu sözlerle anla-
tıyor: “Maksat ile ilk kez telefon-
da tanıştık. Benimle evlenme ni-

Mucize anne

26 yaşındaki 
Gülmayram Alimday 

Kızı, kemiklerde kolay 
ve sık kırılma şeklinde 
kendini gösteren cam 

kemik hastalığıyla 
doğuyor. Bu hastalıkla 

yürümesi bile bir mucize 
iken o hayatı pahasına 

anne olma hayalini 
gerçekleştiriyor.
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yeti olduğunu ve görüşmek is-
tediğini söyledi.  Ben de davetini 
kabul edip görüşmeye gittim. 
Maksat ve ailesinin beni boyum 
kısa olduğu için kabul etmeye-
ceklerini düşünüyordum. Ama 
düşündüğümün aksine onla-
rın da onayıyla evlenmeye ka-
rar verdik. Şimdi üç yıllık evliyiz 
ve Allah’a şükürler olsun ki çok 
mutluyuz. Birbirimizi seviyoruz. 
Mutluluk için sadece para, pul 
olması gerekmiyor. Bana göre 
mutluluk seni anlayabilen bir eş 
ve çocuklara sahip olmak. ”

“Mutluluktan ağladım”

Evlendikten sonra her çift gibi 
onlar da bebek sahibi olmak is-
tiyor. Ancak doktorlar Alimday 
Kızı’nın hastalığından dolayı ha-
yati tehlikesinin olacağını söy-
lüyor. Küçüklüğünde bebeklerle 
zaman geçirmeyi seven ve ge-
lecekte iyi bir anne olmayı ha-
yal eden Alimday Kızı doktor-
ların tüm uyarılarına rağmen 
hamile kalıyor. Evliliğinin ikinci 
yılında bebeğini sağlıklı bir şe-
kilde kucağına almayı başarı-

yor. Alimday Kızı, Kırgızistan’da 
cam kemiği hastası olup dünya-
ya bebek getiren ilk anne olarak 
kayıtlara geçiyor. Bebeğinin en-
gelli olarak dünyaya gelebilece-
ğini ve kendisinin hayatını kay-
bedebileceğini bilen Alimday 
Kızı bu süreci şu sözlerle anlatı-
yor: “Hamile olduğumu ilk öğ-
rendiğimde mutluluktan ağla-
dım. Çünkü çocuk sahibi olmak 
benim en büyük hayalimdi. Be-
beği dünyaya getirmeme sade-
ce doktorlar değil, akrabalarım 
da karşı çıkıyordu. Onlar sağ-
lığımdan endişe duyuyorlardı, 
ben ise dünyaya getirmeye ka-
rar verdiğimiz bebeğimin gele-
ceğini düşünüyordum. ”

“Yeniden anne olmak 
isterim”

Bebeğini sağlıklı şekilde dünyaya 
getiren anne Alimday Kızı, gele-
ceğe dair planlarını şu cümleler-
le ifade ediyor: “Doğum yaklaş-
tıkça bir yandan kendimi ölüme 
diğer yandan ise bebeğimizin 
engelli olabilme ihtimaline ha-
zırladım. Kızım şuan gayet sağ-
lıklı. Allah’a şükürler olsun hiç-
bir engeli ya da rahatsızlığı yok. 
Ama öyle olsaydı da bizim için 
bir şey değişmeyecekti. Eşimle 
birlikte her ne olursa olsun onu 
dünyaya getirmek ve sevgiyle 
büyütmek için anlaşmıştık. Ayşa 
doğduğundan beri hayatımda 
çok şey değişti. Anne olmak çok 
güzel bir duyguymuş. Anne ve 
babamın değerini şimdi daha iyi 
anlıyorum. Artık tüm gayem kı-
zımı en iyi şekilde yetiştirmek. Bir 
de eğer sağlığım el verirse yeni-
den anne olmak istiyorum..”
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Reklam filmi ile dönüm noktası

Çoğu profesyonel futbolcunun ilk kez futbol oynamaya başladığı so-
kak futbolu, 2000 yılında bir spor dalı olarak adını duyurmaya başlıyor. 
Sokak futboluna gönül veren genç yetenekler, ilk olarak futbol ürünle-
ri satan ünlü bir firma tarafından keşfediliyor. Firma gençlere Hollan-
dalı efsane futbolcu Ruud Van Nistelrooy ile birlikte bir reklam filmin-
de oynamayı teklif ediyor. Bir içecek markasına ait reklam filmi için ka-
meralar karşısına geçilmesiyle de sokak futbolu dönüm noktasını yaşı-
yor. Sporun tanıtılmasında Edward Van Gils, Lenny Neteby, Nelson De 
Koku ve Sufyana Tuzani gibi ünlü isimler önemli rol oynuyor.   

Skor değil hüner önemli

Reklam filminden sonra gençler sokak futboluna dair yeni kurallar be-
lirliyor ve akrobatik hareketler ekliyor.  Daha sonra da tüm bu teknik-
leri kamera ile çekerek internet ortamında tüm dünya ile paylaşıyorlar. 
Bu videolar sokak futbolunun tüm dünyada yayılmasını sağlıyor. Topla 
yaptıkları birbirinden farklı akrobatik hareketlerle göz kamaştıran genç 
yetenekler, sokak futbolunun en önemli özelliğinin skor değil oyuncu-
ların hünerleri olduğunu belirtiyor. Gençler bu hünerleri anlatmak için 
de yeni kavramlar kullanıyor. Rakibini topun peşinde dolandırmak için  
‘fintler ’; top ile alıştırma yapmak için ‘skiller ’; maç esnasında rahatça 
topla oynamak için ‘freestyle’; topu rakibin ayaklarının arasından ge-
çirmek için de ‘panna’ kavramlarını kullanıyorlar. Böylelikle hayatımıza 
sadece yeni bir spor değil yeni kelimeler de giriyor. 

Sokak futbolunun Kırgız cambazları 

Dünyada her geçen gün hızla yayılmakta olan sokak futbolunun Hol-
landa’daki versiyonu Kırgızistan’da 2017 yılından itibaren tanınmaya 
başlıyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İletişim Fakül-
tesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3.sınıf öğrencisi Azamat Ka-
dırov ve Gazetecilik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Salamat Şakirov “Kırgız 
Freestyle” kulübünü kurarak sokak futbolunu ülkeye tanıtıyor. Kadırov 
kulübün kuruluşunu şu sözlerle anlatıyor: “Küçüklüğümden bu yana 
futbol oynuyorum. Ayrıca internetteki sokak futboluna ait videolardan 
çeşitli hareketler yapmayı öğrendim. KTMÜ’de üniversite eğitimimi al-
maya başlamamla birlikte birbirinden yetenekli arkadaşlar edindim. 
Yeteneklerimizi birleştirebileceğimiz bir sokak futbolu kulübü kurmaya 
karar verdik.”  

Takımlarında 6 erkek ve bir kız futbolcu olduğunu ifade eden Kadırov, 
amaçlarının sosyal medyadaki bu akımı hayata geçirmek ve sokak fut-
bolunu Kırgızistan’da yaymak olduğunu söylüyor. Yeni takım arkadaş-
ları bulmak için seçmeler düzenleyen Kırgız Freestyle Kulübü’ne ilgi 
de her geçen gün artıyor. Geçen yılki seçmelere 500 adayın katılarak  
hünerlerini sergilediğini ifade eden Kadırov, sokak futbolu oynayan 
gençlerin dünya genelinde düzenlenen yarışmalara katılması ve ulus-
lararası arenada hem kendilerini hem de ülkeyi en iyi şekilde temsil 
etmeleri için çalıştıklarını söylüyor. 

Ünlü markaların gözdeleri

Sokak futbolunun yeni akımında boy gösteren genç yetenekler birbir-
lerine “Sokakların kralı” unvanını veriyor. Gençlerin hem oyuncu hem 
de izleyici olarak sokak futboluna yoğun ilgi gösterdiklerini belirten 
Şakirov, bu nedenle Kırgız Freestyle Kulübü’nün çok popüler olduğu-
nu ifade ediyor. Birçok ünlü spor mağazasından reklam teklifleri aldık-
larını söyleyen Şakirov sözlerine şöyle devam ediyor. “Sokak futbo-

lunun dünyada sürekli gelişim gösteren bir spor dalı haline dönüşmesi bizi bu 
kulübü kurmaya yöneltti. Kulüp olarak sokak futboluna ilişkin videolarımızı çekip, 
daha sonra montaj ve kurgu gibi işlemlerini yapıyoruz. Daha sonra da bu video-
ları sosyal medya aracılığıyla bütün dünyanın erişimine sunuyoruz. Videolarımız 
sosyal medyada oldukça fazla beğeni alıyor. Bu nedenle de reklam vermek iste-
yen birçok ünlü spor mağazalarının yakın markajındayız.”

Kırgızistan’da ilk panna şovu

Sokak futboluna ait hareketlerden biri olan panna, topu rakibinin bacaklarının 
arasından geçirme hareketidir. Akrobatik bir görsel şova dönüşen panna ilk kez 
5 Aralık 2018’de Kırgızistan Kadın Milli Futbol Takımı oyuncusu Aydana Otorba-
yeva aracılığıyla Kırgız sokak futbolseverleriyle buluşturuluyor. Otorbayeva, so-
kak futboluna ilişkin düşüncelerini şu sözlerle ifade ediyor: “Sokak futbolunun 
akrobatik yönünü geliştirmek için çok çaba sarf ettim. Panna şov da bu çabanın 
bir ürünüydü. Sokak futbolu ilk kez 2000 yılında Hollanda’da ortaya çıktı ve ora-
dan dünyaya yayıldı. Ama bizim sokak futbolu ile tanışmamız daha çok 2007 yı-
lında Rusya’da popülerlik kazanmasıyla oldu. Rusya’nın ardından da komşumuz 
Kazakistan’ın Almatı şehrinde yayılmaya başladı. Sokak futbolu, özellikle genç 
yetenekleri kötü alışkanlıklardan uzak tutması açısından oldukça önemli bir spor. 
Bu sporun gelişimi için her türlü desteği ve gayreti göstermeye çalışıyorum.”

Topla cambazlık; 
sokak futbolu 

Futbol sporun en sevilen türlerinin başında geliyor. 
Dünyanın her yerinde büyük bir tutku ve heyecanla 
oynanırken, milyonlarca izleyici tarafından da ya-
kından takip ediliyor. Koca koca statlarda izlediğimiz 
maçların ilk çıkış yerine baktığımızda karşımıza so-
kak futbolu çıkıyor. Ama günümüzde sokak futbolu, 
çocuklar arasında öylesine oynanan bir oyun olmak-
tan bir spor dalına dönüşüyor. Özellikle gençler ara-
sında oldukça yaygın olan bu spor, şimdilerde hem so-
kakları hem de sosyal medyayı sallıyor. 
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Hamileyken eşimi kaybettim 

Azimkan okumak için geldiği Bişkek’te ortaokulu 
bitiriyor. Ardından mesleki eğitime yöneliyor ve 
3 sene sürücülük eğitimi alıyor. Eğitimini tamam-
lamasının ardından da kamyon şoförü olarak ça-
lışmaya başlıyor. Uzun yıllar Bişkek’ten Narın’a 
inşaat malzemeleri taşıyor. Bir kadın için olduk-
ça zor şartlarda çalışıyor. Bu süreçte ilk eşi ile ta-
nışıyor ve evleniyor.  “Eşimle tanıştığımda daha 
19 yaşındaydım. 3 kez görüştükten sonra evlen-
meye karar verdik. Evlenirken büyük hayallerim 
vardı. Ama evlendikten kısa bir süre eşim ani-
den rahatsızlandı ve raşitizm (kemik) hastalığına 
yakalandı. Ben de uzun yol şoförü olarak yolla-
ra geri döndüm. İşim bir kadın için çok ağırdı. Bu 
yüzden 4 kez bebeğimi yollarda kaybettim. Çok 
üzüldük. Bir süre sonra yeniden hamile olduğu-
mu öğrendim. Ama gel gör ki mutluluğum uzun 
sürmedi, bu seferde hayat arkadaşımı, eşimi kay-
bettim. Ama hayat devam ediyordu. Hem kendim 
için hem de çocuğum için çalışmak zorundaydım. 
Doğumdan sonra çocuğumu anneme bırakarak 
şoförlüğe devam ettim.” 

“Hayallerim hep yarım kaldı”

Büyük şehirde bir kadının hem çalışıp hem de 
babasız çocuk yetiştirmesinin ekonomik olarak 
çok zor olduğunu söyleyen Azimkan, bu yüzden 
ikinci evliliğini yapıyor. Ekonomik olarak rahat-
layacağını, çocuğunun bir baba şefkatiyle bü-
yüyeceğini düşünen Azimkan, büyük umutlarla 
çıktığı bu yolda yine acılarla karşılaşıyor. Eşinin 
alkol problemi olduğunu ve buna bağlı olarak da 
kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Azimkan, 
bu duruma ancak 3 ay dayanabiliyor ve eşinden 
ayrılıyor.

Hayatta tutunacak bir dal arayan Azimkan, bun-
dan sonra iki kez daha evleniyor. Aynı mutsuz 
sonla biten bu evliliklerden iki çocuğu daha olu-
yor. En küçük çocuğunu daha 6 yaşındayken kay-
dediyor. Zorlu hayatında bir de evlat acısı ya-
şıyor. Ama diğer çocukları için mücadelesine 
devam ediyor. Sahip olduğu meslek çok zor da 
olsa, çocuklarını büyütüp evlendirmesini sağlıyor. 
Ama 40 yaşına geldiğinde artık bu işi yapacak 
gücü kalmıyor. “Yaşım henüz gençti ama ruhum 
çok yaşlanmıştı. Kendime göre bir iş aradım bu-
lamadım. Bişkek’teki alt geçitlerin birinde yerle-
ri temizleyerek hayata tutunmaya çalıştım. Ama 
vücudum buna bile izin vermedi. Hastalandım ve 
çalışamaz oldum. Oysa sürücülüğü bıraktığım-
da çok sevinmiştim. Şehirde evim olur, işim olur 
diye hayal etmiştim. Burada kendi evimin olma-
sı benim için gökyüzündeki yıldız gibi ulaşılmaz 
oldu. 13 yıl önce ev almak için biriktirdiğim tüm 
paramı bir arkadaşıma borç vermiştim. Parayı al-
dıktan sonra arkadaşıma bir daha ulaşamadım. 
Sonra da zaten hiç böyle toplu param olmadı. 
Yaşadığım bunca sıkıntıdan sonra aslında yaşa-
maya mecalim kalmadı ama çocuklarım, torunla-
rım beni merak etmesinler diye hayatta kalmaya 
çalışıyorum. ”

Günyüzü görmeden geçen 12 yıl

3 çocuk annesi, 61 yaşındaki Azimkan 12 yıldır 
bir altgeçitte dilencilik yaparak yaşamaya çalı-
şıyor. Devletten 3 bin som emekli maaşı aldığı-
nı ancak bu paranın yaşamak için yetmediğini 
söyleyen Azimkan, yaptığı işten dolayı duydu-
ğu utancı şu sözlerle dile getiriyor: “Ne çocuk-
larım ne de akrabalarım bu durumda olduğumu 
biliyor. Hepsi beni çalışıyor zannediyor. Ben de 
tanıdık birileri görmesin, onlar öğrenmesin diye 

yüzümü kapatarak bu işi yapıyorum. Günlük 300-
500 som para kazanıyorum. Bu para da ne ilaçla-
rıma ne de yiyeceğe yetiyor. Oğlum böbrek has-
tası. Çalışmadığı dönmelerde ona da para gön-
dermem gerekiyor. İçinde bulunduğum çaresizlik 
beni bu duruma zorluyor...”

Yıllardır her türlü sıkıntıyı yaşayan Azimkan ar-
tık insanların yaptığı hiçbir şeye şaşırmadığını 
belirtiyor ve ekliyor: “Şu hayatta her türlü insan 
gördüm. Her defasında beni hayal kırıklığına uğ-
rattılar. İşte, daha iki ay öncesinde yaşadım. Her 
zamanki yerimde yüzüm kapalı oturuyordum. Bi-
risi önümdeki para kutusunu alıp, koşarak kaçtı. 
Hiç bir şey yapamadım, sesim bile çıkmadı. Kutu-
da 50 som vardı ama çok para olsaydı da para-
ya üzülmezdim. Beni üzen bir dilencinin parası-
na bile göz dikebilen insanların olması. Ben bu 
parayı elde edebilmek için herkesten gizli saklı, 
ömrümü yer altında gün yüzü görmeden geçiri-
yorum.”

Azimkan K. doğup büyüdüğü köyden çıkarak okumak için Bişkek’e geliyor. 
Ama büyük umutlarla geldiği şehir hayatı ona beklediğini vermiyor. Azim-

kan hayal kırıklıkları, kayıplar ve acılarla geçen 61 yıllık hayatının son 12 
yılını herkesten saklanarak dilencilik yaptığı altgeçitlerde geçiriyor.

Ne çocuklarım ne de ak-
rabalarım bu durumda 
olduğumu biliyor. Hep-

si beni çalışıyor zannedi-
yor. Ben de tanıdık birile-
ri görmesin, onlar öğren-
mesin diye yüzümü kapa-

tarak bu işi yapıyorum.

Yer altında 12 yıl
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Eserleri Kırgız tarihini 
yansıtıyor

Çalanov’un asıl mesleği res-
samlık olsa da öğrencilik yılları 
boyunca deri işlemeciliğiyle il-
gileniyor. Aslında sadece deri 
işlemeciliği değil, birbirinden 
farklı el sanatları alanında ça-
lışmalar yapıyor. Ama, ülkede 
deri işlemeciliğinin unutulma-
ya yüz tutması onu bu alan-

da ilerlemeye teşvik ediyor. Bu 
mesleği yeniden canlandırmak 
için yola çıktığını belirten Ça-

lanov, derinin ve deri işlemeci-
liğinin Kırgızistan için önemini 
şu sözlerle anlatıyor: “Öğren-
ciyken boyama, grafik ve deri 
işleme üzerine 3 farklı atölyem 

vardı. Daha sonra deri işle-
meciliğine ağırlık verdim. Bu 
sanata olan ilgisizliğin farkına 
vararak yeniden canlandırma-
yı, tanıtmayı ve yaymayı ken-
dime amaç edindim. Kültürel 

sembollerimizden eyer, köökör 
(inek ve devenin derisinden 

yapılmış, kımız içmeye yarayan 
kap) gibi deriden yapılan çe-
şitli eşyaları işliyorum. Derici-
lik ve deri işleme ülkemiz için 
köklü bir geçmişe sahip. Ça-

lışmalarımda atalarımızın tari-
hini, medeniyetini ve göçebe 

yaşam tarzlarını görebilirsiniz.” 

Köökörçü dedenin torunu

Yaklaşık 40 yıldır deri işleyen 
Çalanov’un elinin böyle işlere 
yatkınlığı ta çocukluk yıllarında 
kendisini gösteriyor. İlkokula 
bile başlamadan resim yap-
maya başlayan usta Çalanov, 
eğitim hayatı boyunca resim 

dalında dereceler yapıyor. Deri 
işlemeciliğinin kendisine ye-

dinci kuşaktaki büyük babasın-
dan geldiğini söyleyen Çala-
nov: “Yedinci kuşaktan büyük 
babama herkes kendi adıyla 

değil de Köökörçü kımız içmek 
için inek ve deve derisinden 
yapılmış kap lakabıyla sesle-
niyormuş. Çünkü O, yetenekli 
bir Köökör ustasıymış. Baba-
mın ve annemin babaları da 

marangozluk yapıyorlardı. Sü-
lalede neredeyse herkesin el 

7 kuşak atadan miras: 
Deri işlemeciliği

62 yaşındaki İşenbek Çalanov 
Kırgızistan’da unutulmaya yüz 
tutmuş deri işleme zanaatının 
önemli ustalarından biri. Onu 

diğer ustalardan farklı kılan hiç 
makine kullanmadan, bütün ça-

lışmalarını kendi elleriyle işle-
mesi. El emeği göz nuru işlemeler 
sadece Kırgızistan’da değil dünya 
çapında da takdir görüyor. Eser-
leri ABD, Almanya, Kazakistan, 
İngiltere, Çin, Rusya, Danimar-
ka, Japonya, İtalya gibi ülkele-

rin müzelerinde sergileniyor ve 
dünyanın birçok bölgesinden in-
sanlar tarafından satın alınıyor. 
Çalanov, eyer, koşum ve pano 

gibi geleneksel ögelerden modern 
süslere birçok eser üretirken aynı 
zamanda geleceğin ustalarını ye-

tiştiriyor.
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hamaratı gerektiren işlerle uğ-
raşması bu mesleğe olan ilgi-
mi bir hayli arttırdı. Ailem de 
bu konuda bana hep destek 
oldu. Mesela amcam Kulcan-
bek’le birbirimize adeta öğret-
men-öğrenci olduk. Ben ona 
deri işlemeyi öğrettim, o da 

bana at eyeri yapmayı öğretti.” 
şeklinde konuşuyor.

Ömür boyu bozulmayan 
deriler

Deri işlemenin çok meşakkat-
li ama bir o kadar da zevkli bir 
iş olduğunu belirten Çalanov 
deri işleme sürecini şu sözler-
le anlatıyor: “Bir kâğıda resim 

çizerken istediğin zaman çalış-
mayı yarıda bırakıp, daha sonra 

devam edebilirsin. Ama deri-
ye motif işlerken aynı durum 
söz konusu olmuyor. Derinin 
üzerinde herhangi bir işleme 
yapmadan önce onu bir gün 
suyun içinde bekletiyoruz. Bu 
şekilde deri içine suyu çekiyor 
ve şişiyor. Daha sonra derinin 
içindeki suyun buharlaşması-
nı bekliyoruz. Deri kurumaya 

başladığında derinin üzerine 
kalemle bastırarak resim çiz-
meye başlıyoruz. Çizim işlemi 
tamamlandıktan sonra deriyi 
işlemeye başlıyoruz. Sonunda 
evladiyelik bir iş yapmış oluyo-
ruz. Çünkü işlenen ve kurumuş 
deri ömür boyu bozulmuyor.”  

Geçmişle günümüz arasın-
daki bir köprü 

Semyon Çuykov Sanat Oku-
lu’nda Deri İşletmeciliği Bölü-
mü’nde eğitim alan Çalanov 

1981 yılından bu yana gelenek-
sel el sanatlarında dersler veri-
yor. Deri işleme öğretmeni ola-
rak ilk işe başladığında eğitim 
öğretim programlarında de-
ğişiklikler yapmak ve öğrenci-
lerin gelişimlerine katkı sağla-
mak için çalıştığını ifade eden 
Çalanov, öğretmenlik mesleği-
ne nasıl başladığını şöyle anla-
tıyor: “Deri işlemeyi geçmişle 

günümüz arasındaki bir köprü 
olarak görüyorum. Bunu atala-
rımızın hayatını, tarihini, mede-
niyetini deriye yansıtarak ger-
çekleştiriyorum. Bir öğretmen 
olarak bunu öğrencilerime de 
öğretmeye çalışıyorum. Sını-

fımda 12 öğrencim var. Onlarla 
dericilik sanatını zirveye ulaştır-
mak için var gücümle çalışıyo-

rum.” 

Çalanov ve öğrencileri ulusla-
rarası arenalarda da yer alarak 
Kırgızistan’ı başarılı bir şekilde 
temsil ediyor. 1990 yılında, Ta-
cikistan’ın başkenti Duşanbe’de 
katıldıkları “Dünyaca Tanınan 

Tasarımcılar Sempozyumu”nda 
etno tasarım çalışmalarıyla tüm 
dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. 
Bu sempozyumda, çalışmala-
rının özellikle Kazaklar tara-
fından çok beğenildiğini dile 

getiren Çalanov, deri işlemeci-
liğinin Kazakistan’da unutulan 

bir meslek olduğunu, ancak bu 
organizasyondan sonra öğren-
cilerinin Kazakistan’a davet edi-
lerek gençlere deri işlemeciliği 
konusunda eğitimler verdiğini 
söylüyor. Bu eğitimlerin ülkede 
deri işlemeciliğini yeniden can-
landırdığını ifade eden Çalanov, 
öğrencileriyle gurur duyduğu-

nu vurguluyor.

Deriye işlenen toplumsal 
mesaj

Çalanov zanaatını icra eder-
ken toplumsal olaylara da du-
yarsız kalmıyor. Çalışmalarının 
daha etkili olması için deriye 

toplumda gerçekleşen olumsuz 
olayları da nakşettiğini anla-

tan Çalanov konuşmasını şöyle 
sürdürüyor: “Sanatçılar eser-
lerinde genellikle toplumdaki 

olayları kendilerince yansıtma-
ya çalışırlar. Ben de 1996’da Pa-
kistan’da 32 ülkenin katılımıyla 

düzenlenen uluslararası sergiye 
“Kumtör” adlı eserimle katılmış-
tım. O zamanlar da Kumtör’ün 
çevresinde bir takım olumsuz 
olaylar yaşanmıştı. Bu duruma 
ilişkin duygularımı eserlerimde 
yansıtmak ve eserlerimle tüm 
dünyaya mesajımı duyurmak 

istemiştim.”
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Kardeş cumhuriyetler ile 
akraba topluluklardan olan 
gençlere ortak kültürel de-
ğerlerin daha iyi tanıtılması 
ve Türk dünyasının kültürel 
mirasının gelecek nesillere 
aktarılabilmesini sağlamak 
amacıyla düzenlenen yarış-
manın bu yılki teması Taci-
kistan oldu. Yarışma kapsa-
mında öğrencilere Tacikis-
tan’ın millî değerlerine iliş-
kin sorular soruldu. 

Programda konuşan Prof. 
Dr. Balcı organizasyona iliş-

Toplantıda İletişim Fakülte-
si öğrencilerinin 2018 yılı yaz 
aylarında başta Kırgızistan ve 
Türkiye olmak üzere yurtdı-
şında yaptıkları staj eğitim-
lerinin yer aldığı kesitlerden 
hazırlanan kısa film gösterimi 
yapıldı. 

Toplantıda değerlendirme 
konuşmasını yapan Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mokoyev 
ise “Fakültemiz yeni kuruldu-

Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi’nde (KTMÜ), Millî 
Değerler Bilgi Yarışması düzenlendi. 
20 Şubat’ta Öğrenci İşleri Dairesi 
Başkanlığı Öğrenci ve Mezun 
Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile 
Tacikistan Cumhuriyeti Kırgızistan 
Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 
yarışmaya Rektör Prof. Dr. Sebahattin 
Balcı, Kırgız Cumhuriyeti’ndeki 
Tacikistan Büyükelçiliği Temsilcisi 
Orif Rasulov, akademisyenler ve 
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 

Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversite-
si (KTMÜ) İletişim 

Fakültesi öğrencile-
rinin yaz aylarında 
yaptıkları staj eği-
timlerinin değer-

lendirme toplantı-
sı gerçekleştirildi. 
20 Şubat’ ta İleti-

şim Fakültesi Sine-
ma Salonu’nda ger-
çekleşen toplantıya 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Anvarbek 
Mokoyev, İletişim 

Fakültesi Dekan Ve-
kili Prof. Dr. Ham-

za Çakır, akademis-
yenler ve öğrenciler 

katıldı. 

Tacikistan’ın milli değerleri tanıtıldı

İletişim Fakültesi’nde Staj 
Değerlendirme Toplantısı 

düzenlendi
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kin görüşlerini şu sözlerle 
aktardı: “Bu tür etkinlikle-
rin sonucunda elbette birin-
ci, ikinci ve üçüncüler be-
lirleniyor. Ancak buradaki 
esas sonuç, dostluğun pe-
kiştirilmesi olacaktır. Bura-
da amaç, birbirimizi tanıya-
rak, bilerek, sağlam dostluk-
lar kurmak ve bu dostlukla-
rı sürdürmektir. Bizim aynı 
medeniyetten geldiğimizi 
hiçbir zaman unutmamak 
gerekiyor. Bizim atalarımız 
kardeştirler. Bizim tarihimiz 

ğunda fiziki ve teknik altyapı 
imkânlarımız daha sınırlıy-
dı. Şimdi daha geniş imkân-
lara sahibiz. Burada eğitim 
alan öğrencilerimiz kesinlik-
le sektörde staj eğitimi alma-
lıdır. Keza öğrencilerimiz Kır-
gızistan’ın ve Türkiye’nin en 
iyi medya kurumlarında staj 
eğitimlerini alıyorlar. Bu doğ-
rultuda rektörlük olarak ver-
diğimiz destek artarak devam 
edecek” diye konuştu.

Programın açılış konuşma-
sını yapan İletişim Fakülte-
si Dekan Vekili Prof. Dr. Ça-
kır, fakülte öğrencilerinin her 
sınıfta staj eğitimi gördükle-
rini, bu staj eğitimlerinin bi-
rinci ve ikinci sınıfta Kırgızis-
tan’daki medya kurumlarıy-
la yakından tanışma ve kısa 
süreli eğitimi kapsadığını, 
üçüncü sınıfta ise öğrencile-
rin bir aylık geniş uygulama-
lı staj eğitimlerini Türkiye ve 
Kırgızistan başta olmak üzere 
birçok bölge ülkesinde aldığı-
nı söyledi. 

Prof. Dr. Çakır üçüncü sını-
fın yaz tatilinde öğrencilerin 

ortaktır ve biz ortak bir me-
deniyetten geliyoruz. İnşal-
lah kaderimiz de ortak ola-
caktır. Eğer siz gençler be-
nim bu sözlerimi iyi anlar ve 
bu anlayışla hareket ederse-
niz bu da gerçekleşecektir.”

Kırgız Cumhuriyeti’nde-
ki Tacikistan Büyükelçiliği 
Temsilcisi Orif Rasulov, bu 

bir aylık staj eğitimlerine iliş-
kin görüşlerini şu sözlerle ak-
tardı: “Öğrencilerimiz Tür-
kiye’nin ve Kırgızistan’ın en 
önemli medya kurumlarında 
staj yapıyorlar. Burada sek-
törün uzmanlarıyla, bir baş-

ve benzer etkinliklerle ül-
keler ve halklar arasındaki 
iş birliklerinin ve dostlukla-
rın arttırılacağına inandığını 
ifade etti.

Bişkek’teki 8 üniversiteden 
katılımcıların yarıştığı ilk 
turda KTMÜ ekibi birinci, 
Bişkek Sosyal Bilimler Üni-
versitesi ekibi ikinci ve İşe-

ka ifadeyle mesleğin erbap-
larıyla yakından tanışarak iyi 
bir eğitimden geçen öğrenci-
lerimiz, mezun olduktan son-
ra kendilerine iş bulma konu-
sunda çok değerli referanslar 
buluyorlar. Ayrıca öğrencile-

nalı Arabayev Kırgız Devlet 
Üniversitesi ekibi üçüncü 
oldu. İkinci turda ise Bişkek 
Sosyal Bilimler Üniversite-
si’nden Muhammed Ahma-
dzhanov “en iyi yarışmacı” 
olarak belirlendi.

rimiz bu stajlarında kültürle-
rarası iletişim ve diyalogların 
gelişmesine de katkı sağlıyor-
lar.” 

Toplantı fakülte öğrencileri 
tarafından hazırlanan konser 
programı ile sona erdi.
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23 Şubat 2019’da Rektörlük 
Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen sunum toplantı-
sına Rektör Vekili Prof. Dr. 
Asılbek Kulmırzayev, ÖİDB 
Başkanı Günhan Kayhan, 
akademisyenler ve öğrenci-
ler katılım gösterdi.

Gönüllü tanıtım faaliyetle-
rinde görev alan öğrencile-
rin çok faydalı bir iş yaptı-
ğını söyleyen Rektör Vekili 
Prof. Dr. Kulmırzayev, “Me-
zun olduğunuz okullara gi-
derek, sizi tanıyan insanla-
rın yaşadığı yerlerde üniver-
sitenizi tanıtmanız çok an-
lamlı bir faaliyet. Sizin iyi 
bir üniversitede kaliteli eği-
tim alıyor olmanız, o okul-
lardaki öğrenciler için de iyi 
bir örnek teşkil edecektir. 
Kendilerine güvenleri ar-
tacak, ‘Demek ki benim de 
orada okuma imkânım ola-
bilir.’ diyeceklerdir. Zor bir 
işi başarıyla tamamladınız. 
Gittiğiniz yerlerde birçok 
zorlukla karşılaştınız; ama 
bunlar sizin için büyük bir 
tecrübe oldu. Yaptığınız işin 

St. Petersburg’da 20 Ara-
lık 2018’de düzenlenen “3. 
Uluslararası Alternatif Sine-
ma Bölgesi” adlı film festi-
valinde Radyo Televizyon ve 
Sinema Bölümü mezunu Sü-
yünbek Gülcigit Uulu, ‘‘Dağlı 
Bölge’’ adlı çalışmasıyla bel-
gesel film dalında “en iyi yö-
netmen” ödülüne lâyık bu-
lundu.
32 çalışmanın final turuna 
katıldığı festivalde; film fes-
tivali grand pri, en iyi kısa 
metrajlı oyun filmi, en iyi 
kısa metrajlı belgesel filmi, 
en iyi çizgi film, en iyi müzik 
klibi, en iyi senaryo çalışma-

Cengiz Aytmatov’un 90. Do-
ğum yılı etkinlikleri kapsamın-
da gerçekleştirilen proje çerçe-
vesinde Mediamanas stüdyola-
rına gelen gönüllü katılımcılar, 
Cengiz Aytmatov’un eserlerin-
den en fazla bir dakikalık kesit-
leri Türkçe, Kırgızca, Uygurca, 
Moğolca, Rusça, Korece, İngi-
lizce, Almanca ve Fransızca 
seslendirdi.

“Aytmatov’u Okuyorum” pro-
jesinde Kırgızistan’ın ve Türk 
dünyasının büyük değeri Cen-
giz Aytmatov’un eserlerinden 
kesitlerin farklı dillerde okun-
ması yoluyla Aytmatov’un in-
sanlığa mal olan bir şahsiyet 
haline geldiğinin, her milletten 
ve dilden insanın gönüllerinde 
yer ettiğinin bir kez daha hatır-
latılması amaçlandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) 
Tanıtım Komisyonu’nun  koordinasyonunda Öğrenci 
İşleri Dairesi Başkanlığı (ÖİDB) ve Öğrenci Konseyi 

tarafından gerçekleştirilen “Bölgelerde Tanıtım” 
faaliyetleri ile ilgili üniversite üst yönetimini 

bilgilendirme amaçlı toplantı düzenlendi.

Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversite-
si İletişim Fakülte-
si’ne Rusya’nın St. 

Petersburg şehrinde 
düzenlenen ulusla-
rarası film festiva-
linden ödül geldi.

Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi 

(KTMÜ) Medya Merkezi 
Mediamanas tarafından 
30 Ekim 2018 – 31 Aralık 
2018 tarihleri arasında 

“Aytmatov’u Okuyorum” 
projesi düzenlendi. 

Manas 
Üniversitesi’ni 

tanıtma 
faaliyetleri 
düzenlendi

İletişim Fakültesi 
Mezunu ödülünü 

aldı

KTMÜ’de “Aytmatov’u 
Okuyorum” projesi 

düzenlendi
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zorluğunu bildiğimiz için biz 
sizlere her zaman gereken 
desteği veriyoruz. Bu işin 
en verimli ve kolay biçimde 
gerçekleştirilebilmesi için 
de sizlere olan desteğimiz 
devam edecek.” dedi. 

Toplantıda söz alan ÖİDB 
Başkanı Kayhan, gönül-
lü öğrencilerin tanıtım faa-
liyetlerini gerçekleştirmek 
üzere bu yıl Kırgızistan’ın 7 

bölgesindeki 321 okula gi-
derek, 12 bin 188 öğrenci-
ye ulaştığını ifade etti. Öğ-
rencilerin üniversitelerini 
hiçbir karşılık beklemeden 
tanıtmaya talip oldukları-
nı belirten Başkan Kayhan, 
bunun çok değerli ve övüle-
si bir tavır olduğunu belirte-
rek gönüllü tanıtım faaliyet-
lerinde görev alan öğrenci-
lere şükranlarını bildirdi.

Başkan Kayhan’ın konuş-
masının ardından toplan-
tı öğrencilerin gerçekleştir-
dikleri tanıtım faaliyetleri-
ne ilişkin sunumlarıyla ta-
mamlandı.

sı, en iyi yönetmen çalışma-
sı, en iyi operatör çalışması, 
seyirci için en sempatik film 
ve Cumhurbaşkanı özel ödü-
lü kategorilerinde ödüller ve-
rildi. 

Danışmanlığını Öğretim Gö-
revlisi Abdı Satarov’un yap-
tığı Gülcigit Uulu’nun bitir-

me tezi çalışması olan Dağ-
lı Bölge isimli 13 dakikalık 
belgesel filminde, köyde ya-
şayan bir çobanın yaşamı, 
ailesi ile ilişkileri ve başın-
dan geçen olaylar beyaz per-
deye yansıtılmıştı. 
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Projeye sanatçılar, akademis-
yenler ve öğrenciler gibi çeşit-
li kesimlerden şahısların yanı 
sıra Kırgız Cumhuriyeti Kültür, 
Enformasyon ve Turizm Baka-
nı Azamat Camankulov da ka-
tıldı.

Proje Cengiz Aytmatov’un do-
ğum günü ve Kırgızistan’da 
Edebiyat Günü olan 12 Ara-
lık’tan yaklaşık bir ay önce baş-
latılmış ve Bakan Camanku-
lov’un Aralık 2018’in sonlarına 
doğru katılımıyla tamamlandı.

KTMÜ Medya Merkezi Me-
diamanas Müdürü Dr. Bü-
lent Namal, 8 Şubat 2019’da 
“Aytmatov’u Okuyorum” 
adlı projenin CD’sini Kırgız 
Cumhuriyeti Kültür, Enfor-
masyon ve Turizm Bakanı 
Azamat Camankulov’a ma-
kamında takdim etti.



'Kara elmas'

'Yükselen Bişkek'

Altınay Nurlanova

Tabıldı Mırzabekov

'Ekmek parası'
Altınbek Taalaybek uulu

Bişkek / Kırgızistan

Bişkek / Kırgızistan

Bişkek / Kırgızistan

Özellikle merkezi ısıtmanın olmadığı, şehrin dışında kalan mahallelerde tercıh ediliyor kömür.
Büyük bloklar halinde gelen parçalar, kömür işçileri tarafından parçalanarak satışa hazırlanıyor.

Son yıllarda, Bişkek şehrinde hızla yükselen 
binalardan bir Bişkek manzarası...
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