
1512 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
öğrencisi dünya ikincisi oldu

St. Petersburg’dan Kabil’e 
uzanan bir aşk hikayesi

TRT Geleceğin İletişimcileri 
Yarışması’na İletişim 

Fakültesi damga vurdu

Afganistan’ın Herat şehrinde yaşayan Afgan 
Abdullah Rahmani ve eşi Amine Rahmani 6 yıl-

dır elleriyle Kur’an-ı Kerim yazıp, dikiyor.

Bayzak Mamataliev uzun yıllar tarih alanında al-
dığı eğitimin ardından yönetmen olmaya karar 
verdi. İçindeki yeteneğini biraz geç keşfetse de 
daha çektiği ilk filmiyle Danimarka’da düzenle-
nen “Odens Uluslararası Film Festivali”nde en iyi 

senaryo ödülünü almayı başardı.

Emel Cunuşova, beyin tümörü nedeniyle felç olan eşi Al-
maz Kıdırmayev’e 26 yıl büyük bir özveri ve ilgiyle baktı. 
Doktorların ‘2 ay ömrü kaldı’ dedikleri eşini alternatif tıp 

yöntemleriyle eski sağlığına kavuşturdu.10
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Kırgız sinemasında 
yeni bir yıldız 

doğuyor

13 11
6 yılda 6 cüz: El emeği 

güz nuru
Yatağa bağımlı eşine 26 

yıl sevgiyle baktı



TRT’nin kurumsal olarak sahip olduğu 
değerleri ve birikimi geleceğin iletişimci-
leri ile paylaşmak ve kültürel değerlerin 
korunmasına katkıda bulunmak amacıy-
la her yıl düzenlediği Geleceğin İletişim-
cileri Yarışması, radyo yayıncılığı, televiz-
yon yayıncılığı, haber yayıncılığı ve in-
ternet yayıncılığı olmak üzere 4 ana ka-
tegori ve 12 alt kategoride düzenlendi. 
Yarışmaya iletişim alanında eğitim gören 
ön lisans ve lisans öğrencileri 2019-2020 
eğitim-öğretim yılında hazırladıkları Türk-
çe ya da Türkçe altyazılı eserlerle başvuru 
yaptı. TRT, yarışma vesilesiyle geleceğin 
iletişimcilerinin ‘izleyen’ değil, ‘izlettiren’; 
hayal ettiğini, kurguladığını gerçekleştiren 
iletişimciler olarak yetişmesine büyük kat-
kılar sağlayarak, genç yeteneklere çalış-
malarını sergileme fırsatı sundu. 

Bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmada, 
KTMÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon 
ve Sinema Bölümü öğrencileri Televizyon 
Yayıncılığı Belgesel Film kategorisinde-
ki tüm ödüllerin sahibi oldu. Bölüm öğ-
rencilerinden Gülnara Aytmamatova ‘Ka-
yak Yol’ adlı çalışmasıyla birincilik, Amanat 
Rahmanova ‘Emanet Yurt’ adlı çalışma-
sıyla ikincilik, Lunara Ceenbekova ‘Do-
kuzdan Sonra İkiz’ adlı çalışmasıyla üçün-
cülük ödülüne değer bulundu.

Ödüllü filmlerin ortak teması ‘köy 
hayatı’

Yarışmanın Belgesel Kategorisi’nde birin-
cilik ödülüne değer görülen Aytmamato-
va, bitirme tezi projesi olarak çektiği ‘Ka-
yak Yol’ isimli filminde Kırgızistan’ın At-Ba-
şı bölgesinin Ak-Say köyünde, dağların 
arasındaki bir köyde yaşayan 6 yaşında-
ki Kanıkey Kanatbek Kızı’nın hayallerini ve 
yeteneklerini anlattı. Genç İletişimciler Ya-
rışması’na ikinci kez katılan ve birincilikle 
ödüllendirilen Aytmamatova, aynı yarış-
mada daha önce de Televizyon Yayıncı-
lığı Kategorisi’nde birincilik ödülünün sa-
hibi olmuştu.  

İkincilik ödülünün sahibi Rahmanova’nın 
‘Emanet Yurt’ filminin konusu da köy ha-
yatı oldu. Filmde küreselleşme ve tekno-
lojik gelişmelere eleştirel bir bakış açısı 
sergileyen Rahmanova, en büyük zen-
ginliğin eşsiz doğal güzellikler olduğunu 
vurguladı. ‘Emanet Yurt’ filminde, köyde-
ki Satıkey boyunun diğer boylar gibi mo-
dern çağın peşine düşmektense ataların-
dan miras aile kurumunu nesilden nesi-
le aktararak yaşatmaya çalışmaları konu 
edildi. 

İkincilik Ödülü’ne değer görülen Rah-
manova, belgesel filmin hazırlanmasın-
da verdiği emeklerden dolayı danışmanı 
ve İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve 
Sinema Bölüm Başkanı Doç. Moldoseyit 
Mambetakunov’a ile yarışmayı düzenle-
yen TRT’ye teşekkürlerini iletti. 

Yarışmada üçüncülüğe değer görülen 
Ceenbekova’nın ‘Dokuzdan Sonra İkiz’ 
filminde de köy hayatı konu edildi. Film-
de, içme suyu temin etmek için her gün 
metrelerce uzaklıktaki nehre su almaya 
giden aile üyeleri, diğer temel ihtiyaçları 
için de haftada sadece bir kez şehre gi-
den otobüse mecbur kalıyorlar. Filmde, 
Kadırali ve ailesinin küçük bir köyde, kı-
sıtlı imkanlarla yaşama tutunma hikayesi 
anlatıldı.

Engellere boyun eğmeyin

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve 
Sinema Bölüm Başkanı Doç.Moldose-
yit Mambetakunov, uluslararası bir ya-
rışmada bölüm öğrencilerinin kazandığı 
başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti 
şu sözlerle aktardı; “Pandemi koşullarına 
rağmen öğrencilerimiz Kırgızistan’ın Tok-
togul, At-başı ve Alay gibi farklı bölgele-
rinde, bölgelerin farklı sorunlarını konu 
alan filmler çekmek için çalıştılar. Onlar 
için hiçbir şey kolay olmadı. Ancak on-
ları, diğer öğrencilerden ayıran zorluklar 
karşısında pes etmeden devam etmeleri 
oldu. TRT’den aldıkları bu ödüller, öğren-
cilerimin ilk ödülleri oldu. Onları azimle-
rinden ve başarılarından dolayı kutluyo-
rum”. İyi bir belgesel film çekmenin ilk ku-
ralının iyi bir konu bulmak olduğunu be-
lirten Doç. Mambetakunov, belgesel film 
de kahramanın karakterini, ruhunu, haya-
tını seyirciye çok iyi yansıtmak gerektiğini 
dile getirdi. Doç. Mambetakunov, bu ba-
şarının diğer öğrencilere de motivasyon 
olmasını temenni etti.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan 
da, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışma-
sı’ndan ödül alan öğrenciler ile İletişim 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf 
Yurdigül’ün başkanlığını yaptığı ekibi rek-
törlükte kabul ederek başarılarından do-
layı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Ayrıca Rektör Prof. Dr. Ceylan, ödül alan 
öğrencilere hediye takdiminde bulundu. 

Her yıl Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu (TRT) 
tarafından düzenlenen 
Geleceğin İletişimcileri 
Yarışması’na Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi 
(KTMÜ) İletişim Fakültesi 
damga vurdu. Yarışmanın 
Belgesel Kategorisi’nde 
birincilik, ikincilik ve 
üçüncülük ödüllerine 
İletişim Fakültesi Radyo, 
Televizyon ve Sinema 
Bölümü öğrencileri değer 
görüldü.

HABER: MEDIAMANAS
FOTO: MEDIAMANAS
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Birincilik ödülü - Kayak Yol

Üçüncülük Ödülü - Dokuzdan Sonra İkiz

İkincilik ödülü - Emanet Yurt



Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) uluslararası üniversitelerin rating 
ölçümünü yapan İngiliz şirketi Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan 
Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın en iyi üniversiteleri listesine girdi. 
HABER: MEDIAMANAS
FOTO: MEDIAMANAS

KTMÜ QS  sıralamasında Doğu Avrupa ile Orta Asya’daki en iyi 400 
üniversite arasında 183’üncü,  Kırgızistan’da ise ikinci sırada yer aldı.

QS’in değerlendirme kriterleri

Sıralamada yer alan en iyi 400 üniversitenin 121’i Rusya’dan, 55’i 
ise Türkiye’den. Sıralama 29 ülkeden üniversitelerin çeşitli ölçütlere 
göre değerlendirilmesiyle hazırlanıyor. QS şirketi, üniversitenin aka-
demik itibarı, mezunların istihdam oranları, araştırmaları, işveren-
lerle ilişkileri, üniversitede çalışan yabancı öğretim üyelerinin sayısı, 
üniversitede eğitim gören yabancı öğrenci sayısı, üniversitenin web 
sitesi sıralaması, araştırma kapasitesi, akademik yayınları ve yayın-
lara yapılan atıf sayısı gibi kriterlere göre üniversiteleri değerlendi-
riyor. QS’in kriter tablosuna göre üniversiteleri ölçme puanına, ak-
ran denetiminde yüzde 40, fakülte öğrenci oranında yüzde 20, her 
fakülte için atıf alan akademik alıntı sayısında yüzde 20, mezunların 
istihdam oranında yüzde 10, uluslararası öğrenci oranında yüzde 
5 ve uluslararası öğretim görevlileri oranında yüzde 5 etki ediyor.

KTMÜ’nün QS’deki rating puanları

KTMÜ, QS şirketinin yaptığı 2021 yılı değerlendirmesinde akade-
mik itibarı oranı 37,5, işveren itibarı oranı 10,8, fakülte öğrenci oranı 
14,9, uluslararası fakülte oranı 100, uluslararası öğrenci oranı 57,3, 
PhD unvanına sahip fakülte kadrosu oranı 5,9, fakülte başına ma-
kale oranı 6,2, makale başına alıntı oranı 8,4, web etki oranı 7,6 ve 
uluslararası araştırma ağı oranı 1,6 olarak kayda geçti. KTMÜ’nün 
genel puanı ise 22,2 şeklinde gerçekleşti. 

KTMÜ, QS şirketi tarafından geçtiğimiz yıl yaptığı değerlendirme-
de Orta Asya’daki 350 üniversitenin bulunduğu listede 190’ıncı sı-
rada yer almıştı.
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Kırgızistan-
Türkiye Manas 

Üniversitesi’nin 
iş birliği içinde 
olduğu Atatürk 

Üniversitesi ile Selçuk 
Üniversitesi’nden 

yüzlerce ilaç ve tıbbi 
malzeme yardımı 

sağlandı.

HABER: MEDIAMANAS
FOTO: MEDIAMANAS

Üniversiteye Kasım 2020’de ulaştırılan ve COVID-19 te-
davisinde etkin olarak kullanılan ilaçlar ve tıbbi malze-
meler, Sağlık Merkezi’ndeki büyük bir ihtiyacı karşılamış 
oldu.

“Rektörlerimize minnettarız”

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, yardımlarla ilgili ola-
rak, “Yakın bir süreçte Manas Üniversitesi’nin Sağlık 
Ocağı açıldı. Bu anlamda Türkiye’deki çeşitli kurumlar-
dan destek geliyor. Özellikle son gelen ilaç takviyeleri-
miz Atatürk Üniversitesi’nden. Atatürk Üniversitesi’nin 
değerli Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı hocamız ve 
Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğ-
du’nun katkılarıyla üniversitemize ilaç takviyesi yapıl-
mıştır. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin 
Aksoy hocamıza da destekleri için çok teşekkür ediyo-
ruz. Bu ikili ilişkilerimizin en üst seviyede devam ede-
ceğine şüphemiz yok.” dedi.

Bütün dünyayı etkileyen salgının Kırgızistan’da da şid-
detli bir şekilde yaşandığını hatırlatan Rektör Vekili Prof. 
Dr. Asılbek Kulmırzayev, bu süreçte ülkeye ekono-
mik ve sosyal bakımdan en önemli yardımların kardeş 
ülke Türkiye’den yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Kulmırza-
yev, “Türkiye uzun yıllardır tüm sektörlerde, Kırgızis-
tan’a yardımlarda bulunuyor. Yine pandemi sürecinde 
de Türkiye, Kırgızistan’a her türlü tıbbi ilaç ve cihaz yar-

dımında bulundu. Üniversitemize sağlanan bu yardım-
lar için Erzurum Atatürk Üniversitesi rektörüne, hastane 
başhekimine ve tüm personellerine şükranlarımı bildiri-
yorum. Bu ilaçlar gerektiğinde öğrencilerimiz ve perso-
nellerimizin istifadesine sunulacaktır.” şeklinde konuştu.

“İlaçlar Covid 19 ve enfeksiyon hastalıklarının 
tedavisinde kullanılıyor“

Türkiye’nin Selçuk Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üni-
versitesi’nden gelen ilaç ve tıbbi cihazların KTMÜ Şehit 
Eren Bülbül Sağlık Merkezi için büyük bir öneme sahip 
olduğunu belirten Sağlık Merkezi Müdür Vekili İç Has-
talıkları Uzmanı Dr. Gulfiya Gubaydullina, “Türkiye’den 
kardeş üniversitelerden üniversitemize kan soğutucu, 
antibiyotik, seruma katılan çeşitli ilaçlar ile başucu mo-
nitörler, dijital nabız ölçer, solunum cihazı (ventilatör) 
gibi tıbbi cihazlar geldi.” dedi.

KTMÜ Şehit Eren Bülbül Sağlık Merkezine gelen ilaçla-
rın son derece gerekli olduğunu aktaran Müdür Vekili 
Dr. Gubaydullina, “Özellikle 2020 yılının yaz aylarında 
Kırgızistan’da temin etmekte zorlandığımız bu ilaçlar 
üniversitemiz mensuplarının covid 19, pnömöni, bron-
şit, soğuk algınlığı vb. gibi enfeksiyon hastalıklarında 
aktif bir şekilde kullanılıyor. Üniversite yönetimimize ve 
yardımda bulunan kardeş üniversitelerimize teşekkür-
lerimi bildiriyorum.” şeklinde konuştu.

04GAZETE MANAS / OCAK-ŞUBAT‘21 / 80.SAYI KAMPÜS



Üniversite televizyonu 
‘Kanal Manas’ yayına 
başladı

KTMÜ televizyonu Kanal Ma-
nas, yayın hayatına başlayarak 
kablolu platformalar üzerin-
den Kırgızistan’da evlere ko-
nuk olmaya başladı. Şimdilik 
sadece Kırgızistan’da kablolu 
platformlarda ve GSM opera-
törlerinin uygulamalarıyla ya-
yınlarını sürdüren kanal, kısa 
sürede tüm ülkede ve uyduda 
yayınlarına devam etmeyi he-
defliyor. Kanal Manas eğitim, 
kültür, sanat, müzik, eğlence 
ve haber gibi farklı tür ve içe-
rikteki programlarla gündemi 
yakalamayı ve üniversitenin 
adını Kırgızistan’daki her eve 
taşımayı amaçlıyor.

Covid-19 tanı merkezi 
kuruluyor

Üniversite yönetimi olarak ya-
pacakları bir diğer önemli de-
ğişimin sağlık alanında oldu-

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) kuruluş vizyon ve misyonuna uygun olarak 
tüm alanlardaki çalışmalarını daha da ileriye taşıyor. Yeni dönemde daha büyük hedeflere 
ulaşabilmek için başta eğitim ve yönetsel süreçler olmak üzere üniversite yeniden yapılanı-
yor. Yeniden yapılanma çalışmalarını Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, çeşitli platformlarda bir 
araya geldiği üniversite personeliyle paylaştı. 

ğunu ifade eden Rektör Prof. 
Dr. Ceylan, Covid-19 sürecinde 
sağlığa büyük önem verdikle-
rini, virüsten korunmak için 
alınan her türlü önlemin yanı 
sıra mevcut olan sağlık kabi-
nini kapsamlı bir sağlık oca-
ğına dönüştürdüklerini, “Önü-
müzdeki günlerde içinde Co-
vid-19 tanı merkezinin de hiz-
mete başlayacağını duyurdu. 
Ayrıca Covid-19 tanı merke-
zinde kurulacak biyokimya ve 
hematoloji laboratuvarların-
da gerekli olan cihazların te-
min edildiğini, Mütevelli He-
yeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin 
Altun’un ve Türkiye Cumhuri-
yeti (TC) Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca’nın girişimleriyle yak-
laşık 300 bin ABD dolarlık ci-
hazın sağlık ocağı ve Covid-19 
tanı merkezinde kullanılmak 
üzere üniversiteye hibe edil-
diğini söyledi ve her zamanki 
büyük desteklerinden ve yakın 
ilgilerinden dolayı kendilerine 
teşekkür etti.

Kırgızistan Sağlık Bakanı 
Beyşenaliyev’den üniversite 
Sağlık Merkezi’ne tam not

Rektör Prof. Dr. Ceylan, üniversi-
teyi ziyaret eden ve sağlık mer-
kezinin donanımından etkilendi-
ğini söyleyen Kırgızistan Sağlık 
Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev’in 
sağlık merkezinin akreditasyo-
nunun bir an önce yapılması için 
gerekli talimatları verdiğini be-
lirtti. Rektör Prof. Dr. Ceylan, üni-
versiteye gösterdiği ilgi ve ya-
kınlıktan dolayı Bakan Beyşena-
liyev’e teşekkürlerini sundu. Ayrı-
ca her alanda olduğu gibi, sağlık 
alanında da desteklerini esirge-
meyen kurum ve kuruluşlarla iş 
birliklerinin artarak devam ede-
ceğini dile getiren Rektör Prof. 
Dr. Ceylan, pandemi döneminde 
yardımlarını esirgemeyen özel-
likle Atatürk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya, Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Metin Aksoy’a ve Gazi Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıl-
dız’a teşekkür etti. 

Uzaktan eğitim altyapısı 
güçleniyor

Rektör Prof. Dr. Ceylan, uzak-
tan eğitim konusundaki altya-
pı çalışmalarının tamamlan-
masıyla KTMÜ’nün bu alanda 
sadece bölgedeki değil, Tür-
kiye’deki çeşitli üniversitelerin 
de önüne geçtiğini; altyapı ça-
lışmalarının yanı sıra öğrenci-
lere derslerini sorunsuz takip 
etmeleri ve dünyaya enteg-
re olmaları için ücretsiz olarak 
aylık verilen 60 GB’lık internet 
paketi desteğinin dünyada bir 
ilk olduğunu belirtti.

Kangren haline gelmiş 
sorunlar çözülüyor

Rektör Prof. Dr. Ceylan, üni-
versitenin senelerdir çözüle-
meyen kangren haline gelmiş 
sorunları hakkında başlattık-
ları girişimlerle bu sorunların 
üstesinden gelinmeye baş-
landığını, bunlardan biri olan 
kampüsün su sorunun nihayet 
Mayıs ayı itibariyle çözülece-

ğini, TİKA’nın desteğiyle kuru-
lacak serada önemli üretimler 
yapılacağını ve yeşil bir kam-
püse kavuşulacağını belirtti. 
Rektör Prof. Dr. Ceylan, bire-
bir yaptıkları görüşmede üni-
versitenin sorunlarını dikkatle 
dinleyen ve bunlarla yakından 
ilgileneceğini dile getiren Kır-
gızistan Dışişleri Bakanı Ruslan 
Kazakbayev ve üniversiteyle 
her zaman yakından ilgilenen 
TC. Bişkek Büyükelçisi Cengiz 
Kâmil Fırat’a da teşekkürlerini 
iletti.

Manaslılar sosyal hayatın 
içinde olmalı

Göreve başlarken yola Ulupa-
mir ’den çıktığını, ata yurtta ise 
öğrencilerin ve Kırgız kardeş-
lerinin evlerini ziyaret ettiğini 
anlatan Rektör Prof. Dr. Cey-
lan, bütün Manas camiasının 
tüm üyelerinden de aynı şeyi 
beklediğini, Manaslıların sos-
yal hayatın içinde ve bir arada 
olmalarını istediğini ifade etti.
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Prof.Dr. Mehmet Kobya

06KAMPÜS

Liste Stanford Üniversitesi ko-
ordinatörlüğündeki saygın bir 
ekip tarafından yürütülen araş-
tırmayla belirlendi. ABD’li ve 
Hollandalı bilim insanları liste-
yi oluştururken yaklaşık 7 mil-
yon araştırmacının çalışmaları-
nı inceledi. Liste oluşturulurken 
dünya çapındaki bilimsel ma-
kalelerin sayısı, atıf sayısı, ya-
zar sayısı, yazar sırası gibi de-
ğişkenler dikkate alındı.

“İleriye yönelik konuları 
inceliyorum”

Elektrokimyasal su ve atık su arı-
tım teknolojileri alanında çalışma-
lar yürüten Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Kobya, başa-
rısının sırrını bilim ve teknolojide 
güncel konuları takip etmek ola-
rak açıkladı. Birçok çalışmasıyla li-
teratürde kaynak olma özelliğine 
sahip olduğunu belirten Prof. Dr. 
Kobya, “Doğru zamanda doğru 
kararlar verip yeni ve ileriye yö-
nelik konuları inceliyorum. Lisan-
süstü öğrencilerimi de çevre so-
runları üzerine çalışmaya yönlen-
diriyorum. Önümüzdeki dönem-
de öğrencilerimle Kırgızistan’ın 
trafik, çevre ve hava kirliliği gibi 
sorunları ve çözüm önerileri üze-
rine çalışmayı planlıyoruz.” dedi. 
Prof. Dr. Kobya, KTMÜ’nün çevre 
mühendisliği bölümünün altya-
pısının güçlendirilmesiyle nitelik-
li genç akademisyenlerin yetişti-
rilmesinde önemli bir role sahip 
olacağını vurguladı. 

“Başarının sırrı istikrarlı 
çalışmaktır”

Mühendislik Fakültesi Kimya 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Aktaş ise başa-
rının sırını istikrarlı ve disiplinli 
çalışmak olarak açıkladı. Stan-
ford Üniversitesi’nin koordina-
törlüğünde hazırlanan “Dün-
ya’nın En Etkili Bilim İnsanla-
rı” listesinin öğretim üyelerinin 
yaptığı akademik ve bilimsel 
çalışmalar ile uluslararası ya-
yınlarına yapılan atıfları sonucu 
hazırlandığını belirten Prof. Dr. 
Aktaş, “Bizim alandan Kırgızis-
tan’dan bu listeye sadece ben 
ve üniversitemiz girdi. Bu bizler 
için gurur verici bir gelişme. Ça-
lışmalarımızın güncel ve yenilik-
çi özelliklere sahip olması, onla-
rı uluslararası literatürde yayın-
lanmaya değer kıldı. Sonuç iti-
bariyle çalışmalarımıza 4 bine 
yakın atıf yapıldı. Bu ve benzeri 

KTMÜ öğretim 
üyeleri dünyanın en 
etkili bilim insanları 
listesine girdi
Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi 
(KTMÜ) Mühendislik 
Fakültesi Öğretim 
üyeleri Prof. Dr. 
Nahit Aktaş ve Prof. 
Dr. Mehmet Kobya 
“Dünya’nın En Etkili 
Bilim İnsanları” 
listesinde yer aldı.

Prof.Dr. Nahit Aktaş

Prof.Dr. Nahit Aktaş:

HABER: MEDİAMANAS VE GÜLDANA 
NURMUHAMMAD KIZI
FOTO: MEDIAMANAS

Çalışmalarımızın güncel ve yenilikçi özelliklere sahip 
olması, onları uluslararası literatürde yayınlanmaya 
değer kıldı. Sonuç itibariyle çalışmalarımıza 4 bine ya-
kın atıf yapıldı. Bu ve benzeri başarı listeleri üniversi-
teler için oldukça önemli ve saygın girişimlerdir. Çünkü 
öğrencilerin üniversite tercihinde önemli bir rol oynar. 

başarı listeleri üniversiteler için 
oldukça önemli ve saygın gi-
rişimlerdir. Çünkü öğrencilerin 
üniversite tercihinde önemli bir 
rol oynar. Ayrıca bu üniversite-
lerin eğitim-öğretim kalitesi de 
son derece yüksektir.” dedi.

Biyolojik Yakıt Hücreleri, Enzim 
ve Mikroorganizma Kinetiği, Bi-
yolojik Atık Arıtımı, Fonksiyonel 
Polimerik Malzemeler, Hidrojel-
ler, Akıllı Malzemeler, Hidrojen 

Üretimi ve Depolanması, Yara 
Örtü Malzemeleri, Kontrollü 
İlaç Salınım Teknolojileri, Nano 
Teknoloji ve Yeni Nesil Katali-
zörler alanlarında çalışmalarını 
yürüten Prof. Dr. Aktaş, söz ko-
nusu başarının yalnız kendisine 
ait olmadığının, bunun bir ekip 
işi olduğunun altını çizdi. Bu 
anlamda özellikle yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerinin katkı-
larına vurgu yapan Prof. Dr. Ak-
taş, KTMÜ Rektörlüğü ve Rektör 

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’a te-
şekkürlerini iletti. Türkiye Cum-
huriyeti ve Kırgız Cumhuriye-
ti’ne de verdikleri desteklerden 
dolayı ayrı ayrı teşekkür eden 
Prof. Dr. Aktaş, özellikle Türkiye 
Cumhuriyeti’nin maddi olarak 
desteklediği projelerle öğrenci-
lere burs imkanının sağlandığı-
nı, ekonomik sorunları çözülen 
öğrencilerin de projelerde daha 
verimli çalıştıklarına dikkat çekti.
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin (KTMÜ) 25. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Mediamanas’ın iş birliğinde çevrimiçi eğitim düzenlendi.

HABER: MEDIAMANAS
FOTO: MEDIAMANAS
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“Dijital Medya ve Görüntü Eği-
timleri” konulu kurslara Kırgızis-
tan’da pek çok kesimden katılım 
sağlandı. Öğrencilere, medya 
çalışanlarına, akademisyenlere 
ve konuyla ilgili kişilere yöne-
lik planlanan kurslara KTMÜ öğ-
rencileri başta olmak üzere, aka-
demisyenler, Türkiye Cumhu-
riyeti (TC) Bişkek Büyükelçiliği 
çalışanları, T.C. Milli Eğitim Ba-
kanlığına bağlı okulların yöneti-
cileri ve öğrencileri, Coca-Cola 
Bişkek İçecek, DemirBank, çeşitli 
medyadan temsilciler ve çalışan-
lar katıldı.

27 Ocak 2021 - 5 Şubat 2021 ta-
rihleri arasında gerçekleşen eği-
timlerin açılış töreni KTMÜ Rek-
törü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile 

TRT Genel Müdürü Erkan Dur-
du’nun yaptıkları konuşmalarla 
başladı.

Kurslarda “Dijital Medya İş, İçe-
rik ve Üretim Modelleri”, “Dijital 
PİAR, Dijital Medya Araçları ve 
Algı Yönetimi”, “Mobil Cihazlarla 
Yayın Kalitesinde Çekim Teknik-
leri”, “Görüntünün Teknik Temel-
leri” gibi gündemdeki konularda 
dersler verildi. 91 kişinin takip et-
tiği dersleri TRT Haber Editörü 
Ogün Öcek ve TRT Baş kamera-
manı Sabri Savcı verdi.

KTMÜ’nün 25. yılı etkinlikle-
ri kapsamında düzenlenen “Di-
jital Medya ve Görüntü Eğitim-
leri” medyada geniş yer bulu-
yor. Kurslar TRT Haber Portalı, 
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TRT AVAZ, Anadolu Ajansı,TRT 
Haber, Medıamanas, SonDaki-
ka.com, Haberler.com, Konha-
ber.com, TeknoTalk, Memurol.
net gibi pek çok mecrada haber 
konusu oldu. Öte yandan Me-
diamanas, TRT Türkiye’nin Sesi 
Radyosu’nun yayınlarını bütün 
Kırgızistan’a 2007’den bu yana 
Manas Radyosu’ndan ve radyo-
ya erişimin olduğu Eutelsat uy-
dusu ile internet üzerinden ve-
riliyor. 

TRT AVAZ’ın “Avrasya Gündemi” 
programını Manas Radyosu’n-
dan dinleyicilere ulaştırılırken, 
TRT AVAZ’ın Kırgızca haberleri 
kablo platformlardan yayın ya-
pan Manas Televizyonu’nda da 
yayınlanıyor.



36 ülkeden katılımcı

Sempozyumun 29 Kasım 2020’deki açılış oturumu Kırgızis-
tan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Al-
paslan Ceylan, ABD Bowie Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Karl Goodman, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Temsilcisi 
ve Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Öcal Oğuz ve 36 ülkeden birçok akademisyenin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi.

Salgına rağmen uluslararası iş birliklerine devam

Açılış oturumu KTMÜ yapımı “Türk Dünyası Geleneksel Oyun 
ve Sporları” filminin gösterimiyle başladı. Dünya Etnospor 
Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan’ın görün-
tülü mesajının yayınlanmasıyla açılış konuşmaları yapıldı. 
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Türkmen, her yıl 
düzenlenen sempozyumun yıllar içerisindeki gelişimini, sem-
pozyumun daha başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için 
birçok bilim insanı ve kurum ile bir araya gelindiğini anlat-
tı. Rektör Prof. Dr. Ceylan, COVID-19 salgını sırasında küresel 
iş birliği ve bilgi paylaşımının teknolojik yardımlı uygulama-
larla yapıldığını belirterek sempozyumun önemini vurgular-
ken, sempozyumun ana ortaklarından ABD Bowie Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karl Goodman, uluslararası iş 
birliğinin bu konudaki olumlu etkisinden bahsetti.

31’i Türkiye’den, 28’i Kırgızistan’dan toplam 128 
bildiri

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Oyun ve 
Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi öncülüğünde, Türk Ta-
rih Kurumu, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Kahraman-
maraş Büyükşehir Belediyesi, Bowie State Üniversitesi ve 
Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen sempoz-
yuma, 31’i Türkiye’den, 28’i Kırgızistan’dan olmak üzere çeşitli 
ülkelerden toplam 128 bildiri gönderildi.

Sempozyumun sonunda Aslıhan Aslan en başarılı sunum sa-
hibi, Meryem Özdemir en başarılı genç araştırmacı, Prof. Dr. 
Jerono Rotich en başarılı moderatör, Doç. Dr. Adem Kaya ise 
en başarılı araştırmacı seçildi.

Uluslararası Türk Halklarının Ge-
leneksel Spor Oyunları Sempoz-
yumu’nun dokuzuncusu Kırgızis-
tan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Geleneksel Oyun ve Spor Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi öncülü-
ğünde 29-30 Kasım 2020 tarihleri 
arasında çevrimiçi (online) olarak 
düzenlendi.

HABER: MEDİAMANAS VE AYZAT DOBULOVA
FOTO: MEDIAMANAS
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“Araştırma görevlilerine 
her zamankinden çok daha 
fazla destek sağlanacak”

Üniversite personelinin sorun 
ve görüşlerini dile getirmek 
için uygun ortam yaratan top-
lantıların ilki araştırma görev-
lileriyle gerçekleştirildi. Rektör 
Prof. Dr. Ceylan ve Rektör Ve-
kili Prof. Dr. Asılbek Kulmırza-
yev, Kasım ayında sosyal tesis-
lerde verilen yemekte araş-
tırma görevlileriyle bir ara-
ya geldi. Birlikte yenilen öğle 
yemeğinin ardından araştır-
ma görevlileri ile sohbet eden 
Rektör Prof. Dr. Ceylan, üniver-
sitenin akademik insan kayna-
ğının önemli bir unsuru olan 
ve geleceğin öğretim üyesi 
kadrolarını oluşturacak araş-
tırma görevlilerine kendilerini 
geliştirmeleri için her zaman-
kinden çok daha fazla destek 
sağlanacağını ve üst yönetim 
olarak kapılarının araştırma 
görevlilerine her zaman açık 
olduğunu söyledi. Toplantının 
sonunda araştırma görevlileri-
nin çalışma alanları, yaptıkları 
çalışmalar, yeni akademik dö-
nemdeki planları, görüşleri ve 
önerileri dinlendi.

Akademisyenler yeni 
projeleri konuşmak için 
buluştu

Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 
görüş alışverişinde bulunmak 
üzere akademisyenlerle 
buluştu. Pandemi dolayısıyla 
gruplar halinde, farklı gün 
ve saatlerde gerçekleşen 
toplantılarda Rektör Prof. 
Dr. Ceylan göreve atandığı 
2020 Ağustos ayından 
itibaren üniversitede yapılan 
yenilikler hakkında bilgi 
vererek akademisyenlerin 
görüş ve önerilerini aldı. 

Akademik faaliyetlere 
ilişkin bilgilendirme 
toplantıları yapıldı

KTMÜ Rektörlüğü ocak ayı iti-
bariyle akademik birim yöne-
ticileriyle bir araya geldi. Top-
lantıda akademik birimlerin 
genel tanıtımının yapılmasının 
ardından, birimlerin gerçek-
leştirdiği ve gerçekleştirme-
yi planladığı faaliyetlere ilişkin 
bilgiler verildi. Pandemi ne-
deniyle farklı gün ve saatlerde 
düzenlenen toplantılara Rek-
tör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 
Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek 
Kulmırzayev, Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev, 
Rektörlük Başdanışmanı Prof. 
Dr. Ahmet Beşe, Rektörlük Da-
nışmanı Prof. Dr. Anakul Urda-
letova, Rektörlük Danışmanı 
Prof. Dr. Metin Bayrak, Genel 
Sekreter Doç. Dr. Oktay Özgül 
ile akademik birimlerin yöneti-
cileri katıldı. 

Öğretim üyelerinden yeni 
hedeflere tam destek

Üniversitenin farklı kademele-
rindeki akademisyenlerle farklı 
platformlarda bir araya gelen 
Rektör Prof. Dr. Ceylan, Ocak 

ayında da öğretim üyeleriyle 
biralara geldi.  Gruplar halin-
de düzenlenen toplantılarda 
Rektör Prof. Dr. Ceylan göreve 
geldiği günden bu yana yapı-
lan çalışmalar ve yeni hedefler 
hakkında öğretim üyelerini bil-
gilendirdi. Üniversitenin ulus-
lararasılaşma hedefleri, ulusla-
rarası proje çalışmaları, patent 
ve tasarım çalışmaları, ulusla-
rarası veri tabanları, üniversi-
te yerleşkesine yönelik projeler 
gibi birçok akademik konunun 
tartışıldığı toplantılarda öğre-
tim üyelerinin sorun, öneri ve 
görüşleri alındı. Özellikle, öğ-
renci ve öğretim üyelerine yö-
nelik son dönemde yapılan ve 
yapılması planlanan çalışmalar 
akademisyenler tarafından bü-
yük takdir topladı. Üniversite-
ye yönelik yapılan ve yapılması 
planlanan çalışmalar hakkında 
bilgilendirilen öğretim üyele-
ri, farklı konulardaki sorun ve 
çözüm önerilerini de paylaşma 
fırsatı buldu.
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Kırgız sinemasında 
yeni bir yıldız doğuyor

Bayzak Mamataliev uzun yıllar tarih alanında aldığı eğitimin ardından yönetmen olmaya 
karar verdi. İçindeki yeteneğini biraz geç keşfetse de daha çektiği ilk filmiyle Danimarka’da 
düzenlenen “Odens Uluslararası Film Festivali”nde en iyi senaryo ödülünü almayı başardı.

HABER & TASARIM: KANIKEY NİYAZBEKOVA

Son zamanlarda dinler arası giderek açılan uçurum beni düşündüren bir konuydu. Her ne olur-
sa olsun hepimiz insanız ve dini ayrımlar insanlar arasında sevgi, dostluk yaşanmasına engel 
olmamalı. Mesela dünyanın birçok ülkesinde Müslümanları terörist olarak tanıyorlar. Bu kısa 
filmimle insanlara Müslümanların düşündükleri gibi terörist olmadıklarını anlatmak istedim.”

29 yaşındaki Mamataliev Oş şehrinde ortaöğretimini tamamladıktan 
sonra yüksek öğrenim görmek amacıyla başkente geldi. Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuyan Mamataliev 2015 
yılında mezun oldu. Eğitim hayatına yine tarih bölümünde yüksek 
lisans ve doktora programlarıyla devam etti. Tarih alanında uzmanlaşan 
Mamataliev eğitim sürecinde Manas Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Kubat Tabaldieyev’in belgesel film çekimine yardım etmesiyle içindeki 
sinema aşkını keşfetti.

Bir ilanla hayatı değişti

O günden sonra sinemaya ilgi duymaya başlayan Mamataliev, bir gün Te-
mir Birnazarov’un yönetmenlik okul duyurusunu gördü ve hayatını değiş-
tiren kararı aldı. Hayallerine ilk adımı bu okulla atan Mamataliev, aldığı bir 
yıllık eğitimin ardından ilk filmi “Teknede”yi çekmeye karar verdi. Oldukça 
aktif öğrencilik hayatı olan Mamataliev, bu yönü sayesinde toplumun her 
kesiminden insanı tanıma, ilişki kurma şansı yakaladı. Bu büyük tecrübe ile 
filminin senaryosunu da kendisi yazdı.

“Dinler arası çatışma beni bu senaryoyu yazmaya itti”

Mamataliev filminin senaryosunu yazma sürecini şu sözlerle anlattı: “Son 
zamanlarda dinler arası giderek açılan uçurum beni düşündüren bir ko-

nuydu. Her ne olursa olsun hepimiz insanız ve dini ayrımlar insanlar ara-
sında sevgi, dostluk yaşanmasına engel olmamalı. Mesela dünyanın bir-
çok ülkesinde Müslümanları terörist olarak tanıyorlar. Bu kısa filmimle in-
sanlara Müslümanların düşündükleri gibi terörist olmadıklarını anlatmak 
istedim.”

Mamataliev filminde insanları tekneyle bir kıyıdan diğerine taşıyan 25 ya-
şındaki Müslüman bir çocuğun hikayesi anlattı. Filmde tekneye binen in-
sanların hayatlarından kesitler ve hamile Hristiyan bir kızın Müslüman ço-
cuğun teknesinde doğum yapması ekrana yansıtıldı.

“Amacıma ulaştım”

Odens Uluslararası Film Festivali Danimarka’nın en eski ve prestijli film 
festivallerinden biri. Her türden filmin sinemaseverlerle buluştuğu festi-
valde her yıl dünyanın dört bir yanından filmler kıyasıya yarışıyor. Mama-
taliev de bu seneki festivalde “Teknede” adlı filmiyle birbirinden başarılı 
sinemacılara rakip oldu ve ilk filmiyle bu prestijli festivalden en iyi senar-
yo ödülü ile dönmeyi başardı. Pandemi nedeniyle dijital platformda ger-
çekleşen ödül töreninde duygularını “Sinema bireyleri insani değerlere 
çağırma, farkındalık yaratma noktasında oldukça büyük bir etkiye sahiptir. 
Benimde filmimdeki nihai amacım insanlara bu değerleri düşündürmekti. 
Amacıma ulaştığım için çok mutluyum.” sözleriyle dile getirdi.
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Yatağa 
bağımlı 

eşine 
26 yıl 

sevgiyle 
baktı

Emel Cunuşova, beyin tümörü 
nedeniyle felç olan eşi Almaz 
Kıdırmayev’e 26 yıl büyük bir 

özveri ve ilgiyle baktı. Doktorların 
‘2 ay ömrü kaldı’ dedikleri eşini 
alternatif tıp yöntemleriyle eski 

sağlığına kavuşturdu. 

Kırgızistan’ın Narın bölgesi 
Cumgal ilçesine bağlı Çon-Dö-
bö köyünde 1948 yılında dün-
yaya gelen Cunuşova, 1971’de 
Kırgız Milli Üniversitesi’nde Kır-
gız dili ve edebiyatı bölümün-
de yükseköğrenimini tamamla-
dı. Üniversiteyi başarıyla bitiren 
Cunuşova mezuniyetinin ardın-
dan Kırgız dili ve edebiyatı öğ-
retmeni olarak köyündeki okul-
da göreve başladı. 

“Dedem eşimle evlenmemi 
istedi”

Öğretmenlik mesleğine başla-
dıktan sonra dedesinin tale-
bi doğrultusunda eşiyle tanışıp 
evlendiklerini belirten 72 yaşın-
daki Cunuşova, eşi Kıdırmayev 
ile 49 yıl evli kaldıklarını söyle-
di. Evlendiklerinde eşinin sağlık 
durumunun gayet iyi olduğunu 
dile getiren Cunuşova, 6 ço-
cukları olduğunu ve eşinin çok 
ilgili bir baba olduğunu belirt-
ti. Eşinin evliliklerinin 23’üncü 
yılında bir akşam vakti hasta-
landığını söyleyen Cunuşova, 
yaşadığı o anları şu sözlerle 
dile getirdi: “Almaz çok zeki bi-
risiydi. O zamanlar yaşadığımız 
Çaek köyü büyük bir kolhozdu 
(Sovyetler Birliği’nde tarım sek-
töründe örgütlenen “kollektif 
tarımla” uğraşan birlikler). Al-
maz da kolhozun başmühendi-
si olarak çalışıyordu. Bir akşam 

HABER & TASARIM:
NURCAN ŞIYTIYEVA

işten geldi. Yemeğe oturmak 
üzere onu çağırmama rağmen 
gelmedi. Merak edip yanına 
gittim. Çok garip hareketler ya-
pıyordu. Daha önce hiç böyle 
bir durumla karşılaşmamıştım. 
Bu yüzden de onu o halde gö-
rünce çok korktum. Ne yapa-
cağımı bilemedim.”

“2 aylık ömrü var”                                                                                            

Eşinin durumundan endi-
şe eden Cunuşova hemen acil 
yardıma çağırdı. Ancak köydeki 
sağlık merkezinden gelen yar-
dım yeterli olmadı. Bunun üze-
rine komaya giren eşi Kıdırma-
yev’i akrabalarıyla birlikte baş-
kent Bişkek’e getirdi. Buradaki 
doktorların eşinin beyin tümö-
rü nedeniyle felç geçirdiğini ve 
yapılacak hiçbir şeyin olmadı-
ğını söylediklerini belirten Cu-
nuşova; “En kötüsü de eşimin 
en fazla 2 aylık ömrünün kal-
dığını ve bu sürede ona sabırla 
bakmam gerektiğini söyleme-
leriydi.”  dedi.

Cunuşova, Bişkek’teki teşhis ve 
ilk tedavinin ardından eşini ala-
rak köylerine geri döndü. Köy-
de umutsuzca eşinin ölümünü 
beklediklerini söyleyen Cu-
nuşova, o süreçte yaşadıklarını 
şu sözlerle anlattı: “Eşimin ani 
rahatsızlığına inanmak bizim 
için çok zor oldu. Eşim uzunca 
bir süre tamamen komada ya-

şadı. Sadece nefes alıyordu. Bu 
dönemde kilolu da biriydi ve 
yetişkin bir insana çocuk gibi 
bakmak çok zordu. Ona büyük 
bir sevgi ve sabırla yaklaştığım 
bu dönemde hem maddi hem 
de manevi olarak çok zor gün-
ler geçirdim.”

“Almaz’ı hayata döndüren 
reklam”

Cunuşova, geçirdiği bu zor 
günlerde bir reklam kupürünün 
ise hayatlarını değiştirdiğini be-
lirtti. “Bir gün eşimin kız kardeşi 
bir reklam kupürüyle çıkagel-
di. Bu reklamda felç olan has-
taları iyileştiren bir kişiden ve 
onun kitabından söz ediliyor-
du. İnanması çok güç olsa da 
son çare olarak bu kitaba ulaş-
manın ve yazılanları yapmanın 
peşine düştük. Sağlıklı yaşamla 
ilgili olan bu kitapta felçli has-
talara yönelik de alternatif te-
davi yöntemlerinden bahsedili-
yordu. Bu yöntemler ilk bakışta 

her ne kadar saçma gözükse 
de uygulamaya karar verdik. 
Bu konuda özellikle eşimin kız 
kardeşi kitapta yazan yöntem-
leri aynen uyguladı. Eşimi Biş-
kek’e götürerek evinde baktı.”

“İlk kelimesi ‘yemek’ oldu”

Kıdırmayev’in tamamen koma-
da yaşadığı dönemde başlayan 
bu tedavisi büyük bir emek ve 
şefkatle sürdürüldü. Bu süreçte 
Kıdırmayev’in odası adeta bir 
hastaneye dönüştürüldü. Hiçbir 
şekilde hareket etmeyen vücu-
du 43 gün sonra tedaviye yanıt 
vermeye başladı. Kıdırmayev ilk 
olarak elini hareket ettirdi. Bu 
süreçte beslenmesine de büyük 
önem verildi. Daha çok sıvı gı-
dalarla beslenen Kıdırmayev’in 
iyileşme sürecindeki ilk kelimesi 
de ‘yemek’ oldu. 

“Köyde eşimin cesedini 
bekliyorlardı”

Bişkek’te kız kardeşi tarafından 
bakılan Kıdırmayev’in bir yıl so-

nunda eski sağlığına kavuştu-
ğunu ve felçli tarafını da eski-
si gibi kullanmaya başladığını 
söyleyen Cunuşova, köylerine 
geri dönmelerini de şu sözler-
le anlattı: “Köye döneceğimizi 
öğrenen akrabalarımız, eşimin 
öldüğünü ve cesedini köye ge-
tirdiğimizi düşünmüş. Ancak 
onu eskisi gibi sağ salim karşı-
larında gördüklerinde çok şa-
şırdılar.” 

Yaşadıkları zorlu günlerde yar-
dımlarını esirgemeyen başta 
eşinin kız kardeşi ve ailesi ol-
mak üzere herkese çok teşek-
kür eden Cunuşova, kendisi 
gibi bu süreçlerden geçenlere 
de hiçbir zaman umudunuzu 
yitirmeyin tavsiyesinde bulun-
du. 26 yıl boyunca eşine büyük 
bir özveriyle bakan ve 26 Mart 
2020’de eşi Almaz Kıdırmayev’i 
kaybeden Cunuşova, “Sağlık-
ta olduğu gibi hastalıkta da ha-
yat arkadaşınızın yanında olun, 
ondan asla vazgeçmeyin.” dedi.

Eşimin ani rahatsızlığına inanmak bizim için çok 
zor oldu. Eşim uzunca bir süre tamamen komada 
yaşadı. Sadece nefes alıyordu. Bu dönemde kilo-
lu da biriydi ve yetişkin bir insana çocuk gibi bak-
mak çok zordu. Ona büyük bir sevgi ve sabırla 
yaklaştığım bu dönemde hem maddi hem de ma-
nevi olarak çok zor günler geçirdim
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St. Petersburg’dan Kabil’e 
uzanan bir aşk hikayesi

Lena ve Abdullah romanlarda okuduğumuz, filmlerde izlediğimiz imkânsız aşk 
hikayesinin gerçek hayattaki kahramanları. Onların St. Petersburg’da başlayan 
hikayeleri Kabil’e kadar uzandı. Her türlü güçlüğe karşı savaşarak hayatlarının 

en güzel 20 yılını beraber geçiren çifti ancak ölüm ayırabildi. 

“Daha ilk göz göze 
gelişimizde anlamıştım”

Lena ve Abdullah’ın aşkı üni-
versitede okurken başla-
dı. Abdullah ülkesi Afganis-
tan’dan tıp fakültesi okumak 
için St. Petersburg’a geldi. 
Tanıştıkları sene henüz ha-
zırlık sınıfında Rusça öğreni-
yordu. Lena ise öğretmenlik 
okuyordu. Lena Abdullah’ı ilk 
gördüğü günü ve nasıl âşık 
olduğunu şöyle anlattı: “Sı-
nıf arkadaşlarımızla her cuma 
kendimize izin veriyor şehir-
deki kafeleri, eğlence yerle-
rini geziyorduk. O hafta mü-
zeye gittik. Saat geç olmuş-
tu, müze kapanmak üzereydi. 
Hızlıca tüm eserleri görmeye 
çalışıyorduk. Son odaya gir-
diğimde yedi, sekiz kişi vardı. 
Orda Abdullah’la göz göze 
geldik. Kocaman, kap kara 
gözleriyle bana gülümsedi ve 
merhaba dedi. Bir anda ken-
dimi hiç olmadığı kadar iyi 

HABER & TASARIM: PARWONA AJMAL

hissettim. Sanki ondaki tüm 
güzel duygular bana geçmiş-
ti. Hayatımın aşkını bulduğu-
mu daha ilk göz göze gelişi-
mizde anlamıştım.”

Rus sevgilisini annesinden 
istedi

Lena ve Abdullah o günden 
sonra birbirlerini daha yakın-
dan tanımaya karar verdi ve 
sonrasında St. Petersburg’da 
okudukları sürede aşkla-
rı dolu dizgin devam etti. Bu 
süreçte onları destekleyenler 
olduğu gibi bu ilişkinin çok 
uzun soluklu olmayacağını 
düşünenler de oldu. Bu ko-
nuda Abdullah’ın da korkuları 
vardı. Lena o günleri “Abdul-
lah bana sürekli geleceğimizi 
soruyordu. Onu çok seviyor-
dum ama annemden de çe-
kiniyordum. Bir gün Abdullah 
bize gelmek istedi. O gün an-
nemden beni istedi. Annem 
de ben de çok şaşırmıştık. 

Ruslarda böyle bir adet yok-
tu. Ama bu ilginç adetle Ab-
dullah annemin gönlünü fet-
hetmişti.” sözleriyle anlattı.

Tek kelime Afganca 
bilmiyordu

5 yılın sonunda Abdullah’ın 
okulu bitince Lena’nın bir ka-
rar vermesi gerekti. Küçük 
yaşta babasını kaybeden ve 
hayattaki tek varlığı anne-
si olan Lena tüm zorlukları 
göze alarak aşkının peşinden 
bilmediği diyarlara gitme-
yi seçti. Afganistan’a gittik-
lerinde Lena’nın yaşadığı ilk 
büyük sorun dil oldu. Uzun 
bir süre Abdullah dışında 
kimseyle iletişime geçeme-
di. Lena “Kabil’e geldiğimizde 
tek kelime bile Afganca bilmi-
yordum. Baya bir süre de öğ-
renemedim. İlk oğluma ha-
mile kaldığımda doğum için 
annemin yanına gittim. Biraz 
garip gelecek ama St. Peters-
burg’da Afganca kursuna git-
meye başladım. Kabil’e dön-
düğümde Afganca konuştu-
ğumu gören Abdullah şaşır-
mıştı. Demek ki sorun bende 
değilmiş, Abdullah öğrete-
memiş.” sözleriyle o günleri 
gülerek anlattı.

“Onlardan biri oldum”

Lena bir Rus olarak Afganis-
tan’a gittiğinde kültürel olarak 
birtakım zorluklar yaşadıysa 
da tüm ön yargıları kırmayı 
başardı. Yaşadığı süreci şöyle 
anlattı: “Tüm içtenliğimle bu-
rayı, buradaki insanları sev-
dim. Yavaş yavaş arkadaşlık-
lar edindim. Benim bu sami-
miyetimi görenlerin de bana 
dair tüm ön yargıları ortadan 
kalktı. Bir süreden sonra da 
kendimi yabancı gibi görme-
meye başladım. Onlardan biri 
oldum. İçlerine girdikçe ne 
kadar misafirperver, yardım-
sever olduklarını gördüm. Bu 
süre zarfında İslam’la tanış-
tım. Uzunca bir süre araştır-
dım ve dinimi değiştirmeye 
karar verdim.”

“Benim için artık 
Afganistan Abdullah 
demek”

12 Ocak 2005 günü Lena’nın 
hayatı bir anda alt üst oldu. 
Abdullah telefonda amca-
sının öldüğünü öğrendi. Bu 
acı habere kalbi dayanama-
dı. Uğruna bilmediği diyarla-
ra gelen, hayatımın aşkı de-
diği Abdullah geçirdiği kalp 
krizi sonrası hayatını kaybet-
ti. Eşinin ölümünün ardından 
oğulları Raşid ve Temurşah 
ile kalan Lena birçok kişinin 
düşüncesinin aksine ülkesi-
ne dönmeyi bir an bile aklın-
dan geçirmedi. Lena Afganis-
tan’dan gitmeyeceğini “Ab-
dullah’ın ölümüyle yıkıldım. 
Sağ olsun buradaki akrabala-
rımız, arkadaşlarımız beni ve 
oğullarımı hiç yalnız bırakma-
dılar. Zaten Afganlarda akra-

ba bağı çok kuvvetli. Destek-
lerini hiç esirgemediler. Yine 
de Abdullah ölünce benim 
buralardan gideceğimi düşü-
nenler oldu. Buralardan na-
sıl giderim. Her yerde anımız 
var. Benim için artık Afganis-
tan Abdullah demek.” sözle-
riyle ifade etti.

Abdullah’ın 
ölümüyle yıkıldım. 
Sağ olsun buradaki 
akrabalarımız, 
arkadaşlarımız 
beni ve oğullarımı 
hiç yalnız 
bırakmadılar. 
Zaten Afganlarda 
akraba bağı 
çok kuvvetli. 
Desteklerini hiç 
esirgemediler. Yine 
de Abdullah ölünce 
benim buralardan 
gideceğimi 
düşünenler oldu. 
Buralardan nasıl 
giderim. Her 
yerde anımız 
var. Benim için 
artık Afganistan 
Abdullah demek.
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Afganistan’ın Herat şehrinde yaşayan 
Afgan Abdullah Rahmani ve eşi Ami-
ne Rahmani 6 yıldır elleriyle Kur’an-ı 
Kerim yazıp, dikiyor. 6 yıllık süre zar-
fında Kur’an-ı Kerim’in ancak 6 cüzü-
nü bitirebilen çiftin en büyük arzusu 
ömürlerini adadıkları bu işte kalan 24 
cüzü de bitirebilmek.

Abdullah Rahmani, fakir ama 
ilmi ve dini açıdan son derece 
zengin bir ailede yetişti. Aile-
sinin de yönlendirmesiyle eği-
timinin büyük kısmını medre-
selerde alan Rahmani, bu sü-
rede defalarca Kur ’an-ı Kerim’i 
okuyup bitirdi. Her ne kadar 
eğitimine devam etmek istese 
de maddi problemler nede-
niyle eğitimini sürdüremeyip 
camilerde imam olarak çalış-
maya başladı. 25 yaşına gel-
diğinde ailesinin de tavsiyesi-
ni dinleyerek komşusu Abdul 
Kerim’in kızı Amine ile evlendi. 
Amine her ne kadar ev hanımı 
olsa da Abdullah Rahmani’nin 
de yönlendirmeleriyle birçok 
dini kitap okuyarak kendisini 
geliştirdi.

“Dinime hizmet edip ma-
nevi olarak rahatlamak is-
tedim”

3 kızı, 2 oğlu ve eşiyle müte-
vazi ama huzurlu bir şekilde 
yaşayan Rahmani, 43 yaşına 
geldiğinde hayatının en büyük 
kayıplarını yaşadı. Aynı sene 
peş peşe önce babasını daha 
sonra annesini sonsuz yol-
culuğa uğurladı. Bu süreçte 
hayatın anlamını sorgulayan 
Rahmani, o dönemde yaşadığı 
duygularını ve Kur ’an-ı Kerim’i 
yazmaya nasıl karar verdiğini 
şu sözlerle anlattı: “Önce ba-
bamın, ardından da annemin 
kaybı hayatın ne kadar fani 
olduğunu bir kez daha yüzü-
me vurdu. Bu dönemde dini-
me hizmet etmeye ve manevi 
olarak beni rahatlatan şeyler-
le daha fazla meşgul olmaya 
karar verdim. Bu sırada büyük 
bir şevkle okuduğum kutsal 
kitap Kur ’an-ı Kerim’i neden 
yazmayayım diye düşündüm. 
Bu fikrimi eşim Amine’ye söy-
lediğimde o da memnuniyetle 
destek olacağını söyledi ama 
o zaman kısmet olup da bir 
türlü başlayamadık”.

“Bir cüzü hazırlamamız altı 
ayımızı alıyor”

Rahmani, anne ve babasını 
kaybetmesinin ardından verdi-
ği bu kararı ancak 13 yıl sonra 
uygulamaya başladı. Kur ’an-ı 
Kerim’i yazıp dikmenin ol-
dukça zor ve meşakkatli bir 
iş olduğunu belirten Rahma-
ni, karısı Amine ile gece gün-
düz çalıştıklarını dile getirdi. 
“İlk olarak ben pamuktan ku-
maş sayfalara ayetleri yazıyo-
rum. Ardından da eşim Amine 
o sayfaları iğne iplikle birbiri-
ne tutturarak dikiyor. Kur ’an-ı 
Kerim’in her bir cüzünü ha-
zırlamamız yaklaşık 6 ayımı-
zı alıyor. Ancak bir müzeye 
el yazması bir Kur ’an-ı Kerim 
kazandırarak İslam’a hizmet 
edeceğimiz inancı bizi ayakta 
tutuyor.”

“Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a takdim 
etmek istiyoruz”

Tek işlerinin Kur ’an-ı Kerim’i 
yazmak olmadığını, yaşamla-
rını sürdürebilmek için çalış-
mak ve para kazanmak zo-
runda olduklarını ifade eden 
Rahmani, bu iş için sadece 
yılın yarısında çalışabildikleri-
ni bu nedenle de işlerin çok 
yavaş ilerlediğinden yakındı. 
Geriye kalan 24 cüzün bitme-
si için gece gündüz çalışma-
ları gerektiği belirten Rahma-
ni, bu konuda hükümetten ve 
iş adamlarından yardım istedi. 
Rahmani, Kur ’an-ı Kerim’in ta-
mamını hazırladıklarında ne 
yapacaklarını ise şu sözler-
le anlattı: “El emeği göz nuru 
hazırladığımız Kur ’an-ı Kerim 
bittiğinde onu müzelerden bi-
rine koymak üzere İslam dün-
yasının lideri, dost ve kardeş 
ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a takdim etmek isti-
yoruz”.

6 yılda 6 cüz: El 
emeği güz nuru

HABER & TASARIM:
FAİZULLAH SABİR

İlk olarak ben pamuktan kumaş 
sayfalara ayetleri yazıyorum. Ardından 
da eşim Amine o sayfaları iğne iplikle 
birbirine tutturarak dikiyor. Kur’an-ı 

Kerim’in her bir cüzünü hazırlamamız 
yaklaşık 6 ayımızı alıyor. Ancak bir 

müzeye el yazması bir Kur’an-ı Kerim 
kazandırarak İslam’a hizmet edeceğimiz 

inancı bizi ayakta tutuyor.
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
(KTMÜ) İletişim Fakültesi’nde akademik 
uzman olarak çalışan fotoğraf sanatçısı 
Fahri Tarhan, “Türk Diasporası Medya 
Ödülleri Yarışması”nda birinci oldu.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Medya Merkezi 
Mediamanas (Radyo Televizyon Müdürlüğü) Kırgız Cumhuriyeti 
Gençlik, Beden Eğitimi ve Spor İşleri Devlet Ajansı tarafından 
teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

HABER: MEDIAMANAS
FOTO: MEDIAMANAS

HABER: MEDIAMANAS
FOTO: MEDIAMANAS

Akademik uzman Tarhan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Baş-
kanlığı (YTB)’ nın 10. Kuruluş Yıldönümü’ne ithafen düzenlenen “Türk 
Diasporası Medya Ödülleri Yarışması”nda  fotoğraf dalında birincilik 
ödülüne layık görüldü. 
Yarışmaya Kırgızistan’ın gündelik hayatını belgeleyen yıllar içinde çekti-
ği 3 kareyle katıldığını ifade eden Tarhan, “Yıllardır yaşadığım bu güzel 
coğrafyanın ve güzel insanlarının yer aldığı karelerle bu birinciliği almak 
beni daha da mutlu etti.” şeklinde konuştu.
YTB’nin hem etki alanı hem de kurumsal anlayışı ile önemli işlere imza 
attığını belirten Tarhan, “Türk Diasporası Medya Ödülleri yarışması vası-
tasıyla bu güzide kurumumuzun organizasyonunda yer almak gerçek-
ten bir eğitmen ve fotoğraf sanatçısı olarak beni çok mutlu etti.” dedi.
KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, YTB’nin “Türk Diasporası Med-
ya Ödülleri Yarışması”nda ödül alan akademik uzman Tarhan’ı rektör-
lükte kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Ayrıca Rektör Prof. 
Dr. Ceylan, ödül alan Tarhan’a hediye takdiminde bulundu. 

Kırgız Cumhuriyeti Gençlik, Beden Eğitimi ve Spor İşleri Devlet Ajansı, Mediamanas’a, rüşvet-
le mücadele çalışmalarına bu konuda farkındalık oluşturacak bir spot hazırlaması talebiyle 
geldi. Mediamanas tarafından hazırlanıp sosyal medyada ve televizyon kanallarında yayın-
lanan spot halkın ilgisini çekti.
Kırgız Cumhuriyeti Gençlik, Beden Eğitimi ve Spor İşleri Devlet Ajansı Başkanı K. Şabdanbayev 
imzalı teşekkür belgesi, ajans yetkilisi tarafından Mediamanas’a takdim edildi.
Mediamanas daha önce de ortaöğretimde eğitimin aksamaması için yapılan çalışmalara Kır-
gızistan bakanlıkları için hazırladığı uzaktan eğitim programları, sosyal spotları ve pandemiy-
le ilgili halkı bilinçlendirici radyo ve televizyon programlarıyla büyük katkı sağladı. Bu çalış-
malar Türkiye ve Kırgızistan medyasında haber konusu edildi.
Mediamanas uluslararası organizasyonlar tarafından da çeşitli projelerde medya partneri 
olarak tercih ediliyor.

14KAMPÜS

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
(KTMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 
öğrencileri, “Expo Sonbahar” 
yarışmasından ödülle döndüler.

HABER: MEDIAMANAS
FOTO: MEDIAMANAS

KTMÜ Öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı An-
kara Kulübü ile Kırgız Cumhuriyeti TMJ (Hayat, mevsim ve yaşam) Vakfı 
tarafından 4-9 Kasım 2020 tarihleri arasında organize edilen çevrimi-
çi Uluslararası Expo Sonbahar Yarışması’nda resim ve müzik dallarında 
ödüle değer görüldü.

Güzel Sanat Fakültesi Müzik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Meylıkan Temiro-
va birincilik, Beksultan Alımbekuulu ise ikincilik ödüllerinin sahibi oldu. 
Resim Bölümü 3. sınıf öğrencisi İbarat Amangeldiyev üçüncülük ödülü-
ne değer bulunurken Ayike Bedelbayeva ve Cıldız Taciyeva ise perfor-
manslarıyla takdirleri topladı.

11 farklı sanat dalında gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye, İran, Bulgaris-
tan, Romanya, Makedonya, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kır-
gızistan, Altay, Karakalpakistan’dan gençler katıldı.
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Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi (KTMÜ) Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
mezunu ve KTMÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü yüksek 
lisans öğrencisi İmanbek 
Tentiyev, Dünya Sambo 
Şampiyonası’nda ikinci oldu.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörlüğü tarafından Sosyal Bilimler 
Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlükleri’ne, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
(İİBF) Dekanlığı’na ve Üniversite Genel Sekreterliği’ne yeni atamalar yapıldı.

HABER: MEDIAMANAS
FOTO: MEDIAMANAS

HABER: MEDIAMANAS
FOTO: MEDIAMANAS

Sırbistan’ın Novi Pazar şehrinde 5-8 Kasım 2020 tarihleri 
arasında düzenlenen şampiyonaya 30 ülkeden yaklaşık 400 
sporcu katıldı. Şampiyonada 52 kiloda yarışan Tentiyev dün-
ya ikincisi oldu. Tentiyev yaşadığı mutluluğu “Çocukluğum-
dan beri hayalini kurduğum şeyi gerçekleştirdim. Yaşadığım 
duyguların sözlerle karşılığı yok. Ülkeme, beni sevenlere bu 
gururu yaşattığım için çok mutluyum” sözleriyle ifade eder-
ken, bugüne kadar onu yetiştiren, başta Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu hocaları olmak üzere tüm emeği geçen-
lere teşekkürlerini bildirdi.

Enstitülere müdür ataması 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Mü-
dürlüğü’ne İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Kadir Ardıç, Fen Bilim-
leri Enstitüsü Müdürlüğü’ne ise 
Fen Fakültesi Uygulamalı Ma-
tematik ve Enformatik Bölümü 
öğretim üyelerinden Doç. Dr. İs-
met Altıntaş atandı. Rektör Prof. 

Dr. Alpaslan Ceylan 26 Ekim 
2020 tarihinden itibaren yeni 
görevlerine atanan Prof. Dr. Ar-
dıç ile Prof. Dr. Altıntaş’a göreve 
başlama belgelerini verdi.
İİBF dekanlığına atama
Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekan Vekilliği görevi-
ne Prof. Dr. Metin Bayrak atandı. 

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan 
ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek 
Kulmırzayev 14 Aralık 2020 tari-
hi itibariyle göreve atanan Prof. 
Dr. Metin Bayrak’a üniversite ro-
zetini taktı.
KTMÜ Genel  
Sekreterliğine atama 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesi Genel Sekreterliği ata-

ması yapıldı. Genel sekreter-
lik görevine Edebiyat Fakülte-
si Tarih Bölümü Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Oktay Özgül atandı. 
Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan 
ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek 
Kulmırzayev 11 Oacak 2021’de 
Rektörlükte düzenlenen tören-
de Doç. Dr. Özgül’e görevlen-
dirme belgesini verdi.
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"Dordoy'da bir 
satıcı "

"Bişkek
Yakınları"

"Kartal 
Eğiticisi"

Fahri Tarhan

Fahri Tarhan

Fahri Tarhan

Fahri Tarhan

• KTMÜ adına sahipleri  
Rektör Prof. Dr.  
Alpaslan Ceylan 

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

Öğr. Gör. Dr. Kanışay 
Muktarova

Arş. Gör. Dr. Topçugül 
Narmamatova

Arş. Gör. Camilya 
Abdımalikova

• Editör 
 Arş. Gör. Banu Erdoğan 

Çakar 
 Arş. Gör. Zeki Okyay

• Gazete Tasarımı 
Ravşan Abdullaev

• Yazışma Bilgileri 
KTMÜ Cengiz Aytmatov 

Kampüsü Iletişim 
Fakültesi, Bişkek Tel +996 

(312) 492756/1164

KAMPÜS 16

"Ev Sahibi"
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