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Manas’ta Nevruz Bayramı

10 Şubat’ta Tayland tatilinden dönen Cuhunbayev ailesi, 7 
yaşındaki kızları Alina’yı Kazakistan’ın Uluslararası Almatı 
Havalimanı’nda unuttu. Yaklaşık 3 saat sonra, polisin 
kendilerini aramasıyla kızlarının havalimanında kaldığını 
öğrenen aile, çocuklarına sağ salim kavuşmanın mutluluğunu 

yaşadı.   >>> 

Cetigen Orta Asya halklarına ait, ahşaptan yapılan ve 
dizüstünde parmakla çalınan bir enstrüman. Geçmişte halk 
arasında oldukça popüler olan bu enstrümanın günümüzde 
adını bilenler bile oldukça az. Zamana yenik düşen ve 
unutulmaya yüz tutan bu enstrümanın tarihini ve Türkler 
için önemini Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Müzik Sanatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 

Dr. Cusup Aysayev ile konuştuk. >>> 

Kimi eşinden ayrılmış, kimini evladı istememiş, kimi 
kötü alışkanlığından dolayı ailesi tarafından evden atıl-
mış. Her biri birbirinden farklı, dram dolu bu hikâyeler 
ortak bir mekânda buluşuyor. Bişkek’teki Kolomto Sı-
ğınma ve Barınma Evi kimsesiz ve evsizlere kucak aça-

rak onlara yeni bir yuva oluyor.   >>> 

Eyvah, kızım 
nerede?

Ulusal çalgı; 
cetigen

Farklı kaderlerin buluşma 
yeri; sığınma evleri

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) Nevruz Bayramı coşkusu yaşandı. 
Türk dünyası gençlerinin gün boyunca kampüste hep birlikte geleneksel spor oyunlarını 

ve danslarını sergiledikleri, ağaç diktikleri, stantlarda ülkelerini tanıttıkları, ana 
dillerinde tüm Türk dünyasını selamladıkları, şarkılarını seslendirdikleri Nevruz 

Bayramı Kutlama Programı salondaki konuklara coşkulu anlar yaşattı.
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Cengiz Aytmatov Kampüsü Ka-
sım Tınıstanov Konferans Sa-
lonu’nda 21 Mart 2019’da ger-
çekleştirilen programa, Rektör 
Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rek-
tör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kul-
mırzayev, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Bişkek Temsilcisi 
Atınç Keskin, akademisyenler, 
öğrenciler ve aileleri ile basın 
mensupları katıldı.

Yönetmenliğini İletişim Fakül-
tesi Radyo-Televizyon ve Sine-
ma Bölümü Başkanı Doç. Mol-
doseyit Mambetakunov’un yap-
tığı program, Rektör ve Rektör 
Vekilinin açılış konuşmaları, 
Umay Ene’nin Nevruz Duası ve 
öğrencilerin temsili olarak ge-
leneksel sümölök tatlısını pişir-
meleriyle başladı. 

Nevruz Manas ailesine 
mutluluk getirsin

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Bal-
cı, açılış konuşmasında, “Bu-
gün bütün Türk dünyasında, 
hatta kuzey yarımkürenin ta-
mamında yeni bir güne başla-
manın sevincini, mutluluğu-
nu birlikte yaşıyoruz. Bu yeni 
günün adı Nevruz’dur. Esasen 
Farsça bir kelime olarak yeni 
ve gün kelimelerinin birleşme-
sinden oluşuyor ve yeni gün an-
lamına geliyor. Doğrusu uzun 
bir kışı geride bırakıyoruz. Şim-
di hava ısındı, su ısındı, toprak 
ısındı ve o topraktan çiçekler, 
çiğdemler, ağaçlardan yeşil gü-
zel yapraklar, tomurcuklar yeni 
bir mutluluğun habercisi olarak 
yeni bir hayatı bize müjdeliyor. 
Nevruz’da bütün ümitler taze-
leniyor. Hayata yeni bir sevinç-
le bakıyoruz. Nevruz hepimize 
öncelikle sağlıkla gelsin, önce-

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) Nevruz Bayramı coşkusu ya-
şandı. Türk dünyası gençlerinin gün boyunca kampüste hep birlikte geleneksel spor 
oyunlarını ve danslarını sergiledikleri, ağaç diktikleri, stantlarda ülkelerini tanıt-
tıkları, ana dillerinde tüm Türk dünyasını selamladıkları, şarkılarını seslendirdik-
leri Nevruz Bayramı Kutlama Programı salondaki konuklara coşkulu anlar yaşattı.

Manas’ta 
Nevruz Bayramı
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likle ailelerimizde mutluluk ve 
huzur olsun. Öncelikle büyük 
Manas Ailesi’nde birlik ve bera-
berlik, kardeşlik ve dostluk ol-
sun. Halkımızda, yurdumuzda, 
Kırgızistan’ımızda, ana yurdu-
muz Türkiye’de, bize her zaman 
yardım eden ve bizimle birlik-
te olan tüm Türk halklarında 
her zaman başarı, iyilik olsun, 
birliktelik ve barış olsun. Bu-
gün iyi dileklerin olduğu gün-
dür. Şimdi hepimizin sevgiyle 
bakıp güzel söz söyleme zama-
nıdır. Çocuklarımız hayırlı ol-
sun, ülkelerine ve milletlerine 
faydalı olsunlar, gelecekleri ay-
dınlık olsun, rızıkları helalinden 

ve bol olsun, ömürleri bereket-
li olsun. Analarıyla, babalarıyla 
birlikte büyüsünler, birlikte yaş-
lansınlar. Analarımız, babala-
rımız hayırlı evlatlara sahip ol-
sun, torunlarıyla beraber yaş-
lansınlar. Memleketlerimizin 
geleceği aydınlık olsun. Nevruz 
Bayramı’mız hepimize kutlu ol-
sun! Bütün Türk dünyasına ye-
niliklerin, yeni düşüncelerin, 
yeni fikirlerin, yeni işlerin, yeni 
başarıların geldiği bir yıl olsun. 
Türk ve İslam dünyasında ya-
şanmakta olan bu büyük üzün-
tülerin bitmesine Yüce Allah ve-
sile kılsın. Hepimize hayırlı ol-
sun.” dedi.

Nevruz yenilenmenin 
bayramıdır

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek 
Kulmırzayev de “Geçen Nev-
ruz’dan bu yana zaman çok hızlı 
bir şekilde aktı. Vaktin ne kadar 
hızlı geçtiğini fark etmemişiz. 
Demek ki bizim için yıl olduk-
ça iyi ve verimli geçmiş. Geçen 
yıl kendimiz, ailelerimiz, yurdu-
muz, ülkelerimiz ve üniversite-
miz için iyi dileklerde bulunduk. 
Dileklerimiz kabul oldu; bu yıl 
da bayram vesilesiyle aydınlık 
yüzlerle bir araya gelmemizi ve 
hep birlikte yeniden bayram se-
vincini yaşamamızı Allah nasip 
etti. Çocukluğumuzdan da bil-

diğimiz gibi Nevruz Bayramı, iyi 
dileklerde bulunma, yenilenme 
bayramıdır. Bu bayram, kışın 
zorluklarının sağ salim atlatıla-
rak, geceyle gündüz sürelerinin 
eşitlenerek, ilkbaharın gelmesi-
nin sevincini yaşattıran bayram-
dır. Atalarımız bunu geçmişte 
fark etmişler, hayatın yenilen-
diğini, canlandığını görmüş ve 
taptaze dileklerle Nevruz’u kar-
şılamışlardır. Hayatın yeni bir 
anlam bulduğu bu bayram he-
pimize kutlu olsun. Ailelerimiz, 
yakınlarımız, halklarımız iyilik 
ve güzellik içinde olsun. Geçen 
yıl vefat eden meslektaşlarımızı 
da analım bugün. Onlar sağlık-
larında üniversitemize çok şey 
kattılar. Gençlerimize Allah sıh-
hat ve uzun ömür versin. Bizler 
gelecek nesillerimiz için yaşıyo-
ruz. Onlar bizim bıraktıklarımı-
zı devam ettirecekler. Gençleri-
miz bütün değerlerimizi koru-
yacaklar. ‘İyi dilek, rızkın yarısı-
dır.’ denir. Rızkın yarısı dilekle 
oluyorsa, kalan yarısı da emekle 
oluyor. Çalışmaya, emeğimizle 
yenilikler, güzellikler üretmeye 
devam edelim. Hepinize sağlık, 
mutluluk ve başarı dilerim. Her 
ailede esenlik olsun. Yaşlıları-
mız, aksakallarımız var olsun, 
sağlıklı olsun. Allah onların du-
alarını kabul etsin. Bütün Türk 
halkları kardeşlik, barış ve refah 
içinde yaşasın. Allah bizleri kö-
tülüklerden korusun. Gelecek 
Nevruzları da hep birlikte kutla-
yalım.” diye konuştu.

Programın son bölümünde 
Türk halklarının şarkılarından 
oluşan öğrencilerin hazırladık-
ları konsere yer verildi. Anayurt 
Marşı’nın söylenmesi ve birlikte 
hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle 
program sona erdi
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18 Mart 2019’da Kasım Tınıs-
tanov Konferans Salonu’nda 
düzenlenen programa Türkiye 
Cumhuriyeti Bişkek Büyükel-
çisi Cengiz Kamil Fırat, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Biş-
kek Temsilcisi Atınç Keskin, 
KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Se-
bahattin Balcı, Rektör Vekili 
Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, 
akademisyenler, öğrenciler ve 
basın mensupları katıldı.

Tarihte görülen en büyük 
deniz gücü

Programın açılış konuşma-
sında Türk dünyasının genç-
lerine atalarının şanlı tarihi-
ni özetleyen Rektör Prof. Dr. 
Balcı şunları kaydetti: “Çok 
uzun yıllardan beri, en azın-
dan 2010 yılından beri, bu şe-
refli müessesede hizmet edi-
yorum. Bu salon o tarihten 
beri çok kez Çanakkale Zaferi, 
Şehitler Günü ve İstiklal Mar-
şı’nın kabulüyle ilgili progra-
ma sahne oldu. Burada Türk 
tarihinin en önemli olayların-
dan ve zaferlerinden birisini 
bir kere daha derinden anla-
maya çalıştık. Sevgili gençle-
rimize aktarmaya gayret et-
tik. Sevgili Kardeşlerim, ola-
ğanüstü bir zamanın yaşandı-
ğı yerdir Çanakkale ve Boğaz 
Harbi. Büyük şok yaşayan 
ordu, düşman gücü, ordumu-
zun karşısında geri çekilmek 
durumunda kalıyor; ama vaz-
geçmiyorlar. Deniz Kuvvetle-
ri’ni Limni’de toplayıp tekrar 
toplanıp toparlanıp bu sefer 
de 25 Nisan gecesi gelip Geli-
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KTMÜ’de Çanakkale Şehitlerini 
anma programı düzenlendi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde 
“İstiklal Marşı’nın Kabulü, Mehmet Akif Er-

soy’u ve 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Anma 
Günü” adlı program düzenlendi.

bolu’dan kara harekâtına baş-
lıyorlar. Gerçekten bir kere 
daha Türk’ün ateşle imtihanı 
başlıyor.” 

Güçlü düşmanın 
talihsizliği, karşısında 
Kahraman Türk 
Askeri’nin olmasıydı

İtilaf Devletleri’nin askerle-
rinin büyük bir hezimete uğ-
radığını ifade eden Rektör 
Prof. Dr. Balcı konuşmasını şu 
açıklamalarıyla sonlandırdı: 
“Maksatları şuydu: saat 5’te 
İstanbul’da çay içip Osmanlı 
Devleti’ni I. Cihan Harbi’nde 
saf dışı bırakıp Rusya’ya yar-
dım ulaştırıp o zamanki Çarlık 
Rusya’sını zor durumdan kur-
tarıp güçlü müttefik olarak I. 
Cihan Savaşı’nı kısa zamanda 
kazanmak ve savaşı kısaltmak. 
Olmadı bu iş. Geldiler, sonra 
hüsrana uğrayıp gittiler. Ama 
şunu söyleyeyim, Allah için 
çok ama çok, bütün imkânları-
nı kullanarak savaştılar. Kim-
se diyemez ki gelen düşman 
gücü korkaktı, beceriksizdi, iş 
bilmezdi. Hayır, onlar da kan-
larını döktüler, öldürmek için 
öldüler. Ama karşılarında ye-
nemeyecekleri bir kahraman 
Türk Askeri, Ordusu vardı. 
Talihsizlikleri o... Belki dün-
yanın başka yerinde böyle bir 
güçle gitselerdi, çok kısa za-
manda istediklerini yaparlar-
dı. Onları hezimete uğratan, 
bu kahraman milletin evlatla-
rı, şanlı Türk Ordusu’ydu. Al-
manlar da vardı tabii ki o cep-
hede; ama sayısı azdır. Hakla-

rını yemeyelim. Bin civarında 
yoktur Alman askeri Çanak-
kale’de. Komuta kademesinde 
hepsi bu kadar. Ama onların 
da çok etkili halleri yoktur. So-
nuç bizim için ne oldu? Bizim 
için şu oldu: Devletimizi çö-
kertemediler. Yüz yıldan fazla 
bir zamandır bir zafer kazana-
mamanın ıstırabını, hüznünü, 
sıkıntısını, bunalımını yaşa-
yan büyük Türk Milleti, şan-
lı bir zafer kazanarak, bundan 
sonrası için başını dik tutaca-
ğını ve geleceğine sahip çıka-
cağını gösterdi.” 

Gençler ecdadımızın 
izinden gitmeli

Etkinliğe katılan katılımcıla-
rın Çanakkale Savaşı’nın ne 
derece önemli bir zafere sa-
hip olduğunu bildiğini söy-
leyen Rektör Vekili Prof. Dr. 
Kulmırzayev, “Üniversitemiz-
de bugün Çanakkale Savaşı 
Şehitleri’mizi anarak çok an-
lamlı bir faaliyet gerçekleşti-
riyoruz. Bu salonda bulunan-
ların hepsi Çanakkale Sava-
şı’nı iyi biliyor. Bugün yeryü-
zünde 200’den fazla ülke var. 
Bunların içinde Türk halkları-
nın, ülkelerinin ve dalgalanan 
bayraklarının var olması, biz-
den önceki nesillerin, ecdadı-
mızın eseri. Kahraman ecda-
dımız bize vatanımızda kendi 
dilimizle, kültürümüzle, örf ve 
adetlerimizle yaşama imkânı 
tanımıştır. Onlardan sonra-
ki nesiller olarak bizler de bu 
büyük başarıları devam etti-
rerek, Türk haklarının ve ül-
kelerinin yeryüzünden silinip 
gitmemesi için üstümüze dü-
şeni yapmalıyız. Her sorun sa-
vaş meydanında çözülmüyor. 
Bugün barış ve huzur içinde 

yaşıyoruz. Bir zamanlar Türk 
dünyası dağınık bir haldeydi. 
Şimdiyse bize tarihi bir imkân 
verildi: birlikte olmak. İşte bu 
imkân Türk halklarının ba-
ğımsızlıklarını kazanmasıyla 
ilgilidir.” dedi.  

Türk dünyasının birlik ve be-
raberlik içinde hareket etme-
si gerektiğini belirten Rektör 
Vekili Prof. Dr. Kulmırzayev, 
“Günümüz dünyasında bir 
rekabetin olmadığını düşün-
memek gerekiyor. Çanakka-
le Savaşı ve atalarımızın bü-
yük mücadelelerle kazandık-
ları diğer savaşlar gibi Türk 
halklarının kanlarının dökül-
düğü savaşlar, form değiştir-
miş olarak devam ediyor. Bu-
gün bizim güçlü olmamız ge-
rekiyor. Birlik içinde olmamız 
gerekiyor. Bilimsel ve kültürel 
olarak gelişmiş olmamız ge-
rekiyor. Günümüz dünyasın-
da rekabet bunlar üzerinden 
yapılıyor. Gençler her açıdan 
kendinizi daha fazla geliştir-
melisiniz.” şeklinde konuştu.

Çanakkale Zaferi ve 
Edebiyatta Temsili

Program kapsamında Edebi-
yat Fakültesi Türkoloji Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, “Çanakkale 
Zaferi ve Edebiyatta Temsi-
li” konulu sunum yaptı. Türk 
edebiyatında; Türk edebiyatı 
arşivcilerinin Çanakkale Sava-
şı’nın yeterince temsil edilme-
diğini ifade ettiklerini belir-
ten Prof. Dr. Aydın Çanakka-
le Savaşı’na ilişkin, “Çanakka-
le Savaşı’nın da dahil olduğu 
1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı 
askerleri Irak, Libya, Filistin, 
Balkanlar gibi birçok cephe-
de kendisinden kat kat büyük 

düşmanlarla savaşmıştır. Ça-
nakkale Savaşları deniz, kara 
ve harp savaşları olmak üze-
re üçe ayrılır. Çanakkale Sa-
vaşı’nda Türk askerleri sö-
mürgecileri yenmiştir. Rektör 
hocamızın da ifade ettiği gibi 
savaşta savaşan taraflar ara-
sında hiçbir şekilde denklik 
söz konusu değildir.” dedi.

Çanakkale Zaferini anlatan ilk 
edebi eserlerin şiirler olduğu-
nu söyleyen Prof. Dr. Aydın, 
“Çanakkale Zaferinin yansı-
malarını Türk Edebiyatı’nın 
hemen hemen her türünde 
görmek mümkündür. Çanak-
kale Destanı ilk olarak şiirlere 
yansımıştır. Türk Edebiyatı’n-
da nesir türünde eseler daha 
sonra ortaya çıkmıştır. 1920 
yılında İstanbul’da toplanmış 
20-30 kişiden oluşan genç 
edebiyatçılar grubuna cepheyi 
ziyaret etmek suretiyle cephe-
de olan biten gelişmeleri halka 
anlatmaları teklif edilmiştir. O 
dönem sanatçılara ve sanatın 
gücüne olan inanç da üst se-
viyelerde olduğu için böyle bir 
teklif söz konusu olmuştur. ” 
şeklinde konuştu.

Programda savaş sırasında ya-
şananlar öğrenciler tarafından 
hazırlanan oyunla sergilendi, 
üniversite öğrencileri İstiklal 
Marşı’nın on kıtasını okudu, 
KTMÜ Türk Dünyası Orkest-
rası Çanakkale şarkılarından 
oluşan bir konser verdi, TRT 
Avaz yapımı Çanakkale ko-
nulu film gösterildi. Program 
sonrasında konuklara Kahra-
man Türk Askeri’nin savaşta 
yediği buğday çorbası ve ho-
şaftan oluşan öğle yemeği ik-
ram edilerek anma günü et-
kinlikleri sona erdi.
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Prof. Dr. Safran’a eşlik eden 
heyette Yükseköğretim ve 
Yurt Dışı Eğitim Genel Mü-
dürü Yusuf Büyük, Avrupa 
Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürü Burcu Eyisoy Dalkı-
ran, Avrupa Birliği ve Dış İliş-
kiler Genel Müdürlüğü Dai-
re Başkanı Binnur Uzun, Ta-
lim Terbiye Kurul Üyesi To-
per Akbaba, Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
Eğitim Uzmanı Ender Ereski-
ci bulundu.

Üniversitenin Sosyal Tesisler 
Senato Salonu’nda 13 Mart 
2019’da düzenlenen toplantı-
da Bakan Yardımcısı ve heye-
tinin yanı sıra Türkiye Cum-
huriyeti Bişkek Büyükelçisi 
Cengiz Kamil Fırat ve eşi Va-
siliki Fırat, Büyükelçilik Mü-
şavirleri, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Bişkek Temsilci-
si Atınç Keskin, Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA) Bişkek Prog-
ram Koordinatörü Ali Muslu 
KTMÜ Senato Üyeleri ile bir 
araya geldi.

Üniversitenin tanıtım filmi-
nin ve Göçebe Oyunları’ndan 
kesitlerin gösterildiği film 
gösteriminin ardından Rek-
tör Prof. Dr. Sebahattin Balcı 
üniversite ile ilgili bilgi sun-
du. Prof. Dr. Balcı sunumun-
da kurum kültürü; akademik 
ve idari yapı ve birimler; eği-
tim programları; akademik 
personel ve öğrenci profili; 
mezunların istihdam duru-
mu; fiziki, teknik ve teknolo-
jik altyapı; bilimsel başarılar; 
sosyal, kültürel, sanatsal ve 
sportif faaliyetler; üniversite-
nin son 9 yıldaki gelişim gra-
fiği ve Türk dünyasının önde 
gelen bir yükseköğretim ku-
rumu haline gelme seyriyle il-
gili bilgi verdi.
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Bakan Yardımcısı 
Mustafa Safran 

KTMÜ’yü ziyaret etti
Türkiye Cumhuriyeti 

Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Mustafa Safran ve 

beraberindeki heyet, 
Kırgızistan-Türkiye 

Manas Üniversitesi’ni 
(KTMÜ) ziyaret etti.

Manas Üniversitesi’nin 
aldığı mesafe Türkiye’nin 
gücünü gösteriyor

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Safran, “Ben zaman zaman 
buraya geldim. İlgileniyoruz; 
Rektör hocamızla da iletişi-
mimiz vardır. Yükseköğretim 
Kurulu’nda çalıştığım için 
burayı yakın mercek altında 
takip etme imkânımız oldu. 
Şunu belirtmek isterim: Üni-
versitenin 23 yılda aldığı me-
safe Türkiye Cumhuriyeti’nin 
gücünü gösteren bir gelişim-
dir. Türkiye’de bir üniversite-
nin kültürünün oturması için 
en az 40 yıl gerekmektedir. 
Ancak bu üniversite 23 yılda 
gerçekten çok büyük mesafe 
kat etti. Üniversitenin Scien-
ce Citation Index yayınları-
na, Web of Science’taki per-
formansına bakıldığı zaman 
Türkiye’deki birçok üniver-
siteden çok daha önde oldu-
ğu da görülüyor. Bu anlamda 
da bir gurur kaynağıdır. Böy-
le bir müessesenin ülke dışın-
da ülkemizi temsil ediyor ol-
ması ayrıca bir gurur vesilesi-
dir.” dedi.

Bu mucizeyi 
gerçekleştirenlere 
teşekkür

Prof. Dr. Safran, “Geçmiş-
te üniversitenin kuruluşunda 
katkıda bulunan rektör ho-
caların ve öğretim üyelerinin 
bir kısmını tanıyorum. Ger-
çekten o günden bugüne ka-
dar bu mesafenin alınması-
nı sağlayan tüm öğretim üye-
lerine, tüm rektörlere, Sayın 
Sebahattin Hoca’ma, -Düşü-
nebiliyor musunuz? Kırgızis-
tan’da Türkiye bir üniversite 
açacak ve bu Orta Asya coğ-
rafyasında, Türk Cumhuri-
yetleri içerisinde belli kriter-
leri aşarak çok iyi bir konu-
ma gelecek…- bu mucizenin 
gerçekleştirilmesinde katkı-
sı olan tüm denetleme kuru-
lu üyelerine, T.C. Milli Eği-
tim Bakanlığı adına teşekkür 
ediyorum. Büyük ülke olma-
nın ve büyük devlet olmanın 
ölçülerinden birisi de aslında 
bunlar. Ülke sınırları dışın-
da yüzümüzü gösterebildiği-
miz ölçüde saygın, etkili ve de 
gerçekten standartları yüksek 
bir şekilde bunu başarabiliyor 

olmamız bizim için büyük bir 
gurur kaynağıdır. Böyle başa-
rılar, olağanüstü çabalar, fe-
dakârlık, işi benimsemeyi ge-
rektiriyor. İyi bir yönetim an-
layışını gerektiriyor. Bu an-
lamda biz her zaman için 
gurur duyuyoruz. Fakat şu da 
var ki Türkiye Cumhuriyeti de 
bütün bunları gördükten son-
ra her türlü desteği veriyor. 
Gerçekten bunlarla insan gu-
rur duyuyor.” diye konuştu.

Kırgızistan’la ilgili her 
talep hemen karşılanıyor

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Safran, “Şundan emin olabi-
lirsiniz ki Kırgızistan ile ilgi-
li bir talep olduğunda hemen 
imzalayıp gönderiyoruz. Yurt 
dışında her şekilde bize dü-
şen işlerin hiçbiri beklemiyor. 
Bu anlamda gerçekten elimiz-
den geleni yapıyoruz. Yapma-
ya da devam edeceğiz. Bu şe-
kilde buranın çok daha kalite-
li, çok daha ileri düzeyde, çok 
daha açık farkla birinci olabil-
mesi için elimizden gelen ça-
bayı göstereceğiz. Burada Tür-
kiye’deki birçok üniversiteden 

çok daha zengin kadronuz var. 
Bu anlamda gerçekten üni-
versitenin gelişmesinde kat-
kısı bulunan Türkiye’den gelip 
de burada fedakârca öğretim 
üyeliği yapan, idarecilik yapan 
arkadaşların hepsine şahsım, 
Bakanlık, Bakan’ım ve eki-
bim adına tekrar tekrar teşek-
kür ediyorum. Allah size sağ-
lık, sıhhat versin. Çabalarınızı, 
gayretlerinizi eksik etmeyiniz. 
Hep beraber içeride, dışarıda 
eğitim düzeyimizi kalkındır-
mak ve hep beraber elimizden 
geleni yapmak için bu yola baş 
koyduk. İnşallah muvaffak 
oluruz. Sizlerin de muvaffak 
olmanızı diliyorum.” dedi.

Manas Üniversitesi Türk 
uygarlığının beşiğinde 
kuruldu

Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Anvarbek Mokeyev 
ise “Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin verdiği destekler 
ve bu üniversitenin kurulmuş 
olması, Kırgızistan ve 
Kırgızlar için çok önemlidir. 
O dönemlerde yeniden ayağa 
kalkmaya çalışan genç bir 
kardeş devlete Türkiye elini 
uzatarak KTMÜ’yü kurdu. 
Üniversitenin kuruluşunun da 
doğru olduğuna inanıyorum; 
çünkü burası gerçekten Türk 
uygarlığının bir beşiğidir. 
Büyük İpek Yolu’nun 
üzerindeki bu tarihi bölge, 
efsanevi Oğuz Han’ın ülkesi 
sayılır. Gerçekten de ilk Türk 
devletlerinin beşiği olarak 
kabul edilir. Burası gerçekten 
tarihi ve kültürel mirasın 
hazinesidir. O yüzden Manas 
Üniversitesi’nin burada 
kurulmuş olması çok isabetli 
bir karardır. Bundan sonra 
da üniversitemizin misyonu 
ve vizyonunu çerçevesinde 
çalışarak üniversitenin 
hedeflerini yerine getirmeye, 
saygınlığını daha da yukarıya 
çekmeye devam edeceğiz.” 
ifadesinde bulundu.

Güzel Sanatlar Fakültesi ta-
rafından hazırlanan konser 
programının eşliğinde yenilen 
akşam yemeğinin ardından zi-
yaret sona erdi.
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Manas’ta Dünya 
Kadınlar Günü 

Kutlaması
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) “8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü Kutlama  Programı” düzenlendi. Kırgızistan-Türkiye 

Genel Sekreterlik Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür 
Şefliği’nin düzenlediği program, Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, 

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev ve KTMÜ mensuplarının 
katılımıyla Kasım Tınıstanov Konferans Salonu’nda 7 Mart 2018’de 

gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Balcı, kut-
lama konuşmasında, “8 
Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü’nüzü gönülden kutluyo-
rum. Çok kıymetli Manas 
Üniversiteliler, esas itiba-
riyle bu bir günle sınırlan-
dırılabilecek bir konu değil. 
Yüce Allah insanı bir kadın 
ve bir erkekten yarattı. Do-
layısıyla insan dediğimizde 
kadın ve erkek birlikte anı-
lır.” dedi.

Kaderimizi paylaşıyoruz

Hayatın her anında erkeğin 
yanında kadının olduğunu 
ifade eden Rektör Prof. Dr. 
Balcı konuşmasını, “Haya-
tımızın her anında beraber 
hayatı yaşadığımız, kaderi-
mizi paylaştığımız, ömrü-
müzü anlamlı kıldığımız, 
yuvalarımızı kurup ocağımı-
zı tüttürdüğümüz, mutlu-
lukları orada yaşayıp bütün 
ailemize yaydığımız, son-
ra bütün topluma sevgiyi ve 
mutluluğu yaşayarak gös-
terdiğimiz, biz olan, bizim 
olan, bizden olan anneleri-
mizi, eşlerimizi, çocukları-
mızı, kız kardeşlerimizi en 
kalbi sevgilerimle selamlı-
yorum. Size Yüce Allah’tan 
öncelikle sağlık, afiyet, sıh-
hat diliyorum. Hayatınızda, 
anlamlı, mutlu başarılar di-
liyorum” şeklinde sürdürdü.

Rektör Prof. Dr. Balcı, “Ma-
nas Üniversitesi bir büyük 
ailedir. Sizler Manas’ın an-
nelerisiniz, Manas’ın eşle-
risiniz, Manas’ın çocukları-
sınız, Manas’ın kızlarısınız, 
Manas’ın kardeşlerisiniz. Bu 
büyük ailenin temel direkle-
rinden birisiniz. Bugün Ma-
nas Üniversitesi’nin Türki-
ye’de, Kırgızistan’da, Türk 
dünyasında, dünyada itibar-
lı bir kurum olarak biliniyor 
ve takdir ediliyorsa bunda 
sizin emeğiniz büyüktür. 
Siz emek verdiniz, beraber 
çalıştık ve başardık. Sizlere 
bakınca kendimizi görüyo-
ruz. Sizlere bakınca yaşa-

ma sevincimizi görüyoruz. 
Sizlere bakınca daha çok ça-
lışmak ve daha çok hizmet 
etmek aşkımızı ve azmimi-
zi görüyoruz.” şeklinde ko-
nuştu.

Kadınlar iyiliklerin 
kaynağıdır

KTMÜ Rektörü Prof. Balcı 
konuşmasının devamında, 
“Sizler iyiliklerin kaynağısı-
nız. Sizler güzelliklerin tam 
odağında bulunuyorsunuz.  
Sizler mutluluğun, sevincin, 
ümidin başlangıç noktala-
rısınız. Bir an için gözümü-
zü kapatalım ve bir hayatta 
sizsiz olduğumuzu düşü-
nelim. Allah hiçbir zaman 
bunu göstermesin de yaşat-
masın da. Evlilerimize bir 
yastıkta uzun yıllar eşleriyle 
beraber yaşamalarını Yüce 
Allah nasip etsin. Evlatları-
nı, çocuklarını, torunlarını 
yetiştirmeyi ve onları hayırlı 
insanlar olarak topluma ka-
zandırmayı nasip etsin. Ço-
cuklarımızın, kardeşlerimi-
zin hep mutlu olacak, güzel 
işler yapacak örnek insanlar 
olmalarını Yüce Allah he-
pimize nasip etsin. Ben 
bugün bu duygular-
la size bakıyorum. 
Sizin yüzünü-
zün, simanızın 
bana bu duy-
guları çağrıştır-
dığını söylemek 
istiyorum.” diye-

rek salondaki katılımcılara 
hitap etti.

Rektör Prof. Dr. Balcı ko-
nuşmasının son bölümün-
de 8 Mart Kadınlar Günü’ne 
ilişkin düşünlerini şu şekil-
de ifade etti: “Biliyorsunuz 
bizim tarihimiz de böyle-
dir. Biz kadınlarımıza, ha-
nımlarımıza, annelerimize, 
eşlerimize, kızlarımıza, kız 
kardeşlerimize kıymet ver-
meyi Batılılar’dan öğrenme-
dik. 8 Mart Günü’nü birileri 
güzel bir gün olarak dün-
yada ilan etti ve kabul gör-
dü; ama bizim medeniyeti-
mizde bunlar, var olduğu-
muz günden beri var. Büyük 
Türk Tarihi bunun eşsiz ve 
sayısız örnekleriyle doludur. 
Annemiz başımızın tacıdır, 
eşimiz sırtımızı dayadığı-
mız dalımızdır. 
Evlatlarımız, 
kızlarımız 
yuvamızın 
neşesi, na-
rin gülleri-
mizdir. Bi-
zim medeni-
yetimiz bunu 
öğretti. Bizim 

inancımız bize bu terbiyeyi 
verdi. Sevgili Peygamber’i-
miz kadınların dünyada çok 
hor görüldüğü bir zamanda 
kız çocuklarının doğduğun-
da babalarının utancından 
başını, yüzünü kapattığı bir 
zamanda, kız çocuklarının 
diri diri toprağa, mezara gö-
müldüğü bir zamanda o ca-
hillere kadınlarımızı, kızla-
rımızı en değerli varlıkları-
mız olarak öğretti. Şu hadisi 
hiç unutmayalım: “Cennet 
anaların ayağının altında-
dır.” Cennet hepimizin var-
mak istediği yer değil mi? 
Bakın ki kıymetli anamızın 
ayağının altında. Bu kada-
rıyla size hitap etmek istiyo-
rum. Allah mutluluk ve ba-
şarı versin!”

En güzel şiirler 
sizleredir

Rektör Vekili 
Prof. Dr. Kul-
mırzayev ise 8 
Mart Kadın-

lar Günü’ne 
ilişkin şu şe-

kilde konuştu: “Bu dünyada 
ne kadar dil varsa, o diller-
de yazılmış en güzel şiir-
ler kadınlaradır. Ne kadar 
düşünsek, ne kadar uğraş-
sak da sizin değerinizi an-
latmak, size olan saygımı-
zı ve sevgimizi ifade etmek 
için gereken kelimeleri bu-
lamayız. Kadınlar için en iyi 
mesleğin öğretmenlik oldu-
ğunu düşünüyorum. Bugün 
burada eskiden beri bizim-
le çalışan ve aramıza yeni 
katılan öğretim elemanları-
mız var. Sizler görevinizi en 
iyi yapmak için çalışıyorsu-
nuz. Üniversitemizdeki ge-
lişmeler ve başarılar bunun 
kanıtıdır. Bu yıl uygulama-
ya başladığımız Akademik 
Performans ve Teşvik Yö-
netmeliği Uygulaması so-
nuçlarına baktığımda en iyi 
performansı kadın öğretim 
elemanlarımızın aldığını 
görüyorum. Bu sizlerin üni-
versitemize en büyük katkı-
nızdır. Sizler çalışmalarınız-
la Devlet kurumlarınca da 
birçok ödüle lâyık görülerek 
öğrencilerimize çok iyi ör-
nek oldunuz. Bu emekleri-
niz hiçbir zaman unutulma-
yacak şekilde zihinlerde yer 
edecektir. Bundan sonra da 
bu başarılarınızla üniversi-
temizdeki erkeklere örnek 
olup bizleri motive ederse-
niz, bizler de sizlerle birlik-
te birçok başarıya imza ata-
rız. Sizlere ailenizle birlikte 
mutlu bir hayat, başarı ve 
sağlık diliyorum.” 

Tiyatro gösterisi, şiir dinle-
tisi, danslar ve şarkılarla de-
vam eden program birlikte 
hatıra fotoğrafı çektirilme-
siyle son buldu.



Yabancı Diller Yüksekoku-
lu Dil Hazırlık Bölümü’nde 
Türkiye Türkçesi öğrenen 
öğrencilere yönelik olarak 
düzenlenen yarışma 1 Mart 
2019’da KTMÜ Merkez Bi-
nası’ndaki üç ayrı salonda 
aynı anda gerçekleştirildi.

“Türk Dili”, “Türkiye”, 
“Türk Kültürü”, “Türk 
Dünyası” ve “Genel Kül-
tür” kategorilerinde 17 so-
runun sorulduğu yarışma-
ya her grubu temsilen 3’er 
öğrenciden oluşan 41 grup 
katıldı.

Üniversitede 1997’den beri 
Türkiye Türkçesi öğrenen 
öğrenciler arasında ilk kez 
bu tür bir yarışmanın ya-
pılmasının özel bir öneme 
sahip olduğunu söyleyen 

Nasirdin İsanov 
Kırgız Devlet İn-
şaat, Ulaştırma ve 
Mimarlık Üniver-
sitesi’nde 14 Mart 
2019’da 12 üniver-
siteden takımların 
yarıştığı Üniversi-
telerarası İşletme 
Olimpiyatı’nda İş-
letme Bölümü öğ-
rencileri Bektemir 
Kalmuratov, Naz-
gül Eraliyeva, Aliza 
Azimova ve Nurziya 
Abdumanapova ba-
şarılı performans-
larıyla KTMÜ’ye 
ikincilik ödülünü 
kazandırdı.
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Altın Köprü Türkçe Öğretimi 
Bilgi Yarışması düzenlendi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde 
(KTMÜ) “Altın Köprü Türkçe Öğretimi Bilgi 

Yarışması” düzenlendi.

Kırgızis-
tan-Türki-
ye Manas 
Üniversitesi 
(KTMÜ) İkti-
sadi ve İdari 
Bilimler Fa-
kültesi (İİBF) 
öğrencileri 
üniversitele-
rarası olimpi-
yatlarda ikin-
cilik ödülü 
kazandı.

Yabancı Diller Yüksekoku-
lu Müdür Yardımcısı Öğr. 
Gör. Muhittin Gümüş, öğ-
rencilerin öğrendikleri di-
lin kültürüne, genel bilgile-
rine vakıf olmaları ve üni-
versitenin vizyonuna, mis-
yonuna uygun davranış 
sergilemeleri açısından far-
kındalık oluşturmayı amaç-
ladıklarını belirtti.

Yarışmanın ilk aşamasın-
da 75 ve üzeri puan alan 23 
grup 19 Nisan 2019’da dü-
zenlenecek ikinci aşama-
ya katılmaya hak kazandı. 
Bu aşamada başarılı olan 7 
grupsa final yarışmalarına 
katılma hakkı elde edecek. 
Yarışmanın finali KTMÜ 
Kültür Merkezi’nde 13 Ma-
yıs 2019’da gerçekleştirile-
cek.

HABER: MEDİA MANAS
FOTO: ÖMER KÜFREVİ

HABER: MEDİA MANAS
FOTO: ÖMER KÜFREVİ



bu olayın 
gerçek yü-

zünü 
baba 

Cuhunba-
yev şu sözlerle 

anlatıyor; “Havali-
manında bavullarımızı 

almak için bagaj bandına 
gittiğimizde eşimle ayrıldık. Etraf 

çok kalabalıktı. Herkes kendi bagajını alarak 
arabalarına gitti. Havalimanına kendi araba-
larımızla geldiğimiz için sonrasında da birbi-
rimizi görmedik. Ben aracıma bindiğimde eşi-
mi aradım ve onun havalimanından ayrıldığı-
nı öğrendim. Bu esnada kızımın eşimle birlikte 
olduğunu düşündüğüm için onu aramak ya da 
sormak hiç aklıma gelmedi.”

“Hayatımın en korkunç anını yaşadım”

Anne Cuhunbayeva da kızının babasıyla bir-
likte olduğunu düşünerek eve doğru yola çı-
kıyor. Anne ve babası tarafından havalimanın-
da unutulan Alina ise korku ve panik içerisinde 
ağlayarak terminal binasında anne ve babasını 
arıyor. Durumu fark eden polis memuru Kanat 
Davıdov, küçük kızı polis merkezine götürüyor. 

Uzun süre küçük kızın sakinleşerek bilgi 
vermesini bekleyen polis memurları, 

daha sonra baba Cuhunbayeva’ya 
ulaşmaya çalışıyor. Defalarca aran-

masına rağmen ulaşı-
lamayan baba Cu-
hunbayev, kızları Ali-

Cuhunbayev 
ailesi 
Kazakistan’ın 
Kırgızistan 
sınırında 
bulunan Korday 
şehrinde yaşıyor. 
37 yaşındaki baba 
Canibek Cuhunbayev 
kendisine ait hukuk bürosunda 
avukat olarak çalışıyor. 36 yaşındaki anne 
Valentina Cuhunbayeva ise sahibi olduğu 
çocuk kliniğinde çocuk doktoru olarak görev 
yapıyor. Çiftin 1 yaşında Mirkarim isimli bir 
erkek çocukları ile 5 yaşında Amira ve 7 
yaşında Alina isimli 2 de kızları var. 

“Kızımızın nerde olduğunu sormak 
aklıma gelmedi”    

Son zamanlarda baba Cuhunbayev ve eşi ara-
sında anlaşmazlıklar yaşanıyor. Yaşanan tüm 
olumsuzluklara rağmen Cuhunbayev çifti ço-
cuklarının ilerde anne ve babasız kalması-
nı istemiyor. Bu nedenle de, ilişkilerini düzelt-
mek adına, yanlarına kızları Alina’yı da alarak 
Tayland’ın Phuket Adası’na tatile gidiyorlar. 10 
Şubat’ta tatilden dönen çiftin uçakları Ulusla-
rarası Almatı Havalimanı’na iniş yapıyor. İniş-
ten sonra, bagajlarını alarak yaşadıkları köye 
doğru yola çıkan çift, 
kızlarını havalima-
nında unutuyor. 
İlk bakışta olduk-
ça sıra dışı görünen 

na’nın annesinin 
yanında olmadı-

ğını ancak evlerine 
ulaştığında fark ediyor. Çift, 

bunun üzerine tartışmaya başlıyor. 
Baba Cuhunbayev, polisi aramak için telefo-
nunu eline aldığında polis merkezinden gelen 
cevapsız çağrıları görüyor. Hemen polis mer-
kezini arayan baba Cuhunbayev; “ O an kızı-
mızı kaybetmenin endişesiyle ellerim titriyordu. 
Aklıma Alina ile ilgili kötü şeyler getirmek iste-
medim ama bu kısa sürede hayatımın en kor-
kunç anını yaşadım.” diyor.

Alina’yı sağ salim babasına teslim eden po-
lis memuru Davıdov, aileleri çocuklarıyla ilgili 
daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor; “ 
Aileler çocuklarını her zaman yanlarında tut-
malı. Özellikle havalimanları gibi kalabalık yer-
lerde gözlerinin önünden ayırmamalı. Alina’yı 
havalimanında bulduğumda ailesini kaybettiği 
için perişandı, çok ağlıyordu. Onu sağ salim ai-
lesine kavuşturduk. Ancak tüm çocuklar Alina 
kadar şanslı olmayabilir.” 

Alina için boşanma ertelendi

Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba 
Cuhunbayev; “Bu olaydan büyük bir ders çı-
kardım. Artık daha dikkatli olacağım. Bu olayın 
ardından eşimle boşanma kararımızı da yeni-
den gözden geçirdik. Özellikle, Alina’nın daha 
fazla yara almaması ve psikolojisinin bozulma-
ması için bu konuyu şimdilik ertelemeye karar 
verdik.” diyor. 

Eyvah, kızım
 nerede?

10 Şubat’ta Tayland tatilinden dönen Cuhunbayev ailesi, 7 ya-
şındaki kızları Alina’yı Kazakistan’ın Uluslararası Alma-

tı Havalimanı’nda unuttu. Yaklaşık 3 saat sonra, poli-
sin kendilerini aramasıyla kızlarının havalimanında 

kaldığını öğrenen aile, çocuklarına sağ salim ka-
vuşmanın mutluluğunu yaşadı. 
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O an kızımızı 
kaybetmenin endişesiyle 
ellerim titriyordu. Aklıma 
Alina ile ilgili kötü şeyler 

getirmek istemedim ama bu 
kısa sürede hayatımın en korkunç 
anını yaşadım.

HA
BE

R:
 N

IS
SA

 Y
US

SE
NA

LI
YE

VA



Kanunun atası: Cetigen 

Kırgızlarda cetigen olarak bi-
linen bu enstrüman, Türkler-
de kanun, Kazaklarda jetigen, 
Hakaslarda çathan olarak ad-
landırılıyor. Türk kültürünün 
ortak bir ürünü olan bu ens-
trümanın tarihi hakkında pek 
çok efsane bulunuyor. Bunlar 
arasında en yaygın olanlardan 
birine göre, cetigen Yenisey 
Kırgızlarının ulusal müzik ale-
ti olarak kabul ediliyor. Ancak 
Kırgızların göçebe bir yaşam 
sürmeleri yaklaşık 5 kiloluk bir 
ağırlığa sahip olan bu enstrü-
manı her gittikleri yere yanla-
rında götürmelerini imkânsız 
kılıyor. Bu nedenle de geride 
bırakılan enstrüman, zaman 
içinde unutulup gidiyor.  Bir 
diğer efsanede ise eski çağlar-
da yaşayan yaşlı bir adam ve 
bu adamın 7 oğlu konu edili-
yor. Katıldığı savaşlarda 7 oğ-
lunu da şehit veren bu yaşlı 
adam; her bir oğlunu temsi-
len 7 telden oluşan bir müzik 
enstrümanı icat ediyor. Ceti-
gen’e ilişkin farklı bir efsane ise 
gazeteci Balbay Alaguşev’in 
“Kılımdar Murası” adlı kitabın-
da anlatılıyor. Kitaba göre ce-
tigen, 18.yüzyılda yaşayan bir 
komuzcunun tahtanın üzerine 
yerleştirdiği tellerle bir enstrü-
man yapmasıyla ortaya çıkıyor. 
Hikayeleri farklı farklı olsa da 
bu enstrüman Türk kültüründe 
Cetigen adıyla biliniyor. Ens-
trümana Japonya’da “Koto”, 
Çin’de “Şe ve Sin” deniyor.

Doç. Dr. Aysayev, tüm Türk 

Cetigen Orta Asya 
halklarına ait, ah-
şaptan yapılan ve 
dizüstünde parmak-
la çalınan bir ens-
trüman. Geçmişte 
halk arasında olduk-
ça popüler olan bu 
enstrümanın günü-
müzde adını bilen-
ler bile oldukça az. 
Zamana yenik dü-
şen ve unutulmaya 
yüz tutan bu ens-
trümanın tarihini ve 
Türkler için önemini 
Kırgızistan – Türkiye 
Manas Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Müzik Sana-
tı Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Cu-
sup Aysayev ile ko-
nuştuk.

08GAZETE  MANAS / MART ’19 / 71.SAYI D O S Y A

topluluklarının 
ortak bir kültürel 
ürünü olan cetigenin 
yeniden hak ettiği itibari gör-
mesi için var gücüyle çalışıyor. 
Cetigenin Türk müziğinde 
oldukça önemli bir yere 
sahip olan kanunun 
da atası olduğu-
nu ileri süren 
Doç. Dr. Aysa-
yev, hem ka-
nunun hem de 
cetigenin özel-
liklerini taşıyan bir 
enstrüman aracılığıyla 
bu kültürel mirası gelece-
ğe taşımayı hedefliyor. Doç. 
Dr. Aysayev, iki enstrüman 
arasındaki farkı “Cetigenin ka-
nundan farklı olarak transpo-
sizyon sorunu var. Ayrıca ceti-
gen 12-15 arası tele sahipken 
kanunda tel sayısı 75’e kadar 
çıkabiliyor.” sözleriyle dile ge-
tiriyor.  Günümüzde kullanılan 
elektro kanunları örnek göste-
rerek, kanunun zamana ayak 
uydurup günümüze kadar 
ulaştığını belirten Doç. Dr. Ay-
sayev, cetigenin unutulmaya 
yüz tutmasını ise Kırgız kültü-
rünün uzun süre Sovyet ideo-

lo-
jisine 

maruz 
kalması-

na bağlıyor. 
Cetigenin Türk top-

luluklar içinde sadece 
Hakaslar tarafından korun-

duğuna dikkat çeken Doç. Dr. 
Aysayev, “bugün eski müzik 
aletlerini sayalım desek nere-
deyse kimsenin aklına cetigen 
gelmez” diyerek yok olan kül-
türel bir değerin önemini vur-
guluyor. 

Cetigenin 
gelecek ne-

sillere de akta-
rılması için çalış-

malarını sürdüren ve 
bu amaçla iki farklı yerde 

cetigen kursu açan Doç. Dr. 
Aysayev, kendisinin bu ens-
trümanla tanışmasını ise şu 
sözlerle anlatıyor; “2008 yılın-
da Hakasya’da gerçekleştiri-
len bir konferansa katılmıştım. 
Orada Kırgızların ulusal mü-
zik aletleri konulu bir seminer 
verdim. Adını büyüklerimden 
duyduğum ama çalmasını bil-
mediğim cetigeni de orada 
öğrenme fırsatım oldu. Bu, 
çocukluğumdan beri hayalini 
kurduğum bir şeydi. Buradan 
dönüşte arkadaşım Sergey 
Çarkov’un bana cetigen hedi-
ye etmesi de bu kültürü Kırgı-
zistan’a taşımamı sağladı.” 

Ha-
kas-

ların 
tarihin-

de önemli bir 
yere sahip olan 

cetigen, Hakas bes-
teci Georgiy Çelbo-

rakov tarafından deyim 
yerindeyse halk ile birbirine 

çok yaklaştırılıyor. Hakas bes-
teci Çelborakov cetigeni araş-
tırarak birçok notayı kağıda 
döküp bu aletin çalınmasın-
da öncülük yapıyor. Hakasların 
tarihinden cetigene ilişkin bilgi 
edindiğini ifade eden Doç. Dr. 
Aysayev, “Eskiden kadınların 
cetigeni çalması yasaktı. Ge-
lişen dünya ve insan hakla-
rı çerçevesinde kadınlara da 
cetigeni çalma hakkı tanındı. 
Cetigen günümüzde en çok 
Hakasların Alıptıhnımah isimli 
tarihi destanı söylenirken çalı-
nıyor.” şeklinde konuşuyor. 

Kırgız kültürüne uygun 
revize

Ülkesine dönüşte, Kırgızis-
tan’da da bu enstrümanı yapa-
cak ve çalacak kişiler aramaya 
koyulan Doç. Dr. Aysayev, bu 
süreçte yaşadıklarını şu söz-
lerle anlatıyor; “ İlk olarak Kır-
gızistan’ın ünlü ustası Mirbek 
Manapbayev’e gittim. Sibirya 
sediri ağacından yapılan bu 
enstrümanı Kırgızistan’da nasıl 
ve hangi malzemeden ürete-
bileceğimizi tartıştık. Sonrasın-
da da Kayısı ağacından yapı-
lan enstrümanların yüksek ve 
güzel ses çıkarmasından do-
layı cetigeni kayısı ağacından 
yapmaya karar verdik. Ancak 
süreç umduğumuzdan daha 
uzun sürdü. İlk cetigenin yapı-
mı 1 buçuk yılda tamamlandı. 
Bizi en çok zorlayan da kulağa 
hoş gelen bir ses yakalamak 
için günlerce tellerinin yapı-
mıyla uğraşmak oldu.”   

Cetigen’in çıkardığı ses ile ko-
muzun çıkardığı sesin ahenk 
içinde olduğunu aktaran Doç. 
Dr. Aysayev, “Cetigen’in telle-
ri demirden yapıldığı için ko-
muzun sesine göre biraz daha 
yüksek bir ses ortaya çıkıyor. 
Ayrıca Cetigen ile bütün Kır-
gız ezgilerine eşlik edilebiliyor.” 
dedi.  

HABER:

TATTIGÜL T
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“Şarkı söyle iyileşirsin”

Sagınbekova altı çocuklu ailenin en küçüğü. 1994 yılında Kırgızistan’ın Narın Bölge-
si’nde Bayetov köyünde dünyaya geliyor. Ailesi geçimini mahalle bakkalı ve fotoğraf 
stüdyosu işleterek sağlıyor. Küçüklüğünde sık sık konser, festival ve yarış-
malara katıldığını ifade eden Sagınbekova, “Ailemizde herkes şen 
şakrak ve evde her an şarkı söylenebiliyor. Ağabeyim ve ab-
lam müzik okuluna gittikleri için komuz, piyano gibi ens-
trümanları çalabiliyor. Dedem ve dayılarım da komuz-
cular. Bu kadar müzisyenin içinde haliyle benim de ses 
sanatçısı olmama karşı çıkmadılar. Hatta küçüklüğümde 
başım ağrıdığında bana şarkı söyle iyileşirsin diye şaka 
yaparlardı. Ailem bana her zaman destek oldu.” diyor.

“Hayalimdeki dünya burası dedim”

Sagınbekova kalbinin sesini dinleyip müziği seçiyor. 
Yükseköğrenimi için iki farklı üniversite arasında tercih 
yapması gerektiğini belirten Sagınbekova, Manas Üni-
versitesi ve müzik bölümünü tercih etmesinin hikayesini 
şu sözlerle anlatıyor: “Lise son sınıfta okurken üniversite 
eğitimimi müzik sanatları bölümünde okuyarak yapaca-
ğımı hiç düşünmüyordum. Ne kadar kalbim şarkıcılık yap 
diyorsa da aklım bu mesleğe uygun olmadığımı söy-
lüyordu. Bişkek’teki farklı bir üniversitenin Çin 
Dili ve Edebiyatı Fakültesi’nde eğitim alma-
ya hak kazanmıştım. Ama ablamın ‘şansı-
nı dene Sırga’ ısrarlarını geri çeviremeyip, 
Manas Üniversitesi’ne de başvuru yaptım. 
Manas Üniversitesi’nin müzik sanatla-
rı bölümü için öğrenci alım sınavında ilk 
turu geçtiğim için ikinci sınava girmeye 
hak kazandım. İkinci sınava girmek için 
KTMÜ’nün Müzik Sanatları Bölümü’ne 
girdiğimde binadaki bir kişi komuz, baş-
ka bir kişi ise piyano çalıyordu. Bu ana 
tanıklık ettiğimde kalbimin sesini dinle-
yerek işte hayalimdeki dünya burası 
dedim. İkinci sınava girdiğimde ise 
hocalara, ‘aklım şarkıcı olma di-
yor’ dedim. Onlar ise, ‘yeteneğin 
var, müzik eğitimi almalısın’ diye-
rek ısrar etti. Ailemle görüştüm ve 
onların da desteğini alınca kalbimin 
sesini dinleyerek müzik eğitimi alma-
ya karar verdim. Böylece şarkıcılığın 
kendisi beni seçmiş oldu.” 

Manas’ta tüm imkânlar mevcut

Yetenekli insanların alanlarında ilerleme-
leri için bulundukları yerdeki altyapı ve 
teknik imkânların yeterli olması gerekti-
ğine dikkat çeken Sagınbekova, bu an-
lamda Manas Üniversitesi’nde okumuş 
olmaktan duyduğu mutluluğu şu sözler-
le ifade ediyor; “ KTMÜ, öğrencilere tüm 
imkânları sağlıyor. Öğrencilere kalan ise 
sadece bu imkânlardan yararlanmak ve 
başarıya emin adımlarla yürümek. Mü-
zik Sanatları Bölümü bünyesinde bulu-
nan Türk Dünyası Orkestrası’ndaki mü-
zisyenlerin hepsi profesyonel 

müzisyenler. Biz, birinci sınıf-
ta başlayıp mezun olana kadar 
bu orkestrayla birlikte şarkı söylü-
yorduk. Bu bizim için büyük bir şans-
tı. Hatta dördüncü sınıfa geldiğimde ‘Pop 
Müzik Topluluğu’ bile açılmıştı. Böyle bir imkâ-

nın Kırgızistan Milli Konservatuarı’nda bile sunul-
madığını biliyorum. Hocalarımız alanında uzman kişiler ve 
bizlere çok emek veriyor, her alanda destekliyorlar.” 

Manas Awards En İyi Şarkıcı Ödülü

Üniversite yıllarında çok aktif bir öğrenci olduğu-
nu söyleyen Sagınbekova, derslerden sonra 
dersliklerde kalarak prova yaptığını, binanın 
güvenlik görevlisi kendisini çıkarana kadar 
burada saatlerce çalıştığını belirtiyor. Her 
zaman, her konuda en iyiye ulaşmaya 
çalıştığını dile getiren Sagınbekova, şarkı 

söylerken en iyi performansı yakalamak 
için defalarca tekrar yaptığının altını çizi-

yor. Bir işte başarılı olmak 
için öncelikle sevmek 

gerektiğini belir-
ten Sagınbekova,  

Kırgızca dışında 
Türkçe, İngilizce 
Azerice, Kazakça 
ve Fransızca olmak 
üzere toplam 6 dilde 
şarkı söylüyor. 

2017 yılında Manas Awards En 
İyi Şarkıcı Ödülü’ne layık bulunan Sagınbeko-
va, 2018 yılında da “Sezimder Cok” adlı 
klibiyle müzikseverlere sesleni-
yor. Yapımını genç yapımcı 
Bayaman Osmonov’un 
üstlendiği ve yaklaşık 

2 bin dolar harca-
nan klip 2018 yılının 

Temmuz ve Ağustos 
aylarında Issık-Göl ve 
Bişkek şehrinin dı-

şında çekiliyor. İlk klibi 
olmasından dolayı birçok 

zorluklarla karşılaştığını ifa-
de eden Sagınbekova iklim 
koşullarında meydana gelen 

değişikliklerden ve aralıklar-
la karşılaştıkları yaz yağmurla-
rına maruz kaldıklarını söylüyor. 
Genç şarkıcı Issık-Göl’deki çekimle-
rinde boş arazilerde elektrik enerjisi sı-
kıntısı da yaşadıklarını aktarıyor.

Bugünlerde yeni klip çalışması için kameralar karşı-
na geçen Sagınbekova, Zarlık Kambaraliyev ile bir-
likte seslendirdiği “Dale” isimli düetiyle bir kez daha 
severlerinin karşısına çıkıyor.  Sagınbekova gele-
cekte yeni ve farklı şarkılarla ülke içinde ve dışında 
düzenlenecek organizasyonlara katılmak ve bura-

larda ülkesini temsil etmek istiyor.

Zirveye giden yolda

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Sanatları 
Bölümü 2017 yılı mezunu Sırga Sagınbekova 25 yaşında genç bir ses sanatçısı. KTMÜ Türk 

Dünyası Orkestrası’nda solist olarak görev alan Sagınbekova, aynı zamanda düğünlerde, eğlence 
merkezlerinde ve kafelerde de şarkı söylüyor. Sagınbekova, son olarak 2018 yılının yaz aylarında 

çıkardığı “Sezimder Cok” adlı klibiyle sesini daha büyük kitlelere duyurmayı başarıyor.

SIRGA 
SAGINBEKOVA

GAZETE  MANAS / MART ’19 / 71.SAYI D O S Y A

HABER: ERKEAYIM TEMIRBOLOTOVA



Atabayev 1943 yılında Issık-Göl’ün Ak-Bulun köyün-
de dünyaya geliyor. Annesi onu, doğum için has-
taneye yetişemeden, Ak Suu Nehri’nin üzerindeki 
köprüde dünyaya getiriyor. Bu nedenle de ailesi ona 
nehrin adını veriyor: Aksuubay. Atabayev’in çocuklu-
ğu 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan kıtlık zamanına 
denk geliyor ve çok zor şartlarda geçiyor. Ancak bu 
zorluklar içindeki sanatçı ruhu yok edemiyor. Daha 
çocukken komuzla besteler yapmaya başlıyor. İlk il-
ham kaynağı köyündeki besteci ve komuzcu İbiray 
Tumanov oluyor. Ondan komuz ve akordeon çalma-
yı öğreniyor. Bir yandan da çaldığı melodilere sesiyle 
eşlik ediyor. 

Atabayev’in çocuklukta başlayan müzik tutkusu ilerle-
yen dönemde de devam ediyor. 1960 yılında köyde-
ki okulunu bitirip Bişkek’e gidiyor. Bişkek’teki Murata-
ali Kürenkeyev adlı müzik okulunun sınavlarına girip, 
başarılı oluyor. Atabayev burada yeteneği ile dikkat-
leri üzerine çekmeyi başarıyor. O yıllar Atabayev için 
o kadar başarılı geçiyor ki okul yıllarında besteledi-
ği Kurbular şarkısı tüm Bişkek’teki öğrencilerin marşı 
oluyor. 

Müzik kariyerinde dönüm noktası

Atabayev müzik okulunu başarılı bir şekilde bitirmesi-
nin ardından deniz kuvvetlerine alınıyor. Bu olay, Ata-
bayev’in müzik kariyerinde bir dönüm noktası oluyor. 
Bu süreçte yaşanılanları Atabayev’in yeğeni Aral Ata-
bayev şu sözlerle anlatıyor:  “ Amcam, deniz kuvvet-
lerindeyken çok ağır bir hastalık geçirmiş. Amcam 
nemli ve soğuk havaya maruz kaldığı için doktorlar 
akciğerlerinden birini almışlar. Mesleği şarkı söylemek 
olan birisi için bu ciddi bir sorun tabi. Doktorlar onun 
artık şarkı söyleyemeyeceğini söylese de o dinleme-
miş. Şarkı söylemeye devam etmiş ve yeniden hasta-
lanmış. Bunun üzerine durumu kabullenmek zorunda 
kalmış. Müzik kariyerine şarkı söylemek yerine beste 
yaparak devam etmeye karar vermiş.”

Duyguları şarkılarında hayat buluyor 

Atabayev 25 yaşına geldiğinde ilk evliliğini âşık oldu-
ğu Şarkıcı Sayra ile yapıyor. Bu evlilikten 2 kızı, 1 oğlu 

aynı zamanda da güzel sanatlar 
fakültesinde okuyor ve 1979 yılın-

da Bübüsara Güzel Sanatlar Enstitüsü’n-
den mezun oluyor. Mezun olduktan sonra Toktogul 

Meslek Lisesi’nde müdürlük yapmaya başlıyor. Yıllar-
ca Atabayev’in yanında müdür yardımcısı olarak ça-
lışan Gülsara Aydarkanova ünlü bestecinin yönetici 
yönünü şu cümlelerle anlatıyor: “O bir bakışta kimin 
ne oluğunu anlardı. Bir gün iş başvurusu için birkaç 

kişi gelmişti. Onlardan birini seçmem gerekiyor-
du. Ben de seçtim ve müdürüm Aksuubay 

Atabayev’e gösterdim. İşe aldığım kişi için 
iyi çalışmaz bu dedi. Tabi ki bir ay sonra 
dediği çıktı. Böyle öngörüleri çok olurdu. 
Çok iyi bir yöneticiydi. Hata yaptığını dü-
şünüyorsa bizden özür bile dilerdi. Çalı-
şanlarıyla çok ilgiliydi. Halimizi hatırımızı, 
ailemizi sormayı ihmal etmezdi. ”

İspanya’dan 18 caşa ödül 

Atabayev 2011 yılında geçirdiği kalp krizi so-
nucu hayatını kaybediyor. Vasiyeti üzerine doğup 

büyüdüğü köye, Ak-Bulun’a defnediliyor. Yetenekli 
besteci 68 yıllık hayatına 200’den fazla eser sığdır-
mayı başarıyor. Kırgız müziğine kazandırdığı birbi-
rinden ünlü şarkıların unutulan bestecisi hatırlanmayı 
hak ediyor.

Atabayev hayatta olmasa da eserleriyle dünyanın 
dört bir yanında yaşamaya devam ediyor. Janneta 
Bobkova 2010’da İspanya’da gerçekleştirilen uluslara-
rası müzik yarışmasında Atabayev’in sevilen beste-
si 18 caş ile birinci olmayı başarıyor. 18 caş şarkısının 
söz yazarı Kemel Bakaşov şarkının yazılma hikâyesini 
şöyle anlatıyor: “Bir gün eve geldiğimde Aksuubay’ın 
beni beklediğini gördüm. Bana bir şarkı yazıver he-
men melodi çıkaracağım dedi. Bu isteği karşısında 
şaşırdım ve şakayla seni görüp de şarkı yazacak yaşta 
değilim, 18 yaşında genç miyim dedim. O da gülerek 
tam da istediğim konu, abi bana 18 yaşla ilgili şiir yaz 
dedi. O kadar ısrar etti ki orada 5 dakikada yazdım. 
Şimdilerde 18 yaşında olan olmayan herkesin gönlü-
ne girmiş 18 caş şarkısının işte böyle bir hikâyesi var.”

oluyor. Ancak ye-
tenekli bestecinin ev-
liliği çok uzun sürmüyor ve 
çocukları daha çok küçükken 
ayrılıyorlar. Çocuklar Ata-
bayev’da kalıyor ve ço-
cuklarına hem annelik 
hem babalık yapan 
Atabayev için yo-
rucu yıllar başlı-
yor. Bir taraftan 
çalışan Ataba-
yev, bir taraftan 
da yemek pişirip, 
çamaşır yıkaya-
rak çocuklarının 
derslerine yetişme-
ye çalışıyor. Ama ya-
şadığı hiçbir şey onu 
beste yapmaktan alıko-
yamıyor. Aksine, yaşadıkları 
ona ilham kaynağı oluyor. Beste-
cinin dilden dile dolaşan Şuul-
daba terekterim, Caşagım ke-
let caşagım şarkıları bu zorlu 
dönemin ürünleri olarak or-
taya çıkıyor. 

Atabayev, çocukları ve şarkıla-
rıyla geçen 10 yıllık bir mücadele-
nin ardından yeniden evleniyor. Bu evlilik onun hem 
özel hayatında hem de müzik yaşamında yeni bir 
sayfa açıyor. Bestelerini ilk olarak eşi Batma’ya dinle-
ten, kendisinden 7 yaş küçük olduğu için “senin zev-
kin benim zevkimden 7 yaş daha genç” diye şakalar 
yapan Atabayev, o dönemde en güzel aşk şarkıları-
nı besteliyor. Atabayev’in karısına ithafen yaptığı aşk 
dolu Kur bololu, Arnoo, Asıl jarım şarkıları her dö-
nem dillerde dolaşıyor.

İnsan sarrafı

Atabayev 1970- 1976 yılları arasında Kırgız Milli Tiyat-
rosu’nda müzisyen olarak çalışıyor. Burada çalışırken 

Unutulmaz şarkıların unutulan bestecisi

Aksuubay Atabayev, Kırgız müziğinde 
unutulmaz bestelere imza atan 

bir devlet sanatçısı. 18 caş, 
Çagılgan,Toolor, Kurbularga ve 

Kırgız ceri gibi birbirinden ünlü 
şarkıların bestecisi. Besteleri 

Kırgızistan’ın ünlü sanatçıları 
Gülnur Satılganova, Gulnara 

Kaharova, Gulcigit Kalikov, 
Janneta Babkova, Toktobek 

Asanaliyev gibi isimlerin 
sesinde hayat buluyor. 

Şarkıları dillere pelesenk olsa 
da, ismi ve hayatı ne yazık ki 

çoğu kişi tarafından bilinmiyor. 
Bu nedenle, aramızdan ayrılışının 

8. yılında Atabayev’i anmak ve 
sizlere de tanıtmak istedik. 

Aksuubay Atabayev
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2018 yılı Kırgızistan sivil toplum örgütleri tarafından yapılan 
açıklamaya göre Bişkek’te yaklaşık 3 bin 500 vatandaşın ka-
lacak bir yeri bulunmuyor. Üstelik bu kişiler için Bişkek’te sa-
dece 4 adet barınma ve sığınma evi bulunuyor. Bunlardan 
3’ü belirli dönemlerde, özellikle soğuk kış günlerinde, hiz-
met veriyor. Diğeri ise sürekli hizmete açık olan 
Kolomto Sığınma ve Barınma Evi. Kurum, kim-
sesiz ve evsizlere kapılarını açarak onlara sıcak 
bir yuva sunuyor.

1998 yılında dönemin Başbakanı Apas Cuma-
gulov’un destekleriyle açılan Kolomto Sığınma 
ve Barınma Evi’nde hali hazırda 65 kişi yaşıyor. 
Soğuk kış aylarında yaşayanların sayısı 120’ye 
ulaşıyor. Kolomto’da yaşayanlar için sıcak ye-
mek ve sağlık merkezi gibi hizmetler sunulu-
yor. Kolomto Sığınma ve Barınma Evi’nin sun-
duğu imkanları sığınma evi görevlisi Satımkul 
Moldaliyev şu ifadeleriyle anlatıyor: “Sığınma 
ve barınma evimize alım sırasında buraya ge-
lenleri öncelikle tıbbi kontrolden geçiriyoruz. 
Hastalığı olan insanların tedavi olmasını sağ-
lıyoruz. Her sabah kahvaltı ve öğlen sıcak ye-
mek veriyoruz. Hayırseverlerimiz ve ibadetha-
nelerimiz ise akşam yemeğinin verilmesinde 
yardımlarda bulunuyor. Bayramlarda ve özel 
günlerde kutlamalar ve etkinlikler düzenliyo-
ruz. Uluslararası Kızıl Haç yardım örgütü tara-
fından bağışlanan elbiseleri ve vatandaşlarımı-
zın kullanmadığı kıyafetleri burada yaşayan in-
sanlara dağıtıyoruz. Ayrıca Kolomto’da yaşayan 
insanlar burada 3 ay kalabiliyor. Durumlara göre bu süreyi 
uzatılabiliyoruz.”

“Kimseye yük olmak istemedim”

60 yaşındaki emekli öğretmen Anara T. Kolomto Sığınma 
ve Barınma Evi’nin sakinlerinden biri. Yaklaşık bir buçuk yıl-

Gidip çalışmalılar. Hem kendilerine iyi bir hayat kurmalılar 
hem de devletine, milletine yararlı bireyler olmalılar.”

“Kendi evimden kovdular”

3 aydır Kolomto Sığınma ve Barınma Evi’nde yaşayan 66 
yaşındaki Vladimir Ş. ateroskleroz (atardamarları etkileyen 
bir hastalık) hastalığıyla mücadele ediyor. Bundan 3 ay önce 
ameliyat olduğunu ifade eden Vladimir, bir erkek ve bir kız 
olmak üzere 2 çocuk babası. Çocuklarının ikisi de evli olan 
Vladimir, ameliyat olduktan sonra kendisine bakan kimsenin 
olmaması üzerine sığınma evine geldiğini söyleyerek yaşa-
dığı dramı şu sözlerle anlatıyor; “ 19 Şubat’da ameliyat ol-
duktan sonra bir süre hastanede kaldım. Hastaneden çıkar-
ken raporumda ev adresime ilişkin yeri görünce kendimi 
çok kötü hissettim. Ev adresi bölümünde evsiz yazıyordu. 
Bu çok üzücü bir şey. Bir süre kızımın evinde onun ailesiyle 
birlikte yaşadım. Daha sonra da ameliyattan önce oğluma 
vermiş olduğum kendi evime geçtim. Ama kendi evimde is-

tenmedim. Gelinim çok yemek yiyorsun di-
yerek benden yakınıyordu hep. Ben hasta 
ve yaşlı bir insanım. Ne kadar yiyebilirim 
ki? Hastalanıp ameliyat olunca bana bak-
mak istemediler ve beni evimden kovdu-
lar. 3 aydır Kolomto’da yaşıyorum.” 

“Bu hale düşmemde hata benim”

Kolomto Sığınma ve Barınma Evi’ndeki 
başka bir hikâye 56 yaşındaki Almanbet C. 
‘ye ait. Almanbet bir dedektif. Yıllarca bir-
çok vakada iz sürüyor ve karanlık bilgileri 
çözüyor. Hayatındaki her şey yolunda gi-
derken onu sığınma evine kötü alışkanlı-
ğı alkol düşürüyor. Üstüne bir de akraba-
larıyla sorunlar yaşıyor. Almanbet insanın 
başına her türlü olayın gelebileceğini ha-
tırlatarak sığınma evine gelişine ilişkin şun-
ları diyor: “İnsan her yeni güne sağlıklı bir 
şekilde uyandığı için binlerce kez şükür 
etmeli. Asla birbirini suçlamamalı ve bir-
birine tolerans göstermeyi bilmeli. Ha-
yatım boyunca karşılaştım tüm sorun-
larda asıl suçlu olarak hep kendimi gör-
düm. Bugün burada olmamın sebebi de 

benim. Yaşadığım zorluklarla mücadele etmek yerine al-
kole sarıldım. Bu nedenle eşim ve 2 oğlum beni terk etti. 
Ben toparlanacağıma onları geri kazanmak için alkol alıp 
kendimi zavallı göstermeye çalıştım. Olmadı tabi ki. Her 
şey için çok pişmanım. Şimdi aklımda kaybettiklerim ve 
tüm pişmanlığımla Kolomto Sığınma ve Barınma Evi’nde 
hayatımı sürdürmeye çalışıyorum.”

dır sığınma evinde yaşayan Anara yıllarca öğretmenlik yap-
tıktan sonra emekli oluyor. Emekli olduktan sonra safra ke-
sesi rahatsızlığından dolayı hastalanıyor; bakacak kimsesi 
olmayan Anara, Kolomto Sığınma Evi’nde yaşamaya başlı-
yor. Anara sığınma evinde yaşamaya nasıl karar verdiğini şu 
sözlerle anlatıyor; “60 yaşındayım. Bu az bir süre değil. Çok 
şey yaşayıp geçirdim. Yaşam şartları ve kaderim beni bura-
ya getirdi. İşimi bıraktıktan sonra hastalandım. Zor durum-
daydım. Bir oğlum var ama işsiz, o da zor durumda. Akra-
balarıma da yük olmak istemedim. İş arkadaşlarımdan biri 
sokakta kalmaktansa sığınma evinde kalabileceğimi söyledi. 
Kimseye muhtaç olmak istemedim ve sığınma evinde yaşa-
maya başladım.”.

“Kimse evini, ailesini bırakıp da buraya gelmez”

Hastalığından dolayı yaşamını tek başına idame ettirmekte 
zorlandığını belirten Anara, Kolomto Sığınma ve Barınma 
Evi’nde kendisine çok iyi bakıldığını söylüyor. Sığınma evin-
de yaklaşık 70 kişi kaldıklarını ifade eden Anara kader ar-

kadaşlarına ilişkin şu açıklamaları yapıyor: “Burada yaşayan 
her insanın başından bir şeyler geçmiş. Kimse evini, ailesini 
ve yakınlarını bırakıp da buraya gelmez. Arkadaşlarımla hi-
kayelerimiz birbirinden farklı olsa da ortak bir mekânda bu-
luştuk. Burada ayrıca alkol bağımlısı gençler de yaşıyor. Bir 
anne olarak bu duruma çok üzülüyorum. Gencecik delikan-
lılar, taşı sıksalar suyunu çıkartırlar. Sağlıklı vücuda sahipler. 

Kimi eşinden ayrılmış, kimini ev-
ladı istememiş, kimi kötü alış-
kanlığından dolayı ailesi tara-
fından evden atılmış. Her biri 

birbirinden farklı, dram dolu bu 
hikâyeler ortak bir mekânda bu-
luşuyor. Bişkek’teki Kolomto Sı-
ğınma ve Barınma Evi kimsesiz 

ve evsizlere kucak açarak onlara 
yeni bir yuva oluyor.  

SIĞINMA EVLERİ
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HABER: ASEL SAPARBEKOVA

Farklı kaderlerin buluşma yeri;



Kırgızistan genelindeki İletişim Fa-
kültelerinde eğitim görmekte olan 
öğrencilerin mesleki gelişimlerine 
destek olmak ve öğrencileri bir ara-
ya getirerek kaynaşmalarını sağla-
mak amacıyla 28-29 Mart 2019 ta-
rihinde Cusup Balasagın Kırgız Mil-
li Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi 
tarafından 3. Coogazın Ulusal Halk-
la İlişkiler ve Reklam Festivali dü-
zenlendi. 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cooga-
zın Milli Halkla İlişkiler ve Reklam 
Festivali’nde öğrenciler İletişim-PR: 
uygulama ve trendler, Görsel ileti-
şim ve reklam, Modern medya ile-

tişim sistemlerinde gazetecilik ka-
tegorilerinde yarıştılar. Festivalde 
KTMÜ İletişim Fakültesi Halkla İliş-
kiler Bölümü öğrencilerine 3 birin-
cilik, 5 ikincilik ödülü verildi. 4. sı-
nıf öğrencileri Samara Ensebayeva 
ve Aysana Kasımova “Bildiri Sunu-
mu” kategorisinde ikinciliğe, yüksek 
lisans öğrencisi Zeki Okyay üçüncü-
lüğe, 2. sınıf öğrencileri Alina Nur-
bekova, Aycamal Muktarbekova ve 
Alina Cumagulova “Bilgi Yarışma-
sı” kategorisinde ikinciliğe, Manas 
Üniversitesi Takımı ise “Kampanya 
Planlaması” kategorisinde 3 birinci-
lik ödülüne layık görüldü.

7 Mart 2019’da Bişkek’in Abay cad-
desinde bulunan Huzurevi’nde ger-
çekleşen 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü Kutlama ve Konser programı-
na KTMÜ Güzel Sanatlar Fakülte-
si öğretim elemanları, öğrenciler ve 
huzurevi sakinleri katılım gösterdi.  

Konser programının düzenleyici-
lerinden Müzik Sanatları Bölümü 
okutmanı Ayşa Saralayeva açılış ko-
nuşmasında “8 Mart Dünya Kadın-
lar Gününüz kutlu olsun. Size sağ-
lık, huzur ve uzun ömür dilerim. Siz 
mutlu olursanız, sizin yüzünüz gü-
lerse o zaman bizde mutluyuz de-
mektir. Böyle güzel bir etkinliğin dü-
zenlenmesindeki ana kahramanlar 
sizler yani değerli huzurevi sakinle-
ridir. Öğrencilerimizle birlikte ha-

zırladığımız konser programını be-
ğeneceğinizi ümit ediyorum. İyi se-
yirler diliyorum” dedi.

Program öğrencilerin şarkı söyleme-
si, komuz çalması ve huzurevi sakin-
lerinin öğrencilere eşlik etmesiyle 
devam etti. Kırgız Cumhuriyeti halk 
sanatçısı ve Manas nişanının da sa-
hibi olan Kerimkul Orozbayev de 
konser programı kapsamında huzu-
revi sakinlerine şarkılar seslendirdi. 
Programda ayrıca Gitar Kurulu tara-
fından ‘Suyuu cazı’ adlı şarkı da icra 
edildi. 

Yaklaşık bir saat süren program 
konseri hazırlayan öğretim eleman-
ları, öğrenciler ve huzurevi sakinle-
rinin birlikte hatıra fotoğrafı çektir-
mesiyle sona erdi.
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HABER: MEDİA MANAS
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HABER: FARIDA KAÇIBEKOVA
FOTO: FARIDA KAÇIBEKOVA

Coogazın’da İletişim 
Fakültesi’ne tüm 

kategorilerden ödül

Huzurevi’nde 8 
Mart kutlandı

3.Coogazın Ulusal Halkla İlişkiler ve 
Reklam Festivali’nden Kırgızistan-

Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) 
İletişim Fakültesi’ne 10’dan fazla 

ödül geldi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) 
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Sanatı Bölümü 
öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle 

huzurevi sakinlerine yönelik kutlama ve konser 
programı gerçekleştirildi. 



Üniversite öğrencilerinin 
yeni iletişim teknolojilerine 
olan ilgilerini artırmak ama-
cıyla düzenlenen festivaldeki 
belgesel, deneysel, kurgusal, 
kamu spotu ve animasyon 
kategorilerindeki yarışmada, 
İletişim Fakültesi Halka İliş-
kiler ve Reklamcılık Bölümü 
3. sınıf öğrencisi Aysuluu Se-
yitbek kızı ikincilik ödülüne 
lâyık görüldü.

Eylül-Aralık 2018 tarihle-
ri arasında 2017 yılında ve-
fat eden Devlet Adamı Roza 
Dautova’nın onuruna düzen-
lenen Genç İletişim Yarışma-
sı’nda Gazetecilik Bölümü 2. 
sınıf öğrencisi Samira Şari-
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İletişim Fakültesi’ne 15. 
Uluslararası Kar Film 

Festivali’nden ödül

Genç Gazeteciler Yarışması’ndan 
İletişim Fakültesi’ne ödül

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

İletişim Fakültesi’ne Atatürk Üniversitesi 

tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Kar 

Film Festivali’nden ödül geldi.

Kırgızistan-
Türkiye Manas 

Üniversitesi 
(KTMÜ) İletişim 

Fakültesi 
öğrencisi, Kırgız 

Cumhuriyeti 
Hükümeti 
tarafından 
düzenlenen 

“Genç 
İletişimciler 

Yarışması’nda” 
ödüle layık 

görüldü.

Seyitbek kızı yarışma-
ya ‘‘Korsan Kozmetik Ürü-
nü Kullanma, Sağlığından 
Olma!” adlı projesiyle katıl-
mıştı. Yarışmaya kamu spotu 
kategorisinde katılan Aysu-
luu Seyitbek kızı, projesinde, 
korsan kozmetik ürünlerinin 
sağlıksız olduğuna ve kulla-
nılmaması gerektiğine dik-
kat çekti.

Ödüller 20-22 Mart 2019 ta-
rihlerinde Erzurum Atatürk 
Üniversitesi’nde düzenlenen 
törende sahiplerini buldu.

pova üçüncülük ödülüne lâ-
yık görüldü.

Şaripova yarışmaya ‘‘Üylo-
nüü onoy, üy bülöö kuruu kı-
yın” (Evlenmek Kolay, Aile 
Kurmak Zor) başlıklı habe-
riyle katıldı.

Hükümet Binası’nda 6 Mart 
2019’da düzenlenen ödül tö-
reninde konuşan Şaripo-
va, “Şu ana kadar üçüncülük 
ödülünün sahibi olduğumu 
bilmiyordum. Burada öğren-
dim. Bu beni çok mutlu etti. 
Bize her zaman destek veren 

tüm hocalarımıza teşekkür 
ederim.” dedi.

Yarışmada 2018 yılında ölen 
KTMÜ İletişim Fakültesi me-
zunu, genç gazeteci Ulanbek 
Egizbayev birincilik ödülü-
nün sahibi olurken, ikincilik 
ödülünü ise Kırgız-Rus Slav-

yan Üniversitesi 3. sınıf öğ-
rencisi Macid Osmanov ka-
zandı. Yarışma toplumdaki 
sosyal sorunlara dikkat çek-
mek ve genç gazetecileri teş-
vik ederek nitelikli medya ça-
lışanlarının yetişmesine kat-
kıda bulunmak amacıyla dü-
zenlendi.



"Apokaliptik"

"Arkadaşlar"

Guliza Ermekova

Azamat Kadirov

''Sıradan bir gün"
Guliza Ermekova

Bişkek / Kırgızistan

Bişkek / Kırgızistan

Bişkek / Kırgızistan

Bişkek şehir çöplüğünde , değerli atıkları arayan insanların silüetleri 
şehir ve dağlarla birleşiyor. Ve ortaya 'apokaliptik' bir görüntü çıkıyor.
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