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ХХII İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI 
TOPLANTISI ve III. ULUSLARARASI 
İLETİŞİM SEMPOZYUMU

ХХII КОММУНИКАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТТЕРИНИН 
ДЕКАНДАРЫНЫН ЖЫЙНАЛЫШЫ ЖАНА III 

ЭЛ АРАЛЫК КОММУНИКАЦИЯ СИМПОЗИУМУ

Кыргыз-Түрк «Манас» уни-
верситетинин  коммуникация 
факультети быйылкы академия-
лык окуу жылын натыйжалуу 
жыйынтыктар менен аяктап,  
эки чоң иш-чараны ийгиликтүү 
өткөрүүгө жетишишти. Алсак, 
5-июнда коммуникация факуль-
тети тарабынан уюуштурулган 
«Стратегиялык коммуника-
ция башкаруусу» аттуу III Эл 
аралык коммуникация симпо-
зиуму менен биргеликте ушул 
эле күнү  ИЛДЕК-2014 аттуу 
коммуникация факультетинин 
декандарынын XXII жыйналы-
шынын ачылышы болуп өттү.

Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi 
Cengiz Aytmatov Cal 
kampüsü Kasım Tı-
nıstanov konferans 
Salonu’nda “Stratejik 
İletişim Yönetimi” ko-
nulu III. Uluslarara-
sı İletişim Sempozyu-
muyla eş zamanlı ola-
rak 5 Haziran 2014 
tarihinde 22. İletişim 
Fakülteleri Dekanları 
toplantısının açılış tö-
reni gerçekleştirildi.
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ХХII КОММУНИКАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТТЕРИНИН ДЕКАНДАРЫНЫН 
ЖЫЙНАЛЫШЫ ЖАНА III ЭЛ АРАЛЫК КОММУНИКАЦИЯ СИМПОЗИУМУ

«Стратегиялык коммуника-
ция башкаруусу» симпозиуму 
5-7-июнга чейин созулмакчы. 
Бул илимий иш-чара “адамдын 
жүрүм-турумунун негизинде 
максаттуулук б.а. телеология 
турат” деген гипотезанын алка-
гында адамдын жүрүм-турумун 
өзгөртүүгө, таасирлентүүгө ба-
гытталган коммуникациялык 
изилдөөлөрдү стратегиялык 
деңгээлде колдонуу жана же-
тектөө жүргүзүүгө багыт берип 
коммуникация илимине салым 
кошуу максатында уюштурулган. 
Симпозиумдун негизги темала-
рын стратегиялык көз-караштагы 
коммуникациялык изилдөөлөр-
дүн тармактарынан сырткары, 
айрыкча дипломатия, башкаруу 
илимдери жана маркетингдик 
коммуникация тармактарындагы 
изилдөөлөр түзмөкчү. 

Коммуникация факультети-
нин деканы Мехмат Күчүккурт-
тун айтымында, аталган сим-
позиум коом менен байланыш, 
жарнама, маалымат жана инфор-
мация, искусство жана көңүл 
ачуу, талкуу жана анализ тармак-
тарында орун алган маселелерди 
илимий негизде аныктоого, алар-
ды тиешелүү деңгээлде чечүүгө 

багытталмакчы. Муну менен 
катар практикалык багыттар да, 
алсак, кабар жасалгасы(дизай-
ны) жана  медиа пландоосуна 
байланыштуу маселелер да четте 
калбай, сөзгө алынат. Андыктан 
өзгөчө Кыргызстан жана Түркия 
мамлекеттеринин коммуникация 
тармагындагы иш-тажрыйбалар-
ды өнүктүрүүдө бул илимий иш-
чаранын мааниси зор болмокчу.  

"XX коммуникация факуль-
теттеринин декандарынын жый-
налышына жана III эл аралык 
стратегиялык коммуникация 
семпозиумуна кош келдиңиздер 
демекчимин. Белгилүү болгондой 
биз жашап жаткан доордо комму-
никация, ЖМК тармагы өтө маа-
нилүү тармактардын бири. Бул 
илимий жыйындын Түркиядан 
келген катышуучулары өз таж-
рыйбалары менен бөлүшүп, эки 
өлкөгө пайдалуу көптөгөн жаңы 
долбоорлорду иштетебиз деген 
үмүттөмүн"-деди КТМУнун рек-
тору проф. док. Себахаттин Бал-
жы.

"Бул семпозиумдун универ-
ситетибизде өткөрүү чечимин 
кабыл алган декандарыбызга чоң 
рахмат айткым келет. КТМУнун 

Коммуникация факультети Кыр-
гызстанда жогорку деңгээлдеги 
престиждүү факультеттеррдин 
бири. Белгилүү болгондой фа-
культет заманбап техникалык 
база менен жабдылган. Факульте-
тибиздин Түркиядагы коммуни-
кация факульттери менен байла-
нышта болуп, мындай маанилүү 
иш-чараларды өткөрүп туруусу 
абдан кубандырат"-деди универ-
ситеттин биринчи проректору 
проф. док. Асылбек Кулмырзаев.

“İLDEK” чогулушунун баш-
чысы, Анкара университетинин 
коммуникация факультетинин 
деканы проф. док. Рукен Өзтүрк 
өз сөзүндө КТМУнун жалпы 
жамаатына, Бишкектеги Түркия 
Республикасынын элчилигине, 
бардык конокторго жана уюш-
туруучуларга ыраазычылыгын 
билдирди. “Бүгүнкү чогулушка 
Түркиядагы коммуникация фа-
культеттеринин декандарынын 
60%нан көбү катышып жатат. 
Баарыбыз маселелерибизди бир-
ге сүйлөшүп, аларды чогу чечүү 
менен бирге бири-бирибиз ме-
нен таанышабыз”,-деди Рукен 
Өзтүрк.

1992-жылдан бери Түр-
киядагы университеттердин 
коммуникация факультеттери 
тарабынан өткөрүлүп келген 
бул жыйналыштын кезектегиси 
Кыргыз-Түрк «Манас» уни-
верситетинин коммуникация 
факультетинде өткөрүлүп жа-
тышынын мааниси зор. Аталган 
жыйналышта коммуникация 
тармагындагы билим берүү, 

аккредитация, бүтүрүүчүлөрдү 
жумуш менен камсыздоо сыяк-
туу темалар каралат. Мурдагы 
жыйналыштардан өзгөчөлүгү 
бул жыйналыштын биринчи 
жолу кыргыз жергесинде өткө-
рүлүп, Кыргызстандагы ком-
муникация/журналистика фа-
культеттеринин декандарынын 
да катышып жатканында. 

ХХII İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI ve 
III. ULUSLARARASI İLETİŞİM SEMPOZYUMU

Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Dekan’ı 
Prof. Dr. KÜÇÜKKURT, ‘‘Ge-
çen yıl İLDEK Toplantısı Ata-
türk Üniversitesi, İletişim Fakül-
tesi ev Sahipliğinde 30-31 Ma-
yıs- 1 Haziran 2013 tarihleri arasın-
da Erzurum'da yapıldı. Burada alı-
nan karar gereği ikinci kez bizim ev 
sahipliğimizde Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi’nde yapıl-
ması kararlaştırıldı. 22’incisi ya-
pılmakta olan,  İletişim Fakülte-
si Dekanları Toplantısı’nda (İL-
DEK) iletişim fakültelerine yöne-
lik eğitim-öğretim, akreditasyon 
ve istihdam konularında dekanlar 
arasında görüş, tecrübe alışverişi ve 
aksiyon planları yapılacak. Bu top-
lantı fakültemizin, üniversitemizin 
ve Kırgızistan’ın tanıtımına büyük 
katkı sağlayacaktır. Ayrıca Kırgızis-
tan tecrübesi ve Türkiye tecrübesi 
birbirini destekleyecek ve bize ka-
zanımlar sağlayacaktır’’ dedi. 

 Kırgızistan Türkiye Ma-
nas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sebahattin Balcı yaptığı açılış ko-
nuşmasında: "Saygı değer ko-
nuklarımız, 22. İletişim Fakülte-
si Dekanlar Toplantısı ve 3. Ulus-
lararası İletişim Sempozyumuna 
Türkiye'den,  Kırgızistan'dan ve di-
ğer katılımcı ülkelerden gelen sayın 
dekanlarımız hepiniz üniversitemi-
ze hoşgeldiniz. Değerli konukları-
mız, dünyanın dört bir tarafına da-
ğılmış Türk milleti olarak gittiğimiz 
her yerde insanlığa medeniyetler 
hediye etmiş bir milletiz. İletişim 
alanında çalışan herkesin üzerinde 
büyük sorumluluk ve aynı zaman-
da büyük bir şeref vardır. Bugün 
sizleri Ata yurdumuz Kırgızistan'da 

22. İLDEK ve 3. Uluslararası İleti-
şim sempozyumunda görmekten 
çok mutluyum. İnanıyorum ki de-
ğerli hocalarımız bilgi ve birikimle-
rinizi bizimle paylaşarak yeni proje-
ler üretip, bu projelerle her iki ülke 
arasında işbirliğini daha da gelişti-
receğinize inanıyorum" dedi.

Kırgızistan Türkiye Manas Üni-
versitesi Rektör vekili Asılbek Kul-
mırzaev: ''Öncelikle 22. İldek İle-
tişim Fakültesi dekanlarının top-
lantısının ve 3. Uluslar arası İleti-
şim Sempozyumunun Üniversi-
temizde gerçekleştirilmesi kararı-
nı alan değerli hocalarımıza gönül-
den teşekkür ediyorum. Bilindi-
ği gibi Kırgızistan Türkiye Manas 
Üniversitesi'nin İletişim Fakülte-
si Kırıgızistan ve bu coğrafiyada en 
iyi ve güçlü fakültelerdendir. Fakül-
temizin Türkiye'deki İletişim Fa-
külteleriyle iyi ilişkilerde bulunma-
sı çok sevindiricidir'' dedi 

‘İLDEK’ toplantısının Yürüt-
me Kurulu Baçkanı, Ankara Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Ruken ÖZTÜRK  ilk 
olarak Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesine, Bişkek’teki Türki-
ye Cumhuriyeti’nin Büyükelçiliği-
ne, tüm misafirlere ve organizatör-
lere teşekkür etti. ‘Ben bu toplantı-
ya ikinci kez katılıyorum. Bugün-
kü toplantıya Türkiye’deki İletişim 
fakültelerinin %60’tan fazlası katıl-
makta. Toplantıda hepimiz birlik-
te problemleri konuşacağız, onla-
rı birlikte çözeceğiz ve birbirimizle 
tanışacağız’, dedi.

İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen“Stratejik İletişim 
Yönetimi” konulu III. Uluslararası İletişim Sempozyumunun ve 
22. İletişim Fakülteleri Dekanları toplantısının açılış töreni 5 

Haziran 2014 tarihinde, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Kasım Tınıstanov konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi İletişim Fakültesi ev 
sahipliğinde organize edilen sem-
pozyum 5-7 Haziran tarihleri ara-
sında yapılmaktadır. İletişim Fa-
kültesi tarafından düzenlenen 
sempozyumların devamı olan bu 
sempozyuma stratejik iletişim 
yönetimi alanlarının yanının yanı 
sıra Kamu Diplomazisi, Yönetim 
Bilimleri ve Pazarlama alanların-
da araştırma yapan akademisyen-
ler ve uygulamacılar katılmakta-
dır. KTMÜ İletişim Fakültesinin 
dekanı Prof. Dr. KÜÇÜKKURT: 

sempozyumun, başta Kırgızistan 
ve Türkiye olmak üzere akademik 
ve sektörel gelişime ve bu yönde-
ki bilgi havuzuna katkı sağlayaca-
ğı inancındayım” dedi. Porf. Dr. 
Suat Gezgin, Prof. Georgiy Hli-
penko, Prof. Dr. Camgırbek Bo-
koşev, Prof. Stanbek Yusupov, 
Prof. Dr. Sezer Akarcalı, Prof. Dr. 
Rıfat İraz, Prof. Tilekteş İşem-
kolov, Prof. Dr. Abdıgani Hali-
lov, Prof Dr. Jıldız Urmanbetova, 
Prof. Dr. Mehmet İpçioğlu ho-
calarımızın da katıldığı sempoz-
yumda 63 bildiri sunulmuştur.

“Коммуникациянын страте-
гиялык башкаруусу” аттуу 

эл аралык симпозиум менен 
удаалаш Түркиядагы универ-

ситеттердин коммуникация 
факультетинин декандары-

нын "ИЛДЕК-2014" аталы-
шындагы Коммуникация 

факультеттеринин деканда-
рынын XXII жыйналышынын 

да ачылышы 5-июнь күнү Ка-
сым Тыныстанов атындагы 
жыйын залында өткөрүлдү.

•	 Prof. Dr. S. Ruken Öztürk
•	 Prof. Dr. Süleyman İrvan
•	 Prof. Dr. Ümit Atabek 
•	 Prof. Dr. İlker C. Bıçakçı
•	 Prof. Dr. İbrahim Delice 
•	 Prof. Dr. Peyami Çelikcan
•	 Prof. Dr. Füsun Alver 
•	 Prof. Dr. Cengiz Toraman 
•	 Prof. Dr. Aytekin İşman 
•	 Prof. Dr. Selma Karatepe 
•	 Prof. Dr. Gülseren Yüzel 
•	 Prof. Dr. Birdoğan Baki 
•	 Prof. Dr. Suat Şahinler 
•	 Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu 
•	 Prof. Dr. Suavi Aydın 
•	 Prof. Dr. Gökçe Keçeci 

Şekeroğlu 
•	 Prof. Dr. İzzet Bozkurt 
•	 Prof. Dr. Tevhit Ayengin 
•	 Prof. Dr. Özlem Danacı Yüce 
•	 Prof. Dr. Celalettin Vatandaş 
•	 Prof. Dr. Asaf Varol 
•	 Prof. Dr. Şahin Karasar
•	 Prof. Dr. Hamza Çakır 
•	 Prof. Dr. Mete Çamdereli 
•	 Prof. Dr. Ömer Osman Umar 
•	 Prof. Dr. Nafiz Bozdemir 
•	 Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu
•	 Prof. Dr. Uğur Yavuz 
•	 Prof. Dr. Fatih Karaosmanoğlu

İLDEK ÜYELERİ:
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Сертификат тапшыруу аземине университеттин ректору проф. док. 
Себахаттин Балжы, биринчи проректору проф.док. Асылбек Кулмыр-
заев, коммуникация факультетинин деканы проф. док. Мехмет Күчүк-
курт, коммуникация факультетинин ага окутуучулары жана прог-
раммага катышкан студенттер катышышты. Тапшыруу аземи “Global 
understanding” программасынын уюштуруучусу доц. док. Женк 
Демиркыран тарабынан даярдалган видеонун көрсөтүлүүсү менен 
башталды. Иш-чаранын алкагында коноктор программага катышкан 
студенттерди жетишкен ийгиликтери менен куттуктап, жакшы каалоо-
тилектерин айтышты.

Иш-чаранын соңунда ректор, проректор жана коммуникация 
факультетинин деканы катышуучуларга программага катышкандыгын 
тастыктаган сертификаттарды тапшырышты.

Sertifika törenine Rektörümüz Prof. Dr. Sebahattin 

BALCI, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAEV, 

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 

KÜÇÜKKURT, öğretim üyeleri, programı organize 

eden İletişim Fakültesinin öğretim üyesi Doç. Dr. Cenk 

DEMİRKIRAN ve “Global Understanding” kursunun 

öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen tören, Doç. 

Dr. Cenk DEMİRKIRAN’ın öğrencilere sürpriz olarak 

hazırladığı kısa film gösterimiyle başladı. Programda 

Rektörümüz, Rektör Vekilimiz ve Dekanımız programa 

katılan öğrencileri sertifikalarını vererek onları kutladılar.

“Global Understanding” 
программасынын катышуучулары 

сертификаттарын алышты
Кыргыз-Түрк “Манас” 

университетинин 
борбордук 

кампусундагы сенато 
залында 26-май күнү 

“Global understanding” 
программасынын 

катышуучуларына 
сертификат тапшыруу 

аземи өткөрүлдү.

“Global Understanding” 
programının sertifika 
töreni düzenlendi

KTMÜ Merkez binasının 
Senato Salonunda 26 
Mayıs’ta ABD'nin East 

Carolina Üniversitesi ve 
Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi'nin akademik 

işbirliği çerçevesinde 
Kültürlerarası İletişim konulu  

“Global Understanding”  
programının sertifika töreni 

düzenlendi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Seba-
hattin BALCI; Türkiye Cum-
huriyeti Bişkek Büyükelçisi Me-
tin KILIÇ ve Büyükelçilik men-
supları, Üniversitemiz Mütevel-
li Heyeti Başkanı Kemal MA-
DENOĞLU ve Mütevelli He-
yet üyeleri, öğretim elemanla-
rı ve öğrencilerimizin katıldığı 
programda, Türkiye’nin ve üni-
versitemizin yas içerisinde ol-
duğu bugün ata topraklarımız-
da, Manisa'nın Soma ilçesinde 
meydana gelen maden kazasın-
da hayatlarını kaybeden 301 iş-
çimizi rahmetle andığını, ailele-
rine ve yakınlarına sabır dilediği-
ni belirtti. 

Rektör Prof. Dr. Sebahattin 
BALCI; Kurtuluş Savaşı’mızın 
başladığı bu günü gençlere ar-
mağan eden Atatürk'ün, gençlere 
karşı büyük bir güven ve ümit 
duyduğunu ve bu nedenle Tür-
kiye Cumhuriyeti için önemli 
bir gün olan 19 Mayıs'ı gençlere 
armağan ettiğinin altını çizdi. 
Atatürk’ün geleceği gören birisi 
olduğunu ve daha 1933 yılında 
ki bir konuşmasında belirttiği, 
“Merkezi Asya'da bulunan Türk 
Devletleri bir gün bağımsızlığını 
elde edeceklerdir. Biz de o güne 
hazırlıklı olarak onlara her za-

man yardım ve destek sağlamaya 
hazır olmamız gerekir” sözünü 
vurgulayan Rektörümüz, 1990'lı 
yıllardan sonra bağımsızlığını ka-
zanan Türk Cumhuriyetlerimiz-
den, kardeşlerimizden biri olan 
Kırgızistan'da, ata topraklarımız-
da gençlerimizin, öğrencilerimi-
zin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı'nı kut-
luyor, Soma'da maden kazasında 
hayatlarını kaybeden işçilerimizi 
ve şehitlerimizi rahmetle anıyo-
rum dedi.

Üniversitemiz Rektör Vekili 
Prof. Dr. Asılbek KULMIRZA-
YEV, Türkiye'de hayatını kay-
beden maden işçilerin aileleri-
ne baş sağlığı dileyerek büyük 
bir üzüntü içerisinde olduğu-
nu belirterek,  Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 19 Mayısı, Gençlik 
ve Spor Bayramı olarak ilân et-
mesinin felsefi manasının Türk 
Dünyası gençlerinin spora, eği-
time, sanata, rekabete ve barışa 
yönelmesi olduğunun altını çize-
rek, geleceğin yöneticileri olacak 
geçlerimizin, ülkelerimizin gele-
ceği için bilimde, kültürde, eği-
timde sporda kendilerini çok iyi 
yetiştirmeleri gerektiğini söyledi. 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramında Manisa'nın Soma ilçesinde meydana 
gelen maden kazası için bayraklar yarıya indirildi.

Üniversitemizde 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma, Gençlik 

ve Spor Bayramı’nda her 
yıl düzenlenmekte olan 

sosyal etkinlikler programı, 
Manisa'nın Soma ilçesinde 

meydana gelen maden 
kazasında hayatını kaybeden 

301 maden işçimiz için iptal 
edildi. Sosyal etkinliklerin 

iptal edildiği 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma, Gençlik 

ve Spor Bayramı, hayatını 
kaybeden şehitlerimiz için 

bayraklarımız yarıya indirilip 
saygı duruşuyla başladı.

Сомадагы 
шейиттер 
эскерилди

"Манас" университетинин жал-
пы жамааты Сома шаарындагы 
кырсыктан каза тапкан маркум-
дардын урматына 19-май Мус-
тафа Кемал Ататүрктү эскерүү, 

жаштар жана спорт майрамы 
күнү желектер түшүрүлүп, 

шаан-шөкөт менен коштолуучу 
концерт токтотулду.

Кечеге Түркиянын Кыргызстандагы толук 
ыйгарым укуктуу элчиси Метин Кылыч, 
"Манас" университетинин ректору проф. 
док. Себахаттин Балжы, университеттин 
уюштуруу комитетинин башчысы Кемал 
Маденоглу, мугалимдер жана студенттер 
катышышты.

"Ататүрк бул күндү жаштарга белек кылып 
берген, анткени анын жаштарга болгон үмүтү 
жана ишеними абдан чоң болгон. Ататүрк 
Борбордук Азиядагы түрк тилдүү мамлекеттер 
бир күнү сөзсүз азаттыкка ээ болот, ал эми биз 
аларга ар дайым жардам кылышыбыз керек 
деп айткан”,-деди ректор Себахаттин Балжы. 

Университеттин биринчи проректору 
проф. док.  Асылбек Кулмырзаев: "Сомада 
каза тапкан жумушчулардын үй-бүлөлөрүнө 
аманчылык тилейбиз жана кайгыңарды терең 
бөлүшөбүз”,-деди. Биринчи проректор 19-
май Ататүрктү эскерүү, жаштар жана спорт 
майрамынын философиялык мааниси түрк 
дүйнөсүнүн келечеги болгон жаштарды 
өлкөнүн келечеги үчүн кызмат кылуу, 
маданиятта, билимде, спортто өзүн көрсөтө 
билүү экендигин айтты.

Эскерте кетсек "Манас" университетинде 
18-апрелден 8-майга чейин факультеттер 
аралык спорт оюндары өткөрүлгөн. 
Оюндардын жыйынтыктары төмөндөгүчө 
болду. Биринчиликти экономика жана 
башкаруу факультети, экинчи орун 
коммуникация факультети жана үчүнчү орун 
айыл чарба факультети жеңип алды.

Саадат Токтоболот кызы

Касиет Джолдошбекова

Kasiet Dcoldoşbekova

Saadat Toktobolot kızı
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Аталган иш-чара КТМУнун Жал кампусунда Касым Тыныста-
нов атындагы жыйындар залында өткөрүлдү. Сыйлык тапшыруу 
аземи алгач Түркиянын Сома аймагындагы каргашалуу окуяда 
шейит болгондорду бир мүнөттүк эскерүү менен башталды. Ан-
дан соң эки өлкөнүн гимндери жаңырып, жыйын ачык деп жарыя-
ланды. 

Дүйнөгө таанымал улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мекенине 
келгенине толкунданып жатканын билдирген Түрк дүйнөсү 
Жазуучулар жана санатчылар фондунун жетекчиси Яхйа Акенгин 
салтанаттын ачылышында жыл сайын ар башка өлкөлөрдөн ар 
кыл тармактарда түрк дүйнөсүнүн өнүгүшүнө салым кошкон 
адамдарга жана мекемелерге сыйлык берилип келерин айтты. 
“Түрк дүйнөсүн дүйнөдөгү чоң маданияттардын катарында. 
Эгерде маданият болбосо экономика, саясат жана социалдык 
жашоо болбойт. Ошон үчүн маданиятыбызды барктайлы”,-деди 
фонддун жетекчиси.

Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Cen-
giz Aytmatov Kampüsü'ndeki kon-
ferans salonunda düzenlenen "18. 
Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet 
Ödülleri" töreni, Manisa'nın Soma il-
çesindeki maden faciasında hayatını 
kaybeden işçilerin anısına bir dakika-
lık saygı duruşu ve Kırgızistan ile Tür-
kiye milli marşların okunmasıyla baş-
ladı.

Dünyaca ünlü yazar Cengiz 
Aytmatov'un topraklarında bulun-
maktan heyecan duyduklarını ifade 
eden Türk Dünyası Yazarlar ve Sanat-
çılar Vakfı Başkanı Yahya AKENGİN, 
törenin açılışında yaptığı konuşmada, 
her yıl farklı ülkelerden değişik alan-
larda Türk dünyasına hizmet veren 
kurumlara ve şahsiyetlere ödül ver-
diklerini belirterek,  "Türk dünyasını 
büyük kültür dünyası olarak görüyo-
ruz. Eğer kültür olmazsa ekonomi, si-
yaset ve sosyal hayat da olmaz'' dedi 

Türk dünyasındaki bilimsel ve kül-
türel çalışmalarıyla adından söz etti-
ren yazar, sanatçı, kurum ve kuruluş-
ları ödüllendiren TÜRKSAV, Üniver-
sitemizi "Türk dünyasında ortak kül-
tür ve bilim köprülerinin oluşmasını 
sağlayan misyonu" dolayısıyla ödüle 
layık gördü. Üniversitemiz adına ödü-
lü Rektörümüz Prof.Dr. Sebahattin 

BALCI ve Rektör vekilimiz Prof.Dr. 
Asılbek KULMIRZAYEV Eski Dev-
let Bakanı Namık Kemal ZEYBEK'in 
elinden aldı.

Ödüle layık görülen kişi ve 
kurumlar:

"18. Uluslararası Türk Dünyasına 
Hizmet Ödülleri"ni Kırgızistan'dan 
KTMÜ, müzisyen Salamat SADIKO-
VA ve ressam Taalay KURMANOV, 
Azerbaycan'dan milletvekili Melahat 
İBRAHİMKIZI, yazar Prof. Dr. Mi-
nehanım TEKLELİ, Bulgaristan'dan 
gazeteci-yazar İslam BEYTULLAH 
ERDİ, Kazakistan'dan Jalın Dergi-
si, Lübnan'dan yazar Prof. Dr. Ömer 
Halil TADMURİ, Türkiye'den yazar 
Prof. Dr. Halil İNALCIK, yazar Prof. 
Dr. Mustafa KAFALI, TİKA Başka-
nı Dr. Serdar ÇAM, araştırmacı-yazar 
Prof. Dr. Enver KONUKÇU, Yeni 
Türkiye Dergisi sahibi ve Genel Ya-
yın Yönetmeni Hasan Celal GÜZEL, 
araştırmacı ve yazar Doç. Dr. Osman 
KARATAY ile TRT Türk Kanalı aldı.

TÜRKSAV'ın özel ödülleri de 
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin 
KILIÇ, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürü Akif ÖZKALDI, SOCAR 
Türkiye Başkanı Kenan YAVUZ ve 
Ziraat Emeklilik Kurumu Genel Mü-
dürü Şeref AKSAÇ'a takdim edildi.

“Түрксав” тарабынан 
КТМУга өзгөчө сыйлык

Кыскача аталышы 
“Түрксав” болгон Түрк 
дүйнөсү Жазуучулар 

жана санаткерлердин 
фонду тарабынан жыл 

сайын өткөрүлүүчү 
18-Эл аралык 

Түрк дүйнөсүнө 
кызмат кылгандарга 

сыйлыктарын 
тапшыруу аземи 

бул жылы 21-майда 
Кыргыз-Түрк “Манас” 

университетинде 
өткөрүлдү. 

Түрк дүйнөсүндө билим жана 
маданий жаатында көптөгөн 
иш-чараларды жасагандыгы 
үчүн өз тармагында ийгиликке 
жетишкен адамдардын жана 
мекемелердин эмгегин 
баалап, сыйлык тапшырган 
"Түрксав" фонду бул жылы 
университетибизди "Түрк 
дүйнөсүндө орток маданият 
жана билим көпөрөлөрүн 
түзгөндүгү, жетишкен 
ийгиликтери жана миссиясы 
менен сыйлыкка татыктуу деп 
табылган. Салтанаттуу аземде 
аталган сыйлыкты КТМУнун 
ректору проф. док. Себахаттин 
Балжы жана биринчи 
проректору проф. док. Асылбек 
Кулмырзаев Намык Кемал 

Зейбектин колунан алышты.

"Түрксав" фонду 
тарабынан сыйлыкка 

татыктуу деп 
табылгандар:

Кыргызстандан КРнын эл 
артисти Саламат Садыкова 
жана сүрөтчү  Таалай Курманов, 
Азербайжандан депутат 
Мелахат Ибрахим кызы, 
жазуучу проф. док. Минеханым 
Теклели, Булгариядан 
журналист, жазуучу Ислам 
Бейтуллах Эрди, Казакстандан 
"Жалын" журналы, Ливандан 
жазуучу проф. док. Өмер Халил 
Тадмури, Түркиядан жазуучу 
проф. док. Халил Иналжык, 
жазуучу проф. док. Мустафа 

Кафалы, "TIKA" уюмунун 
башчысы док. Сердар Чам, 
изилдөөчү, жазуучу проф. док. 
Энвер Конукчу, "Жаңы Түркия" 
журналынын ээси жана 
координатору Хасан Желал 
Гүзел, изилдөөчү, жазуучу доц. 
док. Осман Каратай жана ТРТ 
Түрк каналы алды.

Ошондой эле "Түрксавдын" 
атайын сыйлыктары Түркиянын 
Бишкектеги толук ыйгарым 
укуктуу элчиси Метин Кылыч, 
Түркиянын Мамлекеттик суу 
иштеринин башкы мүдүрү Акиф 
Өздалы, Айыл чарба иштетүү 
уюмунун башкы мүдүрү Шереф 
Аксачка берилди.

Türksav Tarafından Üniversitemize 
''Türk Dünyasına Hizmet'' Ödülü

Kısa adı TÜRKSAV 
olan Türk Dünyası 

Yazarlar ve Sanatçılar 
Vakfı 18. Uluslararası 
Türk Dünyası Hizmet 

Ödülleri töreni bu yıl 21 
Mayıs 2014 tarihinde 

Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi 
Cengiz AYTMATOV 

Yerleşkesi Kasım 
Tınıstanov Konferans 

Salonunda 
gerçekleştirilidi.

КТМУнун коммуникация факультетинин “Манас 
FM” радиосунун кабарчысы Шаризат Ибраева 
Түркияда жыл сайын өткөрүлүүчү журналисттердин 
“Анадолу басмасына стимул берүү” сынагында радио 
программа даярдоо категориясында биринчиликти 
жеңип алды. Бул сынакта “Маданияттардын 
биригүүсү, Менин Айтматовум” деп аталган иши 
менен катышуучулардын арасынан мыкты деп 
табылган.

Сынак жергиликтүү медианын өнүгүүсүнө салым 
кошуу, жергиликтүү медиа мүчөлөрүнүн иштерин 
колдоо жана басманын сапатын жогорулатуу 
максатында уюштурулган. 1973-жылдан тартып 
уюштурулуп келе жаткан сынакка быйыл жергиликтүү 
кабар, макала, шөкөттөө, журналисттик иликтөө, 
интервью, түрк тилинин туура колдонулушу, 
жергиликтүү интернет, радио кабары, теле кабары 
жана башка категориялар боюнча өткөрүлүп, 33 
журналист сыйлыкка ээ болушту. Сыйлык тапшыруу 
аземи 9-июнда Анкарада өткөрүлмөкчү. 

KTMÜ İletişim Fakültesi ‘Manas FM’ 
radyosu muhabiri Şarizat İbraeva Türkiye’de 
her sene gerçekleşen ‘Anadolu Basınını 
Özendirme Yarışması’ adı altında düzenle-
nen geleneksel yarışmada “Medeniyetlerin 
Kaynaşması/Benim Aytmatov’um” adlı 
Radyo Haber Programı dalında birincilik 
ödülünü kazandı. 

Yarışma yerel medyanın gelişmesini ve ye-
rel medya çalışmalarını desteklemek, yayın 
kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlen-
mektedir. 1973’ten itibaren gerçekleşen bu 
yarışmada yerel haber, makale, köşe yazısı, 
mizanpaj, araştırma, röportaj, haber fotoğ-
rafı, Türkçe’nin doğru kullanımı, yerel inter-
net, radyo haber ve televizyon haberi kate-
gorilerinde 33 gazeteci ödüle layık görüldü. 
Ödül töreni 9 Haziran 2014’te Ankara’da 
düzenlenecek.

 “Манас FM” радиосуна 
Түркиядан сыйлык

 ‘Manas FM’ Radyosu'na 
Türkiye’den ödül 

Ernist Kubatov 

Фарида Сейталиева Farida Seytalieva

Эрнист Кубатов

Ömer Küfrevi

Эрнист Кубатов
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Бишкек шаарындагы “Манас” кинотеатрында 17-майда 
өткөрүлгөн “Ак Илбирс 2014” улуттук киносыйлыгынын 
тапшыруу аземинде “Эң мыкты эркектин ролу” наамына 
Темир Бирназаровдун “Кумар” тасмасында башкы 
ролду жараткан А. Сүйүндүков татыктуу деп табылды. 
Ошондой эле “Эң мыкты оператор” наамы менен “Көргүм 
келет” тасмасынын оператору КТМУнун бүтүрүүчүсү А. 
Бекболотов сыйланды.

Эскерте кетсек, Артыкпай Сүйүндүков буга чейин 
“Караш-караш окуясы”, “Уурунун махабаты”, “Күнөстүү 
арал” жана “Жаз күн желеси” аттуу фильмдеринде роль 
жараткан. Ошондой эле 2012-жылы режиссёр Молдосейит 
Мамбетакунов менен бирге тарткан “Көч” даректүү 
фильми “Ак Илбирс 2012” улуттук киносыйлыгынын 6 
номинациясына ээ болгон.

Bişkek'te 17 Mayıs 2014’te ‘Manas’ sinema tiyatrosunda ‘Ak İlbirs’ Milli Sinema 
Ödül töreninde Yönetmenliğini üstlenen Temir Birnazarov’un ‘Kumar’ filminin 
başrol oyuncusu A. Süyündükov ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında ödüle layık görüldü. 
Ayrıca KTMÜ İletişim Fakültesi mezunu A.Bekbolotov ‘Körgüm kelet’ (Görmek 
isterim) adlı filmiyle ‘En İyi Kameraman’ dalında ödül kazandı.

Artıkpay Süyündükov bundan önce ‘Karaş-Karaş olayı’, ‘Hırsızın aşkı’, ‘Güneşli ada’ 
ve ‘Bahar Gökkuşağı’ adlı filmlerde rol almıştı. 2012 yılında ise yönetmen Moldoseyit 
Mambetakunov ile çekmiş oldukları ‘Göç’ belgesel filmi ‘Ak İlbirs 2012’ Milli Sinema 
Ödül töreninde 6 ödül kazanmışlardı. 

СЫЙЛЫК СИЗДИКИ - 
СЫЙМЫК БИЗДИКИ
КТМУнун коммуникация факульте-

тинде ага окутуучу, кыргыз кине-
матографиясынын өнүгүүсүнө зор 
салым кошкон кинорежиссёр Ар-

тыкпай Сүйүндүков жана КТМУнун 
бүтүрүүчүсү Акжол Бекболотов 
“Ак Илбирс 2014” улуттук кино-

сыйлыгынын тапшыруу аземинде 
жемиштүү кайтышты.

Ödül Almak Sizden,
Gurur Duymak Bizden 

KTMÜ İletişim Fakültesi Öğretim görevlisi, Kırgız kültür 
ve sanatın gelişmesine emeği geçen sinemacı Artıkpay 

SÜYÜNDÜKOV ve KTMÜ İletişim Fakültesi mezunu 
Akcol BEKBOLOTOV ‘Ak İlbirs 2014’ Milli Sinema Ödül 

töreninde ödül kazandılar. 

-Hocam bize bahçenizden bahsedebilir misiniz? Ne-
ler yetiştiriyorsunuz burda?

-Ben öncelikle bahçenin etrafında gördüğünüz taşlardan 
başlamak istiyorum, bu bahçenin asıl hikayesi bu taşlardır. 
Ben Manas Üniversitesine 2. kez 2013 yılında geldim. 
Daha önce 1999-2002 yılları arasında burda görev yap-
mıştım. Üniversite lojmanlarında öğretim elamanları ve 
çalışanlar için düzenlen bu bahçelerin stres atmak için çok 
ideal bir yer olduğunu belirteyim. Nisan ayında bahçenin 
içindeki taşları toplamaya başladım. Bahçem taşlık ve ke-
narda olduğundan dolayı diğer bahçe sahibi hocalarımız 
çoğu zaman beni uyararak, 'hocam kendinizi bu kadar yor-
mayın taşsız olan yerlerden bir bahçe seçin' diyerek uyarıda 
bulunmalarına rağmen ben taşları topladım. ders ve iş yo-
ğunluğundan arta kalan zamanlarda bahçedeki bütün taş-
ları toplayarak bahçeyi ekilebilir hale getirdim. Çok yorucu 
oldu ama şimdi yetişen sebzeleri görünce bu yorgunluğun 
adeta keyfini çıkarıyorum.

-Hocam bahçenizde ne tür sebzeler yetiştiriyorsu-
nuz? 

Bahçemde yaklaşık 10 sebze çeşidi var. Lahana bunun 
tohumunu getirdiğim Bürüksel lahanası var. reyhan, dere 
otu, ıspanak, marul, patlıcan, ve Kırgızistanda hiç bula-
madığımız sivri biber bunun tohumunu da Türkiyeden 
getirdim. Аyrıca burda pek fazla görmediğimiz bamyayı 
da ektim. Sırık ve çery olmak üzere iki tür domates, sarım-
sak, soğan ve yine burda pek görmediğimiz pazıyı ektim. 
sebzelerin yanı sıra zakkum ağacıda dikttim. Burda yetişen 
sebzeleri elbette evde de kullanıyorum. işten geldikten 
sonra eşim ve çocuklarımla beraber burda yetiştirdiğimiz 
sebeleri toplayıp, sulama, çapa ve gübreleme gibi işleri hep 
beraber keyifli bir şekilde yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz ürün-
lerin organik ve kendi emeğimizle soframıza gelmesi, ina-
nın çok daha lezetli oluyor. Burada çok keyifle çalışıp vakit 
geçiriyorum ve elbette emeğimin karşılığı olarak sebzeleri 
keyifle tüketiyorum.

-Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Hocalar Hobi Bahçelerinde
Stres Atıyor

- Агай, өзүңүздүн кичине бакчаңыз тууралуу айтып 
берсеңиз? 

- Мен алгач 1999-2002-жылдары "Манаста" иштеп кеткем. 
Албетте ал кезде мындай мүмкүнчүлүк жок болчу. Бул сапар 
2013-жылдын күзүндө келдим. Кудайга шүгүр, иштерибиз 
жакшы. Мына минтип бош убакытты эмне менен алек 
болууну да өздөштүрүп алдык. Буга чейин эле жер иштетүүгө 
кызыкчумун. Бул жактагылардын бардыгынын максаты эле 
жумуштан кийинки стрестен арылуу. Мен бакчам тууралуу 
айтаардан мурун айдоо аянтчамдын четиндеги таштарды 
айта кетишим керек (аянтчанын четиндеги үйүлгөн таштарды 
көргөзүп). Себеп дегенде бул таштардын бардыгын аянттын 
ичинен тазалап чыгардым. Алгач айдоо аянтчам аябай таштак 
болчу. Кошуналарым "бул жерди эмне кыласың, жакшыраак 
жерлер да бар" деп шылдыңдап калышчу. Бирок акыры 
таштарды тазалап, мына мобул сонундун баарын айдап, үзүрүн 
көрө баштаган соң менин жериме көз артып жүргөндөр да 
бар. Таштардан тазалоо убагында кыйын эле болду. Бирок 
азыр эмгегим текке кетпегендигине ынанып отурам.

- Бакчаңызда кандай өсүмдүктөрдү өстүрүп жатасыз?

- Бакчамда онго жакын өсүмдүктүн түрү өсүп жатат. 
Булардын көпчүлүгүнүн уруктары Кыргызстанда жок 
болгондуктан Түркиядан алып келгем. Мисалы: брюссель 
капустасы, укроп, шпинат, салат, баклажан, италия калемпири 
жана башкалар. Бул жактагы базарлардан да жолуктуруу 
кыйын болгон "окраны" да айдап койдум. Ошондой эле 
пияз, чеснок, помидор жана башкалар. Бакчамда өсүмдүктөр 
экологиялык таза, үйдө ошолорду гана жейбиз. Күнүгө 
жумуштан кийин жубайым жана балдарым менен бакчабызга 
келип эки жагын карап, сугарып, отоп камын көрөбүз. Эң 
негизги байкаган нерсем өз эмгегиңди жумшап өстүргөн 
өсүмдүктөр базардагыдан таттуу жана берекелүү болот экен.

- Ишиңиз илгери болсун, маегиңиз үчүн рахмат,

Агайлар бош убактысын 
"Хобби бакчасында" өткөрүшөт

Кыргыз-Түрк "Манас" 
университетинин Ч. 
Айтматов кампусун-

дагы "ложмандарда" 
жашаган окутуучу-

лар үчүн атайын жер 
айдоо аянтчалары 
бөлүнүп берилген. 

"Хобби бакчасы" атал-
ган айдоо аянтчалары 
2011-жылдан бери иш-
теп келет. Бир күн бою 

созулган жумуштан 
кийин аз да болсо таза 

абага чыгып, атайын 
бөлүнгөн аянтчага 

каалаган жер жемиш 
жана өсүмдүктөрдү ай-
доо мүмкүнчүлүгүнө ээ 
болушууда. Бул туура-
луу жумуштан кийинки 
бош убакытын "Хобби 

бакчасында" өткөр-
гөн агайлардын бири, 
КТМУ Тарых бөлүмү-

нүн башчысы проф. 
док Фахри Унан агай 

менен маектештик.

Kırgızistan Türkiye Manas 
Üniversitesi Cengiz Aytmatov 

Yerleşkesi içinde bulunan 
lojmanlarda kalan öğretim 

elamanları için düzenlen "hobi 
bahçeleri" son zamanlarda 

büyük ilgi görmeye başladı. 
Hobi bahçelerinde, ders ve iş 
yoğunluğuna rağmen, akşam 

üzerleri ve hafta sonları burada vakit 
geçiren Edebiyat Fakültesi Tarih 

Bölümü Başkanı Prof.Dr. Fahri Unan 
hocamızla hobi bahçesine giderek 

bir söyleşi yaptık.

Фарида Сейталиева

Ernist Kubatov Эрнист Кубатов

Farida Seytalieva

Фарида Сейталиева

Ömer Küfrevi
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"Кыргызстандын желегин 
асманга көтөргүбүз келет"

"Kırgızistan’ın Bayrağını 
Yükseğe Kaldırmak İstiyoruz"

Кыргыз-Түрк “Манас” 
университетинин 

консерваториясында 
кыргыз элине жаңы-
дан таанылып келе 

жаткан талант ээлери 
окуп билим алып ке-

лүүдө. Алардын бири, 
“Асман” тобу тобунун 

мырзалары менен 
кененирээк таанышып 

алыңыздар.

Kırgızistan – Türkiye ‘Manas’ 
Üniversitesi’nde halk tarafından 

yeni yeni tanınmaya başlayan 
yetenekler okuyor. Bunlardan biri 

de ‘Asman’ grubu. Gazetemizin bu 
sayısında Konservatuar’da okuyan 
öğrencilerimizle yakından tanışma 

imkânı bulduk.

Учурда буту-бутуна 
тийбей репертуарына 

ыр кошуп, жаңы ырларды 
жаздырып, клип тарттырып, 
асмандай бийиктикти эңсеген 
тамашакөй мырзалардын 6 
ыры, 2 клиби бар. Топтун 
мүчөлөрү Бейше менен Азат 
консерватория факультетинин 
2-курсун аяктаса, Аскар быйыл 
КТМУнун бүтүрүүчүлөрүнүн 
катарын толуктайт. 

Биздин да алдыбызга койгон 
пландаларыбыз, максаттарыбыз 
көп. Музыканын бардык 
жанрында, бардык жаатында 
элге таанылуу кыялыбыз. Бир 
гана Кыргызстанда эмес, башка 
өлкөлөрдө да Кыргызстандын 
атынан чыгуу, таанытуу, 
өлкөбүздүн желегин бийик 
желбиреткибиз келет. Кыргыз 
эли биз менен сыймыктанып 
турса, ошондон өткөн бакыт 
жок болсо керек.

“Асмандын” жигиттери жеке 
инсан, жеке ырчыга караганда 
топ болуп ырдоо кыйын 
экендигин моюнга алышты. 
“Үчөөбүздүн оюбуз үч жерден 
чыгып калышы мүмкүн” 
дейт топтун мүчөсү Азат. 
“Бирок ар бир ситуациядан 
чыгуунун жолдорун бири-
бирибиздин пикирибизди эске 
алуу менен бири-бирибизди 

Gökyüzü gibi sonsuzluğu, yüksekliği, temizliği is-
teyen neşeli ‘Asman’ grubunun 6 şarkısı, 2 klibi var. 
Grubun en küçükleri Beyşe ile Azat, Konservatuar 2. 
Sınıfında okuyorlar. Askar ise bu sene Üniversitemiz-
den mezun olacak.

Her insanın kendine göre hedefleri vardır. Bizim 
de kendi hedeflerimiz, amaçlarımız var.  Onların en 
önemlisi müziğin her türünde, her dalında ünlü ol-
mak. Sadece Kırgızistan’da değil, diğer ülkelerde de 
Kırgızistan’ı temsil etmek, Kırgızistan’ı tanıtmak, 
Kırgızistan’ın bayrağını yükseklere kaldırmak istiyo-
ruz. Kırgız halkı bizimle gurur duyduğunda, bizim için 
büyük mutluluk.

‘Asman’ grubunun üyeleri grup olarak çalışmanın 
bireysel çalışmadan daha zor olduğunu kabul ediyor-
lar. ‘üçümüzden üç ayrı fikir çıkabilir’ diyen grubun 
üyelerinden Azat, ‘Ama her durumdan en iyi yolu 
arıyoruz ve birbirimizi kırmamaya çaba gösteriyoruz. 
En önemlisi grubumuzda beraberlik var. Zorluk çek-
tiğimiz anlar oldu. Ama yaşamın sadece iyi taraflarını 
değil, kötü taraflarını tatmak gerekiyor’ dedi.

Sabretmek bizim ikinci arkadaşımız

Zorluklar gerçekten çok oldu. Fakat ‘bugün çok 
yorulduk, haydi klube gidip dinlenelim’ dediğimiz za-
manlarımız olmadı. Yaptığımız hataları bir daha yap-
mamaya ve o hataları başka yollarla çözersek daha iyi 
olacak diye birbirimizi motive ettik. Sabır etmek bizim 
ikinci arkadaşımız. Zorluklar oldu mu mutlaka onun 
ardında iyilik olacağını çok iyi biliyoruz.

Hayallerin gerçekleşmesine neden olan 
anne babalar

Anne ve babamız bizim sanatımıza ve yaptığımız işe 
karşı değiller. Aslında kabiliyetin varsa, işini seviyor-
san neden karşı olsunlar. Bilakis, bizim hayallerimizin 
gerçekleşmesine neden olanlar da, her zaman destek 
veren de, bizi bu seviyeye ulaştıran bizim anne ve ba-
balarımız. 

Cıldızbek Tursunbayev bizim ikinci 
babamız gibi oldu

Yapımcımızla beraber çalışmamıza Eylül ayında bir 
yıl olacak. Cıldızbek hocamızın yardımıyla kariyeri-
mizde ilerliyoruz. O hiçbir zaman elinden gelen yar-
dımı esirgemez.

 Biota Ekoklubü Beş Yaşında“Биота” экоклубуна 5 жыл

Kırgızistan-Türkiye 
‘Manas’ Üniversitesinin 

Mühendislik Fakültesi 
tarafından düzenlenen 

‘Biota’ ekoklubü bu sene 
5.  yılını kutladı. Klub 

üniversitenin sosyal 
yaşamına aktif olarak 

katılıp, katkılarında 
bulunuyor.

Кыргыз-
Түрк “Манас” 

университетинин 
инженерия 
факультети 
тарабынан 

уюштурулган 
“Биота” экоклубуна 

быйыл 5 жылдын 
жүзү болду. 

Аталган клуб 
университеттин 

социалдык 
жашоосуна 

активдүү катышып 
өз салымын кошуп 

келет. 

Ekoklub, 1 yıl içerisinde 
gerçekleştireceği faaliyetleri 
planlayarak 9 Ekim’de açılış 
töreniyle çalışmalarına başla-
dı. İlk olarak hazırlık sınıfında 
okuyan öğrenciler ve mühen-
dislik fakültesinin tanıtımı 
ile birlikte klube üye olma 
imkânlarını sağladı. 

Kırgızistan-Türkiye ‘Manas’ 
Üniversitesi Öğrenci Kon-
seyi ile birlikte üniversitenin 
C. Aytmatov Kampusu’nun 
çevresi, Tınaliyev Caddesi, 
Ahunbayev Caddesi ve Tüş-
tük Magistral Caddelerinin 
Manas Caddesine kadar olan 
bölümlerinin temizliği ya-
pıldı. Temizlik çalışmalarına 
üniversiteden 600’den fazla 
öğrenci katıldı. Ayrıca bunu 
yanında, ‘350.org’ Uluslara-
rası organizasyonun Kırgı-
zistan’daki temsilcisi ‘Global 
Power Shift Kyrgyzstan’ ta-

kımıyla birlikte ‘Dünyadaki 
hava durumunun değişimi 
konulu bir forum düzenledi. 
Bu Foruma çevre alanında 
uzmanlar çağırılarak hava du-
rumu hakkında öğrencileri 
bilgilendirdiler. 

Mühendislik Fakültesi’nde 
her yıl geleneksel olarak dü-
zenlen ‘Akıl Taymaş’ oyunu 
bu yıl ‘Biota’ ekoklubü tarafın-
dan organize edildi. Yarışmayı 
kazanan Yiyecek ve İçecek Bö-
lümü öğrencileri oldu.

Son olarak Kırgızistan-
Türkiye ‘Manas’ Üniversitesi 
Öğrenci Konseyi ile birlikte 
Nisan’da temizlik çalışmaları 
yapıldı. Bu faaliyet kapsamın-
da, Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi’nin kampusu, Tı-
naliyev, Ahunbayev ve Tınçtık 
Caddelerinde temizlik yapıl-
dı.

1. 2013-2014-окуу жылында 
“Биота” экоклубу 9-октябрь күнү 
өз ишин баштаган. Алгач эле даяр-
доо курсундагы студенттерге 
инженерия факультетин тааныш-
тыруу менен бирге клубга мүчө ка-
был алуу иш-чаралары өткөрүлдү.

2. Кыргыз-Түрк “Манас” 
университетинин Студенттик 
кеңеши менен биргеликте 
университеттин Ч.Айтматов 
кампусунун айланасын, Тыналиев 
көчөсү менен Ахунбаев көчөсүнүн 
кесилишинен баштап, Түштүк 
магистраль көчөсү менен Манас 
проспектисинин кесилишине 
чейин тазалоо иштери жүргүзүлдү. 
Ишембиликке 600дөн ашык 
студенттери катышты.

3. “Биота” экоклубу “Таалим 
форум” бей өкмөт уюму 
тарабынан уюштурулган “Эко-
баштык” фестивалына катышып, 
байгелүү номинацияларга ээ 
болуп кайтышкан.

4. «350.org» эл аралык уюмдун 
Кыргызстандагы «Global Power 
Shift Kyrgyzstan» командасы 
менен бирге «Дүйнөдөгү 
климаттын өзгөрүшү боюнча 
форум» өткөрдү. Аталган форумга 
экология багытындагы адистер 
чакырылып, тренингдердин 
жардамы менен өлкөдөгү азыркы 
абал талкууланды.

5. Инженерия факультети 
арасында жыл сайын өткөрүлүүчү 
“Акыл таймаш 2014” аттуу 
интеллектуалдык оюн 
“Биота” экоклубу тарабынан 
уюштурулуп, жеңишти тамак-аш 
инженериясынын студенттери 
алышты.

6. Студентик кеңеш жана жата-
кана жетекчилиги менен бирге-
ликте апрель айында ишембилик 
иштери ишке ашырылды. Тазалоо 
иштеринде КТМУнун кампусу, 
Ахунбаев, Тыналиев көчөлөрү 
жана Тынчтык проспектиси таш-
тандылардан тазаланды. 

таарынтпаганга аракет жасайбыз. 
Эң негизгиси топто ынтымак бар. 
Кыйналган учурлар да болду. Бирок 
жашоонун ачуусун да татыш керек, 
андан соң гана таттуусун татабыз 
деген ойдобуз”,-дешти топ мүчөлөрү.

Сабырдуулук биздин жакын 
досубуз

Кыйынчылыктар чындыгында 
көп болду. Кетирген каталарыбызды 
эске алуу менен, кийинкисинде 
ошол каталардын ордуна башкача 
методду колдонсок болот экен 
деп ич ара кеңешебиз. Анан да 
сабырдуулук биздин жакын досубуз. 
Бир кыйынчылык болдубу сөзсүз 
артында жакшылык бизди күтүп 
турат деп ишенебиз.

Кыялдардын 
орундалышына түрткү 
болгон ата-энелерибиз

Ата-энелерибиз биздин 
чыгармачылыгыбызга каршы эмес. 
Негизи талантын болсо, сүйгөн 
ишиң болсо эмнеге каршы болушсун. 
Тескерисинче, кыялдарыбыздын 
орундалышына түрткү, өйдөдө 
өбөк,  ылдыйда  жөлөк дал ушул 
биздин ата-энелерибиз. Алар 
биздин колдоочуларыбыз, чыныгы 
күйөрмандарыбыз жана ушул 
даражага жеткирген да албетте ата-
энебиздин эмгеги баалангыс. 

Жылдызбек агай – экинчи 
атабыз

Продюсерибиз менен иштешип 
жатканыбызга сентябрь айында 
толук 1 жыл болот. Жылдызбек 
агайыбыздын жардамы менен 
чыгармачылыгыбыз алдыга жылууда. 
Ал эч качан колунан келген жардамын 
бизден аябайт. Агай биздин экинчи 
атабыз эле болуп калды.

Элнура Ташбаева Elnura Taşbaeva

Элнура Ташбаева Elnura Taşbaeva
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Балдардын жан дүйнөсүнө азык берген куурчак театры

Жомок – кыргыз оозеки чыгар-
мачылыгынын түп нускасы. 
Ал баланын жан дүйнөсүнө 

эртелеп аралап айлана-чөй-
рө, адабият, жаман-жакшы 

менен тааныштырат. Ал эми 
жомокту бөбөктөргө жандуу 

тартуулап, руханий азык 
берген бул – куурчак театры. 

Кыргызстандагы жалгыз Муса 
Жангазиев атындагы бул 

театр балдардын келечегинин 
жакшы болушуна кам көрүп 

келет. Куурчак театрында иш-
теген 110 адамдын ичинен ар 
кандай курактагы адамдарды 

кезиктире аласың. Алардын 
бардыгы өш ишишнин чыныгы 

күйөрмандары...

Балдар дүйнөсүнө кызыккан-
дыктан куурчак театрына жө-

нөп калдым. Барсам “Ак куунун 
бактысы” аттуу спектакль болот 
экен. Билет алып, ыңгайлуу жай-
гашып алган соң башталышын 
бөбөктөр менен бирге күтүп отур-
дум. Бираз мурун ызы-чуу болуп 
ойноп жаткан балдар жомок баш-
талаар менен тымтырс болуп ка-
лышты. Спектакль учурунда бала 
менен кошо бала болуп, кайгылуу 
жеринде кабагы бүркөлүп, куба-
нычтуу жеринде кошо кол чаап 
отурган орто жаштагы адам көңү-
лүмдү бурду. Кызыкканымдан жо-
мок бүтөөр замат кепке тарттым.

“Куурчак театры менен чоңой-
дум”

Өзүн Мааткеримов Соңкөлбек 
деп тааныштырган мырза 46 жаш-
та экен. Ал жума сайын небересин 
жетелеп келет. Кобурашып жатып 
куурчак театрын жакшы көрөм, 
келген сайын жан дүйнөм тазара 
түшөт, деди. “Биз кичинекей кезде 
куурчак театры айылга келээр эле, 
аябай күтүп көрчүбүз. Шаарга кел-
ген сайын эжекем да театрга алып 
жөнөчү. Ошентип жүрүп куурчак 
театры менен жомокторго суга-
рылып чоңойдум. Кийин үй-бүлө 
күткөндөн кийин балдарым менен 
келчүбүз, азыр тун неберем экөө-
бүз көрүп кетебиз.

 Куурчак театрынын балдарга 
бере турган таалим-тарбиясы өтө 
чоң деп ойлойм. Баланын ой жү-
гүртүүсүнө, аң сезиминин калып-
танышына жакшы таасир берет. 
Көргөн жомогу баланы логикалык 
ой жүгүртүүсүн кыйнабайт, би-
линбей жүрүп акылына сиңирет. 
Жомок аркылуу гүлгө, ташка, жа-
ратылышка кандай мамиле кы-
лууну үйрөнөт, сөз менен айтып 
бере албаган тарбияны жомоктон 
алат. Ошону менен бирге өзүм ба-
ланын жан дүйнөсүнө кошо арала-
шып аруу ойлорго келем, эс алам”,- 
деди Соңкөлбек мырза.

“Суу жетпеген даракты сугары-
шыбыз керек” 

Муса Жангазиев атындагы 
куурчак театры 75 жыл бою бө-
бөктөргө кызмат кылып келет. 
Азыркы убакта жетекчилик кыз-
матын аркалаган Темирлан Сман-
беков куурчак театрынын коомдо 
өзгөчө орду бар дейт. “Бул жактагы 
иш тажрыйбамдан келечек муунду 
тарбиялоодо боорукерликке, адам-
герчиликке, дегеле адамда болгон 

бийик сапаттарга үйрөтүүдө өзгө-
чө таасир эте турган театр экенди-
гин түшүндүм. Ушул жерде иштеп 
жаткан 110 адамга, анын ичинен 
чыгармачылык топ, режиссер, сү-
рөтчүлөргө шарт түзүп, кичинекей 
балдарга терең кызмат кылуусун 
ойлонуп, актерлук кесибимди таш-
тадым. Театр үчүн курман кылдым. 
Өзүмө караганда ушул жердеги ак-
терлордун бөбөктөргө спектакль 
койгону маанилүү болду. Жалпы 
Кыргызстандагы балдардын руха-
ний азык алышына көмөк берейин 
дедим”,-деп Темирлан Камашевич 
ою менен бөлүштү.

Темирлан агай азыркы бал-
дарды суу жетпей өскөн даракка 
окшоштурат. Буга себеп алардын 
адабиятка, музыкага, поэзияга кы-
зыкпаганы деп ишенет. “Куурчак 
театры балдардын жан дүйнөсүнө 
азык бергенге аракет кылат. Биз 
суу жетпеген даракка суу жетки-
ришибиз керек. Чоңойгондо ошол 
дарак чоң чынар болот, көлөкө-
сүнө канчалаган адам жашынат, 
коргонот, көрк берет. Балдар ошол 
сыяктуу бекем, эл керегине жара-
ган бала болуп өсүүсү кажет. Жо-
моктун ар биринин мазмуну бар, 
анын негизги максаты балага тар-
бия берүү. Бири патриоттуулук-
ка үндөсө, бири боорукерликке, 
жаратылышты, ата-энени сүйүүгө 
үйрөтөт. Башкача айтканда ар бир 
коюлган спектакль өзүнө маани 
камтып балага тарбия бергенге 
аракет кылат”,-деген пикирин бил-
дирди.

“Куурчактын жандануусун кө-
рүүдөн ырахат алам”

Аты айтып тургандай театрды 
куурчаксыз элестете албайбыз. Ар 
бир спектакль үчүн өзүнчө куур-
чак жасалып, ага эки ай убакыт 
сарпталат. Бул этапта режиссер да 
катышат. Бутафория (спектаклдер-
де колдонулуучу атайын эмерек, 
скульптура, курал-жарак, кооз 
жасалгаларды ж.б жасаган театр-
дагы бөлүм) цехинде иштеген Азат 
Идирисов өзүң кызыкпаган нерсе 
менен эч качан алектене албайсың 
дейт. Ал куурчак жасоодо алгач 
эскизин чийип алат да кийинки ка-
дамына өтөт. Гипсти куюп, куур-
чак папье-машеден, пластилинден 
түзүлгөн формасына жараша жа-
салат. Кыймыл-аракети механика 
аркылуу өзүнчө ишке келтирилет 
жана кийимдери тигилет. Азат 
“Куурчак жасалып бүткөндөн ки-
йин жасаган “эмгегим” катышкан 

спектаклды көргөндү жактырам. 
Алардын сахнада жомок менен 
кошо жандануусун көрүүдөн ыра-
хат алам.”,-деди.

Маянасы аз болсо да театрды 
кыйбаган актерлор

Качкынова Рабига 65 жашта, 
театрда эмгектенгенине быйыл 
45 жыл болуптур. “Балдар менен 
иштегенге көнүп калдым. Куурчак 
театры айырмаланып турат. Баш-
ка театрларда актер бардыгын өзү 
ойнойт эмоциясы көрүнүп турат. 
Куурчак театрында деле буларды 
аткарабыз, ойнойбуз, бирок бол-
гон эмоцияны, жанды куурчакка 
беребиз. Бул абдан татаал, балдар-
дын да көңүлүн табыш керек. Өмүр 
бою иштеген театрымды башкага 
кыйбайм. Ушул жерден пенсияга 
чыктым, ошондой болсо да келип, 
кол кабыш кылып турам. Куурчак 
көтөрө албай калганга чейин иш-
тей берем”,-деди Рабига айым. 

Маянанын азына карабай куур-
чак театрынын күйөрманы болуп 
иштеп жүргөндөр да жок эмес. 
Мындай актерлордун бири Тургу-
нов Таалайбек. Ал эгер аз айлыкка 
шылтоолоп театрды таштап сал-
сак анда Кыргызстандын келечеги 
эмне болот, элдин маданиятын, 
искусствосун ким көтөрөт? Же-
текчибиз мамлекеттин айлыгына 
карабай ар тараптан өнүккүлө, 
ошол эле учурда театр күйөрманы 
экениңерди далилдегиле, жумуш-
ту артка таштабай алдыга сүрөгү-
лө деп акыл-насаатын айтып турат. 
Куурчак театрында келгениме 
өкүнбөйм, буга чейин деле көп 
театрларда иштегем, бирок жан-
сыз нерсеге жан киргизүү бул баш-
кача экен, деди Таалайбек мырза.

Спектакль учурунда жомок 
дүйнөсүнө баш-оту менен кирип, 
болгон эмоциясын, жанын куур-
чакка берип ойногон актерлор, 
босогодон аттаган ар бир конокту 
жылуу маанай менен тосуп алган 
көзөмөлдөөчү эже, ээлеген кызма-
тына карабай бардыгы жөнөкөй, 
жан дүйнөсү бай адамдар. Мурун 
башка театрлардан жөн гана спек-
такль көрүп кете турган болсом, 
бул жолу куурчак театрынан өзгө-
чө эргүү алдым.Балдарын жетелеп 
келген ата-энелердин жүзүндөгү 
күлкүсү, “Дагы качан келебиз?” 
деген балдарынын суроолорун 
көрүп куурчак театры коомдун, өз-
гөчө жаш балдардын жашоосунун 
ажыратылгыс бөлүгү экендигин 
түшүндүм...

Çocukların dünyası ile çok ilgi-
lendiğimden dolayı “kurçak” 

(kukla) tiyatrosuna gitmeye karar 
verdim. Gittiğimde ‘Beyaz kuğunun 
mutluluğu’ adlı tiyatro gösterisi-
nin olacağını gördüm. Bilet alıp, ra-
hat bir yer aldıktan sonra, gösteriyi 
izlemeye gelen çocuklar ile birlikte 
beklemeye başladım. Biraz önce gü-
rültülü bir şekilde oyun oynayarak 
oyunun başlamasını bekleyen ço-
cuklar, masal başlar başlamaz sessiz-
ce yerlerine oturup izlemeye başla-
dılar. Gösteri olduğu sırada çocuklar 
ile çocuk olan, oyunun üzücü yerle-
rinde üzülen, sevinçli yerlerinde se-
vinen, beraber alkış yapan bir bey 
ilgimi çekti. İlgilendiğimden dola-
yı gösteri bittikten sonra bu adam-
la hemen konuşmaya karar verdim.

“Kukla Tiyatrosu ile büyüdüm”

Kendini Sonkölbek Maatkerimov 
diye tanıtan bey 46 yaşında. Her 
hafta torununu alıp kukla tiyatrosu-
na geliyor. Kukla tiyatrosunu sevi-
yorum, her geldiğimde iç dünyam 
temizleniyor dedi. “Biz küçükken 
kukla tiyatrosu köye sık sık geliyor-
du ve biz onu dört gözle bekliyor-
duk. Şehre geldiğimizde de ablamla 
tiyatroya geliyorduk. Kukla tiyatro-
su ile birlikte masallarla büyüdüm. 
Sonra kendi ailem ile birlikte tiyat-
roya geliyordum, şimdi ise toru-
numla birlikte gelip izliyoruz.

Kukla tiyatrosu çocukları birçok 
açıdan eğittiğine inanıyorum. Ço-
cuğun düşünmesine, dünya görü-
şünün şekillenmesine etki etmekte-
dir. İzlediği masalı zorlanmadan an-
lamasını sağlayıp, anlatılmak isteni-
lenleri çocuğun kolay anlaması ve 
kavramasını sağlamaktadır. Masal 
ile çiçeğe, taşa, doğaya nasıl davra-
nacağını öğreniyor, söz ile kendisine 
bir türlü anlatılamayanları bu masal-
ları izleyerek çok çabuk öğreniyor. 
Bu sayede kendi çocuğumun iç dün-
yasına girip, onun tertemiz duygu ve 
düşünceleri ile birlikte bende dinle-
niyorum’ dedi Sonkölbek bey. 

“Sulanmayan ağacı sulamamız ge-
rek”

Мusa Cangaziyev adındaki kuk-
la tiyatrosu 75 yıldır çocuklara bu 
hizmeti sunuyor. Kukla tiyatro-
su yönetmenliği yapan Temirlan 
Smanebekov, kukla tiyatrosunun 
toplumda özel bir yeri olduğunu 
belirterek“buradaki iş tecrübem-
den yola çıkarak, geleceğimiz olan 
çocukları eğitmede, onlara merha-
meti, insanlığı ve insanda var olan 
tüm güzellikleri göstermek adın bu 
tiyatroların özel bir tesiri olduğunu 
öğrendim. Burada çalışanlar kendi 
alanlarında uzman olan yaratıcı in-
sanlar. Çocuklara hizmet etmek ve 
onları eğitmek gerektiğini düşüne-
rek bu iş yerinde çalışmaya başlayıp 
kendi oyunculuk mesleğimi bırak-
tım. Yani tiyatro için kendi oyuncu-
luk geleceğimi kurban ettim. Burada 
çalışan oyuncuların çocuklara oyun 
göstermesi benim için daha önemli 
oldu. Kırgızistan’daki tüm çocukla-
rın ruhunun zenginleşmesine yar-
dım etmeyi istiyorum.

Şimdiki çocuklar sulanmayan 
ağaç gibi büyüyorlar. Edebiyat, mü-
zik ve şiire hiç ilgi duymuyorlar.Bu 
nedenle kukla tiyatrosu çocukların 
ruhunu besleyip, edebiyat, müzik ve 
şiire ilgi duymalarını sağlamaya çalı-

şıyor. Yani biz, susuz kalan ağaca su 
vermeye çalışıyoruz, bu ağaç büyü-
düğünde çevresine güzellikler saç-
sın ve gölgesinden herkes faydalan-
sın diyoruz. Toplumsal olarak güç-
lü olmak istiyorsak geleceğimizin te-
minatı olan çocuklarımızı güçlü bir 
şekilde yetiştirmeliyiz. Her masa-
lın farklı ve kendince bir anlamı var, 
bazı masallarda vatan sevgisi, bazı-
larında sevgi ve şefkat, bazısında ise 
doğa sevgisi işleniyor. Bu da çocuk-
larımız duyarlı birer birey olarak ye-
tişmelerini sağlıyor.’ Diye düşünce-
lerini paylaştı Temirlan Kamaşeviç.

“Cansız Kuklar Canlanıp Konuş-
tuğunda Bana Huzur Veriyor”

Adindan da anlaşılacağı gibi biz, 
kuklalar olmadan böyle bir tiyatro-
yu hayal edemeyiz. Her oyun için 
farklı bir kukla yapılıyor ve bu yak-
laşık 2 ay gibi bir sürede hazırlanı-
yor. Kuklaların yapım aşamasına yö-
netmenlerde gözetmenlik yapıyor. 
Butaforist (tiyatro sahneleri için ge-
rekli olan sahne eşyalarını hazırla-
yan) olarak çalışan Azat İdrisov bir 
işi severek yapamazsanız o işte ve-
rimli olamazsınız di-
yor. Bu kuklaları yap-
madan önce gerek-
li olan kroki çizimle-
ri yapılıyor daha son-
ra ikinci aşamaya ge-
çiyor. Kuklaların yapı-
mında kullanılan oyun 
hamuru ile kuklala-
ra şekil veriliyor. Şekil 
verilen oyun hamurla-
rı kartonpiyerlerin içi-
ne koyularak sertleşip 
kurutulmaya bırakılı-
yor. Daha sonra kukla-
ların hareket mekaniz-
ması için gerekli olan 
oyma işlemleri yapılı-
yor ve uygun elbiseler 
hazırlanıyor. Azat ‘can-
sız kuklayı yaptıktan 
sonra sahnede emek 
verip yaptığım kukla-
ların çanlandığını görmek bana hu-
zur veriyor.’ Dedi.

Maaşı az olsa da Oyuncular bura 
da severek çalışıyor

Rabiya Kaçkınova 65 yaşında,  45 
yıldır tiyatroda çalışıyor. “Çocuk-
lara sergilenen bu oyunlarda oyna-
maya alışmışım. Kukla tiyatrosunun 
ayrı bir farkı var. Diğer tiyatrolar-
da oyuncu bütün rolleri kendisi ya-
pıyor, kukla tiyatrosunda da rol ya-
pıyoruz tek fark yaptığımız bu rolü 
kuklalara verip onları canlandırıyor 
olmamız. Bu çok zor bir şey, çocuk-
ların ilgi ve istekleri doğrultusunda 
onları etkilemek gerekiyor. Ömrüm 
boyunca çalıştığım bu tiyatro sah-
nesini diğer tiyatro sahneleri ile de-
ğiştiremedim, çünkü çok sevdiğim 
için bırakamıyorum. Burdan emek-
li oldum ama arada gelip yardım edi-
yorum, kuklaları kaldırmaya gücüm 
yetene kadar buraya gelmeye devam 
edeceğim” dedi Rabiya hanım.

Maaşı az olmasına rağmen kuk-
la tiyatrosu fanatiği olan oyuncular 
da oldukça fazla. Bunlardan biri de 
Taalaybek Turgunov. “Biz eğer aldı-
ğımız para az diye böylesi tiyatrola-
rı bırakacaksak Kırgızistanın gelece-
ği ne olacak? Kültür ve sanatını kim 
destekleyecek? Yönetmenimiz dev-
letten aldığınız aylığa bakmaksızın 
farkınızı ortaya koyup kendinizi ka-

Çocukların Ruh Dünyasına Renk Katan “Kukla Tiyatrosu”

Masal; Kırgız sözlü 
kültürünün en büyük 
edebi eseri. Çocukların iç 
dünyasına çok çabuk tesir 
ediyor. Bu sözlü edebiyat 
dış dünyayla tanışmalarını, 
iyiliği ve kötülüğü 
öğrenmelerini sağlıyor. 
Ve bu masal dünyasını 
canlı tutup çocukların 
görmesini sağlayan, 
çocukların ruhunu besleyen 
kukla tiyatrosu. Musa 
Cangaziyev Kukla tiyatrosu 
bu alanda Kırgızistanda 
tek, çocukların geleceğiyle 
ilgili duyarlı bir tiyatro. 
Kukla tiyatrosunda çalışan 
110 kişilik ekipin arasında 
en yaşlısı 70 en küçüğü 
25 yaşında. Bu ekipte 
çalışanlar kendilerini adeta 
bu işe adamış durumda.

nıtlayın, parası az diye işinizi bırak-
madan başarlı olmanın yollarına ba-
kın diye nasihat veriyor. Burada ça-
lıştığım için hiç pişman değilim, bur-
da çalışmaya başlamadan önce fark-
lı yerlerde de çalıştım ama hiçbir iş 
cansız kuklalara can verip onları can-
landırma işi kadar güzel bir şey yok-
muş” dedi.

Masal dünyasına tüm ruhuyla can 
veren oyuncular, gişede görevli olan-
ların oyunu izlemeye gelen konuk-
larla tek tek ilgilendiği, yönetmenin-
den oyuncusuna tiyatroda görev ya-
pan herkesin alçak gönüllü ve kibir-
den uzak olması…

 Daha önce izlemeye gittiğim ti-
yatrolardan farklı olarak kukla tiyat-
rosundan bambaşka bir ilham al-
dım. Tiyatroya çocuklarıyla birlik-
te gelen anne babaların gülümseme-
si, ‘bir daha ne zaman geleceğiz’ diye 
soru soran çocukları gördükten son-
ra, kukla tiyatrosunun toplumda öze-
likklede çocukların hayatında çok 
özel bir yeri olduğunu anladım.

Сезим Токтобек кызы Sezim Toktobek kızı

өздүк архив

өздүк архив
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Нурбек Аданбаев бөйрөк оорусу-
нун катаал формасы менен оору-

ган апасы Гүлниса Болотовага туура 
келбегендиги үчүн эки тарап эпке кели-
шип бир бөйрөгүн Түркиянын Кайсери 
коопсуздук башкармалыгынын поли-
ция кызматкери, 42 жаштагы Мустафа 
Деңизге берген. Өз кезегинде Мустафа 
Деңиздин аялы 35 жаштагы Биргүл Де-
ңиз өзүнүн бир бөйрөгүн Гүлниса апага 
берген. 

“Кандын тобу туура келбей 
кыйналдык”

Бөйрөк оорусуна кабылгандардын 
бири 61 жаштагы пенсионер Гүлни-
са апа жети уулдун энеси. 1999-жылы 
бөйрөк оорусуна чалдыккан. Анын 
айтымында Кыргызстандын дарыгер-
лер оорусунун так аныктамасын кое 
алышпай кыйналышкан. “2002-жыл-
дан баштап ар кайсы ооруканаларда 
даарыланып жүрдүм. 2013-жылдын 
март айынан баштап дарыгерлер “эми 
өмүрүңүздү гемодиализ гана сактап ка-
лат, бул аппаратка отурушуңуз керек, 
фильтрация тогуз пайызга чейин түшүп 
кеткен ” дешип дарылабай коюшту”,-де-

КЫРГЫЗ 
ЖАНА ТҮРК 
ҮЙ-БҮЛӨНҮН 
ОРТОСУНДА 
БӨЙРӨК 
ТУУГАНДЫГЫ

“Бөйрөк бир туугандык” де-
ген сөз алгач уккан кишиге 
өөн угулушу мүмкүн. Бирок 
жакында эле бул сөздү да-
лилдеген бир эмес 2 факт 
катталды. Буга Анталиядагы 
“Медикал парк” клиникасынын 
органды трансплантациялоо 
борборунда кыргыз жана 
түрк үй-бүлөсү эпке келишип, 
бири-бирине бөйрөгүн берүү 
менен орган алмаштыруусу 
далил.

ди Гүлниса апа. Анын айтымында жети 
баласы тең бөйрөгүн берүүгө даяр бол-
гон. Бирок, текшерүүдө биринин да кан 
группасы туура келген эмес. Андан соң 
Кыргызстанда даарылоо мүмкүнчүлүгү 
табылбагандан кийин Түркияга барып 
көрүүнү чечишкен. “Түркияда гемо-
диализ же жасалма бөйрөк аппаратына 
кезек күткөндөрдүн саны арбын экен. 
Алар бири-бири менен өз ара сүйлөшүп 
кимдин бөйрөгү туура келбей калса ал-
маштырып жасатып алышат экен. Биз 
дагы ошол жерден кезекте турган түрк 
үй-бүлөсү, жубайлар Мустафа Деңиз 
жана Биргүл Деңизди жолуктурдук. 
Мында аялы күйөөсүнө бөйрөгүн бе-
риш керек эле, бирок күйөөсүнө туура 
келбей жаткан экен. Ошентип уулум 
Нурбек Мустафага, ал эми Мустафанын 
аялы Биргүл бөйрөгүн мага берди. Түрк 
туугандарга ыразычылыгыбызды билди-
ребиз, алар менен эми интернеттен бай-
ланышып турабыз.”,-деди Гүлниса апа.

“Түрк туугандар бизди бөтөн 
эл дебей кабыл алганына ая-

бай ыраазы болдум”

“Мустафага бөйрөгүмдү бергенден 
кийин өзүмдү бир айча начар сезип 
жүрдүм. Учурда абалым жакшы. Ал жак-
тын дарыгерлери абдан жакшы карайт 
экен, ооруканасы болсо Кыргызстан-
дын клиникаларына салыштырмалуу 
албетте бир топ эле жогорку деңгээлде 
жана бардык шарттар менен камсыз 
кылынган. Бизди түрк туугандар бөтөн 
эл дебей кабыл алганына аябай ыраазы 
болдум”,-дейт Гүлниса апанын уулу Нур-
бек Аданбаев. Гүлниса апанын жолдошу 
Мамарасул Аданбаевдин айтымында 
дарыланууга баш-аягы 30 миң доллар 
каражат сарпталды. Азыркы тапта өлкө-
бүздө көпчүлүк адамдар бөйрөк дарты-
нан жабыр тартууда. Аллахымдын ами-
ри менен шыпаа таап келдик дейт

Анталия шаарындагы “Медикал парк” 
клиникасынын органды алмаштыруу 
борборунда дагы бир жолу эки тараптуу 
бөйрөк алмаштыруу операциясы жасал-
ган. Бул ирет 14 жаштагы Аманкази Аб-
дулмажит уулуна эки жыл мурун доктур-
лар бөйрөк оорусунун катаал формасы 

экенин далилдешкен. Мындан улам 
Аманказынын үй-бүлөсү Кыргызстанда-
гы бардык ооруканалардын эшигин как-
кылап бирок жыйынтык болгон эмес. 
Натыйжада “Медикал парк” клиника-
сына кайрылышкан. Ал жактан ушул эле 
жагдайга кабылган 32 жаштагы Мустафа 
Уйсалдын үй-бүлөсү менен таанышыш-
кан. Мустафа да бөйрөк оорусунун 
ушул формасы менен жабыркап келген. 
Анын да үй-бүлөсү өз органын берүүгө 
даяр болгону менен Гүлниса апа жана 
Аманказиники сыяктуу бирөөнүн да 
кан тобу туура келбей калган. Ошентип 
эки үй-бүлө табышып, кеп кеңешке ке-
лип эки тараптуу орган алмаштырууга 
макул болушуп, Аманказинин атасы Аб-
дулмажит Юлдашов Хатайлык Мустафа-
га, ал эми Мустафанын атасы Рамазан 
Уйсал 14 жаштагы Аманказиге берүүгө 
макул болушкан. 

“Кыргызстанга келип бөйрөк 
алмаштыруу операциясын 

жасайм”

Түркияда операция жасаткан Аман-
кази өз сөзүндө: “Буюрса жакшы болуп 
кетсем мектепке барам. Түркияга барып 
окуп, доктур болом. Кыргызстанга ке-
лип бөйрөк операцияларын жасайм”,-де-
ди. Аманказинин үй-бүлөсү Жалал-Абад 
облусунда жашап, мал чарбачылык ме-
нен алектенишет. Анын атасы Абдулма-
жит Юлдашов: “Кыргызстанда мындай 
мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүктү түрк 
туугандарыбыздан тапканыбызга куба-
нычтамын. Мындан кийин Мустафанын 
үй-бүлөсү менен жакын тууган болуп ка-
тышып турабыз”,-деди.

“Медикал парк” клиникасынын орган-
ды алмаштыруу борборунун жетекчиси, 
проф. док. Алпер Демирбаш ЖМК кыз-
маткерлерине берген интервьюсунда: 
“2013-жылы 60ка жакын чет мамлекет-
тин жарандарына бөйрөк операциясы 
жасалды. Төрт жылдан бери Кыргыз-
стандын жарандары келип жатат. Кыр-
гыз жана түрк үй-бүлөсүнүн сүйлөшүп 
бири-бирине бөйрөгүн алмаштыруусу 
бир өзгөчөлүк. Бир тараптан бөйрөк 
бир тууган болуп калышат”,-деди.

Эрнист Кубатов,
Айдай Амангелди кызы
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Kırgızistan'da 5 yıldır böbrek yetmezliği 
hastalığı bulunan Gulunisa BOLOTO-

VA da böbreğini bağışlamak isteyen çocukla-
rıyla kan uyuşmazlığı yaşayınca oğlu Nurbek 
ADANBAEV ile Türkiye'ye gelerek, çapraz 
nakil için Medical Park Antalya Hastanesine 
müracaat etti. Kayseri'de 2009 yılında yüksek 
tansiyon rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastane-
de böbrek yetmezliği teşhisi konulan Deniz, 4 
yıl ilaç tedavisi gördü. Ocak ayından itibaren 
diyalize girmeye başlayan ve nakil bekleyen 
DENİZ, eşi Birgül DENİZ ile kan grupları 
uymayınca çapraz nâkile başvurdu. Hastane-
de yapılan tetkikler sonunda her iki hastanın 
sonuçlarının uyumlu çıkması üzerine hastala-
ra çapraz nakil teklif edildi. Hastaların onayıy-
la geçen hafta Medical Park Antalya Hastane 
Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Alper DEMİRBAŞ'ın gerçekleştirdiği ope-
rasyonla Deniz'in eşi Birgül Deniz'in böbreği 
Gulnisa BOLOTAVA'ya, BOLOTAVA'nın 
oğlu Nurbek ADANBAEV'in böbreği de 
Deniz'e nakledildi.

Kan grubu problem oldu

5 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan 
61 yaşındaki Gulnisa BOLOTAVA 7 çocuk 
annesi 5 yıldır diyalize girdiğini söyledi. Bu 
hastalıkla 1999’dan itibaren mücadele ettiğini 
söyleyen Gulnisa BOLOTAVA Kırgızistan’da-
ki bütün hastanelerine gidip tedavi görmesine 
rağmen bir türlü tedavi olamamış. ‘2013 Mart 
ayından itibaren diyalize girmeye başladım. 
Böbreğini bağışlamak isteyen çocuklarımla 
kan uyuşmazlığı yaşadık. Kırgızistan’da sonuç 
elde edemeyince Türkiye’ye gitmeye karar 
verdik’ dedi Gülnisa BOLOTOVA. İlk önce 
Medical Park Antalya Hastane Komplek-
si Organ Nakli Bölümüne başvurduk. Oğlu 
Nurbek ADANBAEV’le Antalya’ya gelen BO-
LOTOVA, hastane yönetimine çapraz nakil 
olmak istediğini söyledi. Çapraz nakil listesi-
ni kontrol eden doktorlar Mustafa DENİZ ve 
eşi Birgül DENİZ’in kan gruplarının Kırgız 
aileye uyduğunu tespit ettiler. Dört yıl önce 
yüksek tansiyon şikâyetiyle gittiği hastanede 
böbrek yetmezliği teşhisi konulan ve 30 Ocak 
itibariyle diyalize girmeye başlayan Mustafa 
DENİZ’in de eşiyle kan grupları uyuşmadığı 
için çapraz nakle başvurdular. Doktorlar Mus-
tafa DENİZ’i arayarak Kırgız bir ailenin çap-
raz nakil yaptırmak istediğini söyledi. Yapılan 
tetkiklerde olumsuz bir durum çıkmayınca 

Prof. Dr. Alper DEMİRBAŞ ve ekibi tarafın-
dan başarılı bir ameliyat yapıldı. Ameliyatla 
Birgül DENİZ’den alınan böbrek Gulunisa 
BOLOTOVA’ya, Nurbek ADANBAEV’den 
alınan böbrek de Mustafa DENİZ’e nakledil-
di. Çapraz nakille tekrar sağlıklarına kavuşan 
her iki hasta da taburcu edildi. ‘Türkiye’ye gi-
dip sağlığıma kavuştuğum için ve yeni akraba 
edindiğimiz için Türk kardeşlerimize teşekkür 
ediyorum. Bundan sonra sürekli irtibatta ola-
cağız’ dedi Gülnisa BOLOTOVA

‘Türk kardeşlerimizin bizi kardeş 
gibi karşıladığına çok sevindim’

Gülnisa BOLOTOVA’nın oğlu Nurbek 
ADANBAYEV: ‘Böbreğimi Mustafa’ya ver-
dikten sonra yaklaşık bir ay kendimi farklı 
hissediyordum. Şimdi durumum iyi. Orada 
tıp çok gelişmiş. Hastalara da iyi bakıyorlar. 
Kırgızistan’da ise böyle hizmet göremezsiniz. 
Keşke bizde de öyle olsa. İlk önce yabancı 
ülkeye geldim diyordum. Ama bizi yabancı 
olarak değil kardeş olarak karşılamaları beni 
çok sevindirdi’ dedi. Gulnisa BOLOTAVA’nın 
kocası Mamarasul ADANBAYEV’in ameliyat 
giderlerinin 30 bin dolar çıktığını söyledi. Ma-
marasul bey, ‘Şimdi ülkemizde böbrek hastalı-
ğına yakalanıp çare bulamayanlar çok. Allaha 
şükürler olsun uzaktan olsa bile eşim ve Türk 
ailesi sağlına kavuştu’ dedi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi 
Organ Nakli Bölümünde 2014 Mart ayın-
da Kırgız-Türk aileleri arasında çapraz böb-
rek yapılarak sağlıklarına kavuştular. Şimdi 
Kırgızistan’ın Celalabad şehrinde hayvancılıkla 
geçimini sağlayan Abdülmecit YULDAŞOV ve 
Cumagül YULDAŞOVA çiftinin 14 yaşındaki 
oğulları Amankazi ABDULMACİTOĞLU’nu 
iki yıl önce idrar kaçırma şikâyetiyle hastane-
ye götürdü. Yapılan tetkiklerde Amankazi’ye 
kronik böbrek yetmezliği teşhisi konularak, 
diyalize girmesi gerektiği söylendi. Ülkesin-
de diyaliz ücretleri yüksek olan Amankazi, 
yardımlarla diyalize girmeye başladı. Doktor-
ların Amankazi’nin böbrek nakli ile sağlığı-
na kavuşabileceğini söylemesi üzerine baba 
Abdülmecit YULDAŞOV böbrek vermek 
istedi. Ancak, ne baba ne anne, ne de kardeş-
lerinin kan grubu Amankazi’ye uyumlu çıktı. 
Kırgızistan'da uygun nakil imkânları bulama-
yan Yuldaşov ailesi tavsiye üzerine Antalya'da 
Medical Park Antalya Hastanesi'ne başvurdu. 

Türk Ve 
Kırgız Aileler 

Arasında 
Böbrek 

Kardeşliği

“Böbrek kardeşliği” 
kelimesi ilk duyulduğunda 

anlaşılmayabilir. Fakat 
yakında bu durumu 

kanıtlayan 2 olay 
meydana geldi. Buna 

Türkiye’de yapılan Kırgız-
Türk aileleri arasındaki 

çapraz böbrek nakli örnek 
teşkil etmekte. 

Nakil için sıra bekleyen aile, aynı tarihlerde böbrek nakli 
için bekleyen Uysal ailesi ile çapraz nakil yöntemi için ta-
nıştırıldı. Bir yıl önce burun ameliyatı sırasında yapılan 
incelemelerde böbreğinin birisinin iflas ettiği diğerinin de 
küçülmeye başladığı teşhisi konan 32 yaşındaki Mehmet 
UYSAL, çapraz nakil yöntemini kabul etti. Kırgız baba 
Abdülmecit YULDAŞOV, Mehmet Mehmet UYSAL'a 
böbreğini bağışlamayı kabul etti. Mehmet UYSAL'ın 
babası Ramazan UYSAL da 14 yaşındaki Kırgız Aman-
kazi ABDULMACİTOĞLU'na böbreğini bağışlayarak 
iki hasta da sağlıklarına kavuştu. Çapraz böbrek nakliyle 
sağlığına kavuşacak olan 14 yaşındaki Kırgız Amankazi 
Amankazi ABDULMACİTOĞLU, "Türkiye’de üniversi-
tede okuyup doktor olacağım. Ülkeme dönüp organ nakli 
yapmak istiyorum" dedi.

Aileyle akraba olduk 

Abdülmecit YULDAŞOV, "Türkiye'de bir dizi tetkik 
yapıldı. Çapraz nakil olabileceğimiz aile belirlendi. Umu-
yoruz her şey daha güzel olacak. Diğer aile ile akraba 
olduk. Biz hepimiz Türk’üz. Oğlum okulunu bitirdikten 
sonra doktor olacak" dedi. 

Operasyonu gerçekleştiren Medical Park Antakya 
Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof.Dr. Alper 
DEMİRBAŞ da, Kırgız ailenin aralarındaki kan grubu 
uyumsuzluğu nedeniyle nakil olamadığını belirtti. Kırgız 
ailenin Türkiye’den bir aile ile çapraz nakil olarak sağlı-
ğına kavuştuğunu kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, "Kırgız 
aile ile Türk aile böbrek kardeşi olacak’’ dedi.

Ernist Kubatov,
Ayday Amangeldi kızı
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Çin Halk Cumhuriyetinin Kızıl-Suu özerk böl-
gesinin, Uluu- Çat köyünde 1989 yılında doğ-
dum.  Babam fahri öğretmen ve şair, dönemin 
şairlerinden Baydılda Sarnogoev’un da arkadaşı. 
Annem de ilkokul öğretmeniydi. Ailede 6 kar-
deşten en küçüğüyüm. Ablalarımın hepsi çinli 
kırgızlara evlenip, Çinde yaşıyorlar.

 Kırgızistana gelmeme ablam vesile 
oldu.

Kırgızistan’a 2006 yılında geldim. Ablam Beki 
kızı Almaş sanat yönü az olsa da, Kırgızistan’a 
emek verip, Bişkek’te okuyarak ve çalışarak, 
konser vermeyi de başardı. Temelinde bizim kö-
kümüz Kara- Kulca’ya dayanmakta.  Ürkün dö-
neminde o yere gidip yerleşmişiz. Ailem sanata 
saygı gösteren insanlar. Ben kendim küçükten 
şarkı söylemeye başladım. Bişkek’te Halk Flor-
maniya’sında 2006 yılında ilk kez Çin’in tem-
silcisi olarak şarkı söyledim. Herkes alkışladı ve 
beğendi. Ailem sanat kökenli bir aileden geldiği 
için bu yolda ilerlemem kolay oldu.  Ablalarım 
da, babam da sanatçıydılar. Kırgızistan’a geldi-
ğimde hemen şarkı söylesem mi diye düşündüm, 
ama işimin ustası olmak için eğitim almam ge-
rektiğini düşünerek Kalıy Moldobasanov Halk 
Konservatuarı’na başvurdum.

Altı dilde konuşabilirim
İlk önceleri çok zorluluklar çektim, sonra ai-

leme de yük olmamak için tercümanlık yaptım. 
Şu an İnginice, Çince, Uygurca, Rusça ve Kazak-
ça konuşabiliyorum. Yabancı şarkıları söylemek 
için İngilizce gerekli olduğundan Bişkek’te özel 
kurslara gittim. Çin dilini iyi bildiğim için de  Çin 
Büyükelçiliğinde çalışıyorum. Bundan sonra da 
daha çok çalışıp, yakında yeni klip çekmeyi plan-
lıyorum. Şimdi repertuarımda 5 şarkı var. Şarkıcı 

Baktıgul Çoturova, Altınbek Alımovla çalışıyo-
rum. Müzisyen Erkin Meerkanov, Bakıt Alişerov, 
Janış Momunov gibi ünlü insanlarla çalişıyorum.

 Ablam benim ustam

Hangi alanda olursa olsun büyüğe saygıyı, kü-
çüğe sevgiyi, sanatta ve yaşamda doğruluğu gös-
teren her zaman vaktini ayırıp bana yardım eden 
yol görsen ablam benim üstadım diyebilirim.

Sanatçılığımı toplum benimsedi.

Bu yerin medeniyeti, yetenekli insanları, doğa-
nın güzelliği beni çok etkiledi. Ülkenin dört böl-
gesine gezdim, halkın misafirperverliğinin çok 
iyi olduğunu gördüm. İlk geldiğimde halk benim 
sanatımı ve beni benimsedi. Mesela Tügölbay 
Kazakov hoca destek olup, tavsiyeler verdi ve ge-
lişmeme yardım oldu. Muratbek Begaliev hoca 
ise ablam ve bana her türlü desteği vererek, okulu 
kazanmamıza, yurda girmemize, daha da ileriye 
gitmemize yardımcı oldu.

Gelenek ve göreneklerimiz yönünden karşı-
laştırdığımızda Çinli Kırgızlarla buradikilerle hiç 
farkımız yok. Dilimiz, inandığımız din aynı ol-
duğundan dolayı birbirimize benziyoruz. Fakat 
çinli kırgızlarda ‘ kız kaçırmak ‘ diye bir şey yok.

 Kırgızların beş barmağın iyi 
yapabilirim.

Mutfakta da iyiyim Kırgız mutfağından ‘ Beş 
Parmağı’ Uygur mutfağından  ‘ganfan’ ve ‘ lag-
man’ yemeklerini güzel yapıyorum.

Бүгүнкү күндө ырчылык өнөрдү аркалагандардын саны күндөн-
күнгө өсүп келет. Бирок алардын көпчүлүгү чыныгы талантка ээ 
эмес экендиги айдан ачык. Албетте таланттуулар да жок эмес. 

Алардын бири алты тилде катыра сүйлөгөн кытайлык кыргыз 
ырчысы Беки кызы Айчолпон менен маек курдук.

Beki kızı Ayçolpon: 

Беки кызы Айчолпон:

Günümüzde şarkıcılığı iş olarak 
benimseyenler gün geçtikçe artıyor. 
Fakat onların çoğu gerçek yetenekli 

değil. Tabii ki yetenekli olanlar da var. 
6 dil bilen Çinli Kırgız şarkıcı Beki kızı 

Ayçolponla konuştuk.

 “Кытайлык кыргыздарда 
“ала качуу” деген жок”

“Çinli kırgızlarda“ kız 
kaçırmak” diye bir şey yok.
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“ММК колдоо борбору” 

Fonu Matbaası’nda 2000 nüsha 

basılmıştır.  Şipariş № 1368

Кытай Эл Республикасынын 
Кызыл-Суу автономиялык 
облусунун Улуу-Чат айылында 
1989-жылы төрөлгөм. Атам 
ардагер мугалим, сатирик-
акын, убагында акын Байдылда 
Сарногоев менен калемдеш 
дос болуп, бири-бирине 
чымчыкей айтышып, жакын 
болушкан. Апам дагы мектепте 
мугалим болгон.Үй-бүлөдө 6 
бир туугандын эң кичүүсүмүн. 
Эжелеримдин бардыгы 
кытайлык кыргыздарга 
турмушка чыгып, Кытайда 
өзүнчө түтүн булатышат.

"Кыргызстанга 
келишиме эжем себеп 

болгон"
Кыргызстанга 2006-

жылы келгем. Менден улуу 
эжекем Беки кызы Алмаш 
чыгармачылыгы аз болсо да 

кыргыз жергесине эмгектерин 
кылып, Бишкекте окуп, иштеп 
жеке концертин да берүүгө да 
жетишкен. Негизинен биздин 
түбүбүз Кара-Кулжадан болот. 
Үркүн мезгилинде Кызыл-
Сууга барып жердеп калышкан. 
Мен өзүм кичинемден бери 
ырдап жүрөм. Бишкекте 
Улуттук филармонияда 2006-
жылы биринчи жолу ар улуттун 
фестивалында кытайдын 
өкүлү болуп ырдап чыккам. 
Баары колдоп, жакшы кабыл 
алышканы эсимде. Өзүбүздүн 
үй-бүлө негизинен чыгармачыл 
чөйрөдөн болгондуктан, бул 
жолду аркалоо мен үчүн оңойго 
турду. Эжелерим да, атам да ыр 
чеберлери болчу. Кыргызстанга 
келгенде дароо ырдап чыксамбы 
деген ой болгон, бирок өз 
ишиңдин чебери болуу үчүн 
билим алуу керек деп, Калый 
Молдобасанов атындагы 
улуттук концерваторияга 
тапшыргам.

“Алты тилде эркин 
сүйлөйм”

Алгач абдан 
кыйынчылыктарды башымдан 
өткөрүп, анан үйдөгүлөрдү да 
кыйнабайын деп котормочулук 
жаатында иш алып барып 
келем. Өзүм учурда 6 тилде: 
кыргыз, англис, кытай, уйгур, 
орус, казак тилдеринде эркин 
сүйлөй алам. Дүйнөлүк ырларды 
ырдаш үчүн англис тили зарыл 
болгондуктан, Бишкекке 
келип атайын курстарга барып 
жүрүп үйрөндүм. Кытай тилин 
жакшы билгендиктен Кытай 
элчилигинде иштейм. Мындан 
сырткары да чыгармачылыктын 
үстүндө иштеп, жакында жаңы 
клип тартууну пландап жатам. 
Учурда репертуарымда 5 ыр 
бар. Кыргызстан жөнүндө 
патриоттук ыр жаздырдым, 
ата-энеме арналган ырым 
бар. Акындардын арасынан 
Бактыгүл Чотурова, Алтынбек 
Алымов менен иштешем. 
Музыканттардан Эркин 
Мээрканов, Бакыт Алишеров, 
Жаныш Момунов өңдүү 
белгилүү инсандар менен иш 
алып барам.

“Эжем менин 

устатым”
Бардык жактан өз жардамын 

аябастан, улууну урматтоону, 
кичүүнү ызаттоону, 
чыгармачылык жактан болобу, 
жашоодо болобу туура жолго 
салып, өз насаатын айтып 
келген эжемдин жардамы 
мен үчүн ат көтөргүс баага 
татыктуу. Ошол себептен 
устатым деп эжемди атасам 
болот.

"Чыгармачылыгымды 
коомчулук абдан жакшы 
кабыл алды"

Бул жердин маданияты, 
таланттуу инсандары, 
жаратылыштын сулуулугу мени 
көп таасирлентти. Өлкөнүн 
төрт дубанын кыдырып 
келдим, эң негизгиси элдин 
меймандостугу жакшы 
көрүнүш катары эсептейм. 
Биринчи келгенде менин 
чыгармачылыгымды жалпы 
журт абдан жакшы кабыл 
алды. Маселен Түгөлбай 
Казаков агай бул жагынан чоң 
колдоо көрсөтүп, кеңешин 
айтып, такшалуума түрткү 
болду. Муратбек Бегалиев 
агай дагы бардык жагынан 
эжем экөөбүзгө окууга өтүүгө, 
жатакана алып берүүгө, алга 
арыш таштаганга чоң жардам 
берди. 

Каада-салт, үрп-адат жагынан 
кытайлык кыргыздарга 
салыштырып келгенде эч 
деле айырмачылык жок. 
Дилибиз, тилибиз, динибиз 
бир болгондуктан көп жагынан 
окшош. Болгону кытайлык 
кыргыздарда “ала качуу” деген 
нерсе эч кездешпейт. 

"Кыргыздын беш 
бармагын мыкты 

жасайм"
Чыгармачылыктан сырткары 

сулуулукка абдан кызыгам, 
визажисттик жаатта да билим 
алгам, бул да болсо өзүнчө 
бир искусство, себеби ырчы 
болгондон кийин өзүңдү туура 
алып жүрүү да алдыңкы орунда 
эмеспи. Ашканада болсо мыкты 
кожейкемин. 
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Мечиттер бир үлгүдө болуп, 
бозгулт түскө боёлуп, чатырлары 
тоголок келип, жалтырак 
калайдан салынса, эл ичинде 
“Мыксыз мечит” деген ат менен 
белгилүү Каракол шаарындагы 
Мухтарулла Ибрагим мечити 
алардан өзгөчөлүгү, кооздугу 
жана кайта лангыстыгы менен 
айырмаланып турат. Тарыхый 
маалыматтарга таянсак аталган 
мечит Ибрахим аттуу дунгандын 
демилгеси менен кытайлык 
усталар 1904-1907-жылдары 
курган. Имараттын ичинде да, 
сыртында да арабча жазуулар 
менен катар кыргыздардын 
исламга чейинки түшүнүктөрү 
чагылдырылган. Кытайлык 
формага ээ болуп, жомоктогудай 
өзгөчө кооз, чатыры канат 
таризине окшогон. Имараттын 
ичи гүлдөрдүн, дөңгөлөктөрдүн, 
жүзүм жана анар сыяктуу 
жемиштердин сүрөттөрү, 
оюулары менен өзгөчөлөнүп 
турат. Төө кирпичтен жана 
жыгачтан тургузулган мечитке 
бир да мык урулган эмес. 
Бул мечит туралуу маалымат 
дүйнөлүк саякат китептеринде 
орун алгандыгы үчүн аны көрүү 
максатында келген туристтердин 
аягы үзүлбөйт. 

Каракол шаарынын имамынын 
орун басары Рустам Ыбыкеевдин 
айтымында, мечит кытайлык 
архитектуралык форма менен 
салынган. Бир кытай уста 

жыйырма кишиси менен келип 
курган экен деген маалыматтар 
да бар. Карагайларын биздин 
тоолордон эле алып келип, 
бутагы жокторун, түзүн 
тандашып, табына келгенде 
аштап салышкан. “Мыгы жок 
салынган дегендин мааниси 
жыгачтардын ашталгандыгында. 
Дубалы кадимки эле төө 
кирпичке (кара кирпич) 
самын аралаштырып жууруп 
тургузушкан”, – деди Рустам 
Ыбыкеев.

Мыксыз мечитке 250-300 киши 
батат. Ушундай эле формадагы 
мечитке Казакстанда 2000, ал эми 
Кытайда 2-2,5 миң киши батат. 
Мындай мечиттердин башы 
Кытайда, ортосу Казакстандагы, 
аягы Караколдо деп эл оозунда 
айтылат.

Кыргызстанда ССРдин 
убагында бул сыяктуу көп мечит 
бузулган. Мыксыз мечиттер 
да 1929-жылдан 1947-жылга 
чейин өз кызматын аткарбастан 
кампанын ролун ойноп, театр 
катары да пайдаланылган.

Бүгүнкү күндө дүйнөнүн төрт 
бурчунан ат арытып келген 
туристтер абдан көп. Бирок, 
Кыргызстанда жашап туруп, 
бир басып барбагандар андан да 
көп. “Колдо бар алтындын баркы 
жок” дегендей өз колубуздагы 
баалуулуктарыбыздын баркын 
баалай билсек.

Ысык-Көл облусунун 
Каракол шаарындагы 

өзгөчө архитектура 
менен курулган эл 
оозунда “Мыксыз 

мечит” деген ат менен 
таанымал мечит өзүнүн 

өзгөчөлөгү менен 
кызыктырып, келген 
туристтердин санын 

жүз миңге жеткирген. 

МЫКСЫЗ 
МЕЧИТ

Karakol Kırgızistan’ın güneyinde yer 
alan bir şehir. Kışın dağlarıyla, yazın Issık 
Göl ile dünyaya tanınmış olsa da son 
zamanlarda Çivisiz Camii’si ile dünyanın 
ilgisini çekmeye başladı.

Günümüzde dünyada camiler çeşitli 
mimarilerde yapılmış olsa da çoğu 
camiler birbirine benzeyen şekilde boyalı, 
çelikten yapılmış halk arasında ‘çivisiz 
mescit’ adıyla anılan ünlü Muhtarulla 
İbrahim Mescidi, Karakol’un tam 
ortasında yer alıyor. Mescit özelliği ve 
eşsiz güzelliği ile dünyada tanınan bu 
mescit tarih sayfalarına bakacak olursak 
İbrahim adlı bir Dungan’ın fikri ile Çin 
mühendisleri tarafından 1904-1907 
yılları kurulmuştur. Çin mimarı yapısıyla 
kurulmuştur.    Tuğla ve ağaçtan yapılan 
bu camiye bir çivi dahi çakılmamıştır. Bu 
cami dünya gezi kitaplarında yer aldığı 
için görmeye gelen turistlerin sayısı 
oldukça fazladır.

Karakol Şehir imamı yardımcısı 
Rustam Ibıkeev’in söylediğine göre 
mescid, Çin evleri şeklinde yapılmıştır. 
Bir Çinli usta 20 kişiyle gelip yaptığına 
dair malumatlar var.

Çivisiz mescid 250-300 kişi kapasiteye 
sahip olan mescidin benzer şekilde 
yapılmış olan örnekleri Kazakistan’da 
(2000 kişilik ) ve Çin’de  (2500 kişi 
kapasiteli) var. Bu mescitlerin başı 
Çin’deki, ortası Kazakistan’daki ve sonu 
Karakol’daki gibi sözler halk arasında 
geziyor.

Sovyet döneminde bu gibi çok 
mescitler yıkılmış. Bu caminin günümüze 
kadar sağlam kalma sırı da 1929-1947 
yılları arası cami olarak değil de depo 
ve tiyatro olarak kullanılmasından 
kaynaklanıyor.

Kırgızistan’ın 
Karakol şehrindeki 
özel inşaat tekniği  

ile yapılan halk 
arasında ‘Çivisiz 
Camii’adı verilen 

ünlü mescit bu 
özelliğinden dolayı 

turistlerin ilgisini 
çekiyor.

Улуу манасчы 1918-жылы 
Чыгыш Түркстан, азыркы 
Кытай Эл Республикасынын 
Шинжаң-Уйгур автономия-
лык районундагы Ак-Чий 
ооданынын Меркеч айы-
лында туулган. Ал “Манас" 
эпосунун сегиз урпагына 
чейин айткан залкар эле. 
Жусуп Мамайдын вариан-
тындагы “Манас” класси-
калык айтымдагы үчилтик 
менен (“Манас”, “Семетей”, 
“Сейтек”) эле бүтүп калбай, 
"Кененим", “Сейит”, “Асыл-
бача-Бекбача”, “Сомбилек”, 
“Чигитей” деп уланат. Азыр-
кы күндө Кытайда басылып 
чыккан “Манас” эпосу 18 
томдон турат. Баары Жусуп 
Мамайдын колунан чыккан. 
Эпос кытай тилине да ко-
торулуп гана тим болбой, 
Кытайдын айрым окуу ки-
тептерине да киргизилгени 
маалым.  

Büyük manasçı bu yıl 96 yaşı-
nı dolduracaktı. Onun tarzın-
da okunan “Manas” destanı 
yüz binlerce şiir satırlarından 
oluşmaktaydı. Cusup Mamay 
böyle yaratıcılığının eşsizliği 
sadece onun gelecek nesil için 
“Manas”, “Semetey”, “Seytek” 
üçlüsünün kahramanlarının 
değil, aynı zamanda Büyük 
Manas’ın soyundan gelen 
beş neslin: Kenenim, Seyit, 
Asılbaçi-Bekbaçi, Sombilek, 
Çigitey’in hayatı ve yaptıkları 
hakkında bilgileri de aktarma-
sıdır. 

Улуу манасчы 
Жусуп Мамай 
дүйнө салды

Кыргыз Эл Баатыры, 
кайталангыс талант, 
улуу манасчы Жусуп 

Мамай 1-июнь күнү 
таңга маал 96 жаш 

курагында дүйнө 
салды. Манасчынын 

сөөгү кичи мекени 
Ак-Чийде жерге 

берилди. 

Büyük Manasçı 
Cusup Mamay 

Vefat Etti

Büyük manasçı Cusup 
Mamay 1 Haziran sabah 

saat 08:00 sularında 
vefat etti. Manasçı, 

Çin’in Sincan Uygur 
Özerk Bölgesi’nin 

Kızıl-Su Kırgız Özerk 
Bölgesi’nde Akçiy 

köyünde yaşıyordu. 

Temirhan Colonbekov

Ernist Kubatov

Темирхан Жолонбеков

Эрнист Кубатов

өздүк архив
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- Ысымыңыз өзгөчө 
экен, бул сиздин чыныгы 
атыңызбы?

- Апам мени 41 жашында төрө-
гөн. Атам ал убакта 51 ге барып 
калган. 9 бир туугандын кичүүсү-
мүн. Ата-энем Суусамырда ту-
рушчу. Суусамырдагы оорукана-
дан апамды картайып калыптыр 
биз төрөтө албайбыз деп Жум-
галга жөнөтүп коюшат. Ошентип, 
Жумгалда аман-эсен төрөлгөнүм 
үчүн атам Жумгалбек деп койгон. 
Ал эми орус досторум атымды то-
лук айта алышпагандыктан Джум 
деп кыскартып алышкан. Сүрөт-
төрүмдө көчмөндөрдү, гунндарды 
тарткандыгым үчүн Джум Гун бо-
луп калгам.

- Сүрөттөрүңүздөгү 
образдар сизге кайдан 
келет?

- Бул суроону көп адамдар су-
райт. Кичинемден баштап эпос-
торго, жомокторго, тарыхка кы-
зыгам. Чоң атам көп нерселерди 
айтып берген, өзүм да көп окугам. 
Кийинки чыгармачылыгыма ушу-
лар таасир тийгизген. 6-класс-
тан-11 класска чейин көркөм сү-
рөт академиясынын алдындагы 
мектеп интернатында окугам. 
Андан кийин Чуйков окуу жайын 
бүтүргөм. Кичи эпосторду анима-
циялоого кызыгам. Бул эпосторду 
унутта калтырбай чыгарышыбыз 
керек. Аларды анимация кылууга 
жакшы каражат керек, азыр ага 
мүмкүнчүлүк жок. Биздин балдар 
кыргыз телеканалдарында кай-
сы мультфильмдерди көрөт? Кө-
рүүгө көп тандоо деле жок

“Бигим” деген анимациялык 
студияда иштегем. Ал студияда 
“Эр Төштүк” аттуу анимация-
лык фильм тартып баштаганбыз, 
тилекке каршы каражаттын же-
тишпестигинен трейлерин эле 
чыгарганбыз. Ар бир кыймылы 
өзүнчө тартылган классикалык 
анимациялык фильм болчу, баш-
кача айтканда 23 кадрды колго 
тартуу керек . Мен ал долбоор-
дун коюучу сүрөтчүсү(худож-
ник-постановщик) элем. Ар бир 
эстетикалык көрүнүшүнө жооп-
керчиликтүү болчумун. Ал жер-
ден абдан жакшы тажрыйба топ-
тодум.

- Башка анимациялык 
фильмдерди тартуу 
жөнүндө сунуш түшкөн 
жокпу?

- Сунуштар түшкөн, бирок 
алар менин көз караштарыма, 
кабыл алуума туура келбей кал-
ган. Мисалы “Беш Тентек” сыяк-
туу анимациялык сериалдарды 
тартууга сунуштар болгон. “Беш 
Тентектин” биринчи сериясын 
биз тартканбыз, бирок мага ал 
жаккан эмес. 

- Оюңуздагы сүрөт 
элесин унутуп калбаш 
үчүн дароо тартып 
аласызбы?

- Ойлорумдагы элестерди кээде 
эсиме сактап алам да ошол күнү 
үйгө келээр менен кагаз бетине 
түшүрүүгө аракет кылам. Кээде 
кагаз жок тамекинин тышына, 
салфеткага тартып алам. Буйрут-
ма болгондо кааласаң да каалаба-
саң тартууга туура келет. Өзүмдү 

ошого көндүргөм. Ал эми маана-
йың жакшы болсо албетте жак-
шы образдарды жаратасың. Биз 
эң жөнөкөй нерселерге көңүл 
бөлбөйт экенбиз. Мисалы үйгө 
келип, жуунуп, эс алып, жакшы 
тасмаларды көргөндө деле идея 
келип калышы мүмкүн. Же бол-
босо эшикке чыгып өрүктөрдүн 
гүлдөгөнүн карап, сейилдеген эң 
сонун экендигин мен да жакында 
эле байкай баштадым.

- Тарткан 
сүрөттөрүңүздү 
көргөзмөгө койдуңуз 
беле?

- 2013-жылы 1-ноябрда эмен 
сейил багынын галереясында би-
ринчи көргөзмөм болгон. Ар кай-
сы мезгидерде тартылган 41 эмге-
гимди чыгаргам. Көргөзмө “Бөрү 
уруусу” деп аталган. Эмне себеп-
тен дегенде, мурун түрк уруусу 
бөрүдөн жаралганбыз деп бөрү-
лөрдү баркташчу. Ошондуктан 
бөрүнү чагылдырууну чечтим.

- Кээде сүрөттөрүңүздү 
сатууда ичиңиз ачышабы?

- Жок, андай эмес. Сүрөтчү 
өзүнүн иштерине байланбаш ке-
рек менимче. Чыгармачылыгың-
ды эл жактырып, баалап турса 
сүрөтчүгө дем болот. Негизи мен 
сүрөт тартып жатканда аны сатам 
деп эч ойлонбойм. Тартып жат-
кан учурда ырахат алам. Сатып 
алам деп келген адамдардан "сиз-
ге чын эле жактыбы?" деп сурайм. 
Эгер чын эле баалаган адам болсо 
өз баасынан да төмөн берип коем. 
Ал эми колунда бар байлар келип 
тескерисинче соодалашышат. 

Эл жактырып бааласа 
сүрөтчүгө дем болот

Cүрөттөрүн 
өзгөчө көз караш 

менен баалап 
тартып, жалаң 

"Гун" доорун 
чагылдырган 

сүрөтчү Джум Гун 
менен кызыктуу 

маек курдук.

- Adınız çok farklı. Bu adı size kim 
verdi?

-Annem beni 41 yaşında doğurmuş. Babam 
o zaman 51 yaşındaymış. Ailem Suusamır’da 
yaşıyorlarmış. Suusamır’daki hastaneden an-
nemi yaşlı diye Jumgal’a göndermişler. Jumgal 
şehrinde doğduğum için de adımı Jumgalbek 
koymuşlar. Rus arkadaşlarım adımı tam olarak 
söyleyemediği için Jum diye kısalttılar. Resim-
lerimde göçebeleri yani Hunları (Gunn) yan-
sıttığımdan dolayı Jum Gunn diyorlar.  

- Resimlerinizdeki imajları 
nereden buluyorsunuz?

-Bu soruyu çok soruyorlar. Nerden bulabili-
rim? Kafamdan buluyorum. Küçüklüğümden 
itibaren destanlarla, masallarla ve hikâyelerle 
çok ilgileniyorum. Dedem çok şeyler anlatmış-
tı ve kendim de çok okudum. Bunlar sonra sa-
nat tarzımın oluşmasında büyük etken oldu. 
6-11 sınıfa kadar yatılı ressam okulunda oku-
dum. Sonra Chuikov okulun bitirdim. Okulu 
bitirdikten sonra 3 üniversiteye gittim. Ama 
hiçbirini bitiremedim. Belki ücretsiz olduğu 
için okulu bıraktım. Eğer ücretli okusaydım 
önemserdim. Üniversiteye ilk başvurduğumda 
çalışmak zorunda kaldım. Sonra da kendim is-
temedim. Birinde de okuldan atıldım. Yönet-
menlik fakültesin kazanıp kendimi sinemada 
göremedim. 

Şimdi yaptıklarımdan yapmayı düşüncele-
rim ve planlarım daha çok. Onları gerçekleştir-
mek istiyorum. ‘’Manas’’ destanına çok önem 
veriliyor ve diğerleri unutuluyor. Diğerlerinin 
unutulmaması için çaba göstermeliyiz. Kü-
çük destanları çizgi film yaparak canlandırsak 
iyi olurdu, ama ona çok para gerekiyor. Bizim 
çocuklar Kırgız televizyon kanallarında neleri 
seyrediyor? Açıkçası seçme hakkımız da yok. 
Bu nedenle küçük destanları renkli illüstras-
yonla çocuklar için kitaplar, çizgi romanlar ha-
line getirmeyi düşünüyoruz. Teknoloji çağın-
da hiç kimse okumayı istemiyor. Okul öncesi 
çocuklar özellikle çizgi filmlere dikkat göste-
rirler. Destanlardaki hikâyeleri olduğu gibi ifa-
de edersek geçmişi de öğrenmemizi sağlar. Bu 
planlarımı gerçekleştirdikten sonra evlenme-
yi düşüneceğim. Bence kendi işini iyi bilen ve 
kendi halkına hizmet eden insanlar vatansever-
dir. Vatansever insanım diye bağıranlar aslında 
öyle değil.

‘’Bigim’’ animasyon stüdyosunda çalıştım. 
O stüdyoda ‘’Er Töştük’’çizgi filmin yapmaya 
başlamıştık, maalesef ekonomik nedenlerden 
dolayı sadece fragmanını yapabildik. Her bir 
hareketi özel çizilen klasik animasyondu. Yani 
23 kareyi elle çizmek gerekti. Ben o projenin 
sanat yönetmeniydim. Her bir karakterin, arka 

planın estetik olarak güzel olmasından sorum-
luydum. Bu projeyi yaparken çok tecrübe ka-
zandım. 

- Başka animasyon filmlerden 
teklifler oldu mu?

-Teklifler vardı, ama onlar benim bakış açı-
mı, algılarımı yansıtmıyordu. Örneğin ‘’Beş 
Tentek’’ gibi animasyon seri yapmam için tek-
lifler olmuştu. ‘’Beş Tentek’’ animasyonun ilk 
serisini biz yapmıştık, ama gerçeği konuşursam 
ben onu beğenmiyorum. Rus Aleksandr Doro-
zov gibi biriyle çalıştığım için çok mutluyum. 
Genelde bu sektörde çok para kazanamazsın, 
ben bu yüzden Rus animatörlerle çalışıyorum. 
Çünkü zamanında ve iyi ödüyorlar. 

- Resimlerinizdeki imajları 
unutmamak için hemen çizer 
misiniz?

-Bazen aklımda tutuyorum ve o resmi kâğıda 
çizmeye çalışırım. Eğer kâğıt yoksa sigara pa-
ketine, peçeteye, tuvaletin duvarına marker ile 
çizip sonra onun fotoğrafını çekmiştim. Eğer 
ilham gelirse aklınıza gelmeyecek her yere çi-
zersin. Siparişler olduğunda ister istemez işi 
yapmak gerekir. Kendimi ona alıştırmıştım. 
Ruh halin iyi olursa tabii güzel resimleri çi-
zersin. Biz insanlar aslında basit şeylere önem 
vermiyoruz. Mesela, eve gelip, güzel bir film 
seyrettiğimde de fikirler aklıma gelebilir. Veya 
dışarıya çıkıp çiçek açmış kayısıların güzelliği-
ne bakıp yürümenin de çok güzel bir eğlence 
olduğunu son zamanlarda fark etmeye başla-
dım. 

- Çalışmalarınızdan sergi yaptınız 
mı?

-1 Kasım 2013 yılında Ocak Park 
Galerisi'nde ilk sergimi yaptım. Farklı dönem-
lerde çizilmiş 41 tane çalışmamla sergi açtım. 
Serginin adı ‘’kurt soyu’’ idi. Neden derseniz, 
geçmişte Türk soyu kurttan geldiğine inanılır-
dı, Ben de bunu anmayı istemiştim. 

- Sattığınıza pişman olduğunuz 
resimleriniz var mı?

-Yok. Bence ressam kendi resimlerine bağ-
lı olmamalıdır. Sanatını halk beğenip, takdir 
ederlerse bu sana güç ve kuvvet verir. Aslında 
ben resim çizerken onu satmayı düşünmüyo-
rum. Resim çizmekten hoşlanıyorum. Satın al-
mayı isteyenler olursa siz gerçekten mi beğen-
diniz? Diye soruyorum. Eğer gerçekten beğe-
niyor ise ucuz verebilirim. Bazı insanlar zen-
gin olmalarına rağmen pazarlık yapmayı sevi-
yorlar.

Bugün aldığım röportaj 
gerçekten sanata değer 
veren ve resimlerinde 
‘Hun’ dönemini 
yansıtan ressam Jum 
GUN hakkında…

Vatansever 
insanım diye 
bağıran herkes 
aslında öyle değil 

өздүк архив

Назгүл Долоткелдиева

Nazgül Dolotkeldieva
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Өз баалуулуктарын таңуулоону 
көздөгөн сериалдар дароо байкалат
Мугалим Алмазбек Асанбековдун айтымына 

караганда коомдук канал коомдун өнүгүүсү-
нө багыт берүүчү программаларды сунушташ 
керек болчу. "Берилип жаткан көрсөтүүлөр 
коомдун муктаждыгына жараша болот. Эгерде 
каржылык жактан мүмкүнчүлүктөр болсо, мын-
дай сериалдарды өзүбүз деле тартсак болмок. 
Тилекке каршы, андай мүмкүнчүлүк азырынча 
жок. Сериалдарды коомдук каналдан берип, 
өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды такыр 
жоготуп алабыз дегенден алыс болушубуз керек. 
Жабык коом эч качан өнүкпөйт. Эл өз керектөө-
сүнө жараша баарын иргеп алса болот. Түрк же 
корей сериалы болбосун, алар деле өзүнүн улут-
тук баалуулуктарын таңылоо максатында эмес, 
акча табуу үчүн тартышса керек. Башка максат-
ты көздөгөн сериалдар дароо байкалат. Алар өз-
дөрүнүн жакшы жактарын көрсөтүп, башканын 
жаманын баса белгилешет. Антсе да, сериалдар-
ды көрсөтүүдөн мурда анын маани-маңызына 
өзгөчө көңүл буруу зарыл”,-деди Алмазбек Асан-
беков.

Сериалдардын сценарийи 
психологдордун жардамы менен 

жазылат
Психолог Рахат Урмамбетова: “Сериалдар 

аркылуу элдин, айрыкча жаштардын баалуулук-
тары өздөрү билип-билбей өзгөрө баштайт. Көп 
учурда ал жерден терс көрүнүштөрдү өздөрүнө 
бат сиңирип алышат. Акыркы кездерде жаштар-
дын арасында агрессивдүүлүк күчөп баратканы 
байкалат. Ошондой эле каармандардын образ-
дарын туурап, сериалдагы жакшы көргөн каар-
маны өлүп калса, суицидге барган жаштар да 
кездешет. Сериалдарды терең изилдеп көрсөк, 
анда үй-бүлө баалуулуктары, ата-эне, улууларды 
сыйлоо деген маселелер каралган эмес. Жеңил-
желпи мамилелерге басым жасалат. Сериал-
дарга дегеле ЖМКнын таасирлерине берилип 
кетүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгүн жаштар жана 
меланхолик, өзүнө ишенимсиз, тез чарчап, куру-
лай шектенүүчүлүк сапатка ээ”,-деди.

Тарыхын билбеген келечекке кадам 
таштай албайт

"Мен “Даңазалуу доор” сериалын аябай жак-

шы көрөм. Анткени, бул сериалда тартылган 
актерлор жакшы тандалган. Ар бир тартылган 
актер ролду ийнине жеткире ойногон. Байыр-
кы Осмон империясынын баалуулуктарын өтө 
жогорку деңгээлде ачып бере алышкан. Бул се-
риал биринчиден адамдардын тарыхый билимин 
бекемдейт, байыркы Осмон империясынын ба-
шынан кандай тоскоолдук , кыйынчылыктарды, 
кубанычтарды өткөрүү менен улуу империяны 
кура алгандыгын көрө алабыз. Менин оюмча 
азыркы муунга жакшы эле таасирин тийгизип 
жатат. Себеби, тарыхты билбей туруп, келечекке 
кадам таштоо кыйын болсо керек",-деп билдир-
ди жеке ишкер Роза Жумалиева.

Хюрремдин образы аркылуу түрк 
аялдарынын эрктүүлүгүн көрө 

алдым
Үй кожойкеси Мунара Бактыбекованын ай-

тымында: "Султан Сулейманда" ага Хюрремдин 
образы жаккан. Ал ошол заманда жашаган түрк 
аялдардын кайраттуулугун, сулуулугун, акылман 
жана назиктигин көрсөтөт. Ордодогу чыр-ча-
так, ич күйдүлүктөргө карабастан, Сулеймандын 
акылына акыл, күчүнө-күч кошуп, бардык тарап-
тан колдоо көрсөтө алган. Аялдын жолдошуна 
болгон берилгендигин анын образынан байка-
сак болот".

Бурул апа: "Мен “Даңазалуу доор” сериалын 
башынан бери көрүп келе жатам. Сериал баш-
талганда эле абышкам экөөбүз мал-салды таш-
тап, сыналгынын маңдайынан чыкпай отуруп 
калабыз. Актерлор күлсө күлүп, ыйласа ыйлап 
отуруп, айтор алар менен чогуу жашап жаткан-
дай эле болобуз. Айрыкча Мустафанын өлүмү-
нө абышкам экөөбүз күнү-түнү кейидик. Кино 
экенин сезип турсак да, Мустафадай боорукер, 
ак көңүл, максаттуу уулду  чыныгы жашоодо жо-
готкондой эле болдук",-деди.

Тимур аттуу студенттин айтымында түрк 
жана корей сериалдары кыргыз аялдарынын 
мээсин чимирип алган. Сериалдардын бардыгы-
нын сюжеттери окшош, өзгөчөлүк жок, башын 
көргөндө эле аягы кандай бүтөрү белгилүү бо-
луп калат. "Жаштарды башка элдин маданияты 
менен тарбиялап жатабыз. Керек болсо менин 
беш жаштагы карындашым түрк каармандарын 
билет да, кыргыздардан эч кимди тааныбайт",-
деди ал.

Мустафанын 
өлүмү кыргыз 
элин эмнеге 
капалан-
дырды?

Бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда 
корей жана түрк сериалдары популярдуу 
болуп кетти. Көпчүлүк учурда көрүүчүлөр 

сериалдардын атайын DVD дисктерин 
сатып алып, же интернеттен жүктөп 
көрүшөт. Ал эми коңшу Казакстан өз 
телеберүүлөрүндө корей жана түрк 
сериалдарын көрсөтүүнү жакындан 

бери токтотууну көздөп жатышса, 
Тажикстан, Өзбекстан түрк сериалдарын 

көрсөтүүдөн баш тартышкан. 
Азербайджан бардык чет өлкөлүк 

сериалдарды өз телеэкрандарында 
көрсөтүүгө тыюу салган. Кыргызстандын 

коомдук телеберүүсүнөн корей 
сериалдары бүтүп, түрк сериалдарын 

кыргызча которуп көрсөтө баштады. Буга 
эл, айрыкча жаштар кандай таасир алып 

жатышат?

Kendi milli değerlerini 
başka toplumlara 

tanıtmak isteyen diziler 
hemen farkedilir 

Öğretim görevlisi olarak ça-
lışan Almazbek Asanbekov: 
“Kamu kanalı halkın gelişmesini 
sağlayan programları göstermesi 
gerekir. Toplumun gereksinimle-
rine göre TV programları sunu-
lur. Eğer finansal olarak imkanı-
mız olsaydı, böyle dizi filmleri 
kendimiz de çekebilirdik. Yaban-
cı dizileri ülkemizin televizyon 
kanalında göstermemiz, milli 
değerlerimizi kaybediyoruz 
anlamına gelmez. Kapalı top-
lum gelişemez. İzleyiciler ken-
di isteklerine göre hangi diziyi 
seyredeceğine karar verebilir. 
Bence Türk ve ya Kore dizileri 
o milletin toplumsal değerlerini 
tanıtmak için değil, para kazan-
mak için çekiliyor. Başka şeyi 
amaçlayan diziler hemen farke-
dilir. Yani bazı dizilerde insanlar 
kendi ülkelerinin iyi taraflarını, 
başkalarının ise zayıf yönlerini 
göstermeye çalışırlar. Dizileri 
halka sunmadan önce onun anla-
mına önem vermek gerektiğini” 
belirtti. 

Dizi filmlerin senaryosu 
psikologların yardımıyla 

yazılır
Psikolog Rahat Urmambeto-

va :’Dizi filmlerin etkisiyle hal-
kın, özellikle gençlerin değerle-

ri değişmeye başlar. Çoğu zaman 
gençler dizilerin kötü yönlerini 
çabuk öğrenirler. Son zamanlar-
da gençlerin agresif olmaya baş-
ladıkları görülüyor. Aynı zaman-
da onlar dizilerdeki oyunculara 
benzemeye çalışıp, eğer sevdik-
leri oyuncu ölürse intihar eden-
ler de vardır. Dizileri inceleye-
cek olursak, aile değerleri, ebe-
veyn, yetişkinlere saygı göster-
mek gibi konulara değinilme-
mektedir. Dizilerden, medyadan 
çoğunlukla gençler ve melanko-
likler, yani kendisine güveni az, 
çabuk yorulan insanlar çok etki-
lenirler,’ dedi.

Tarihini bilmeyen 
geleceğe adım atamaz!
Özel girişimci Roza Cuma-

lieva: Ben “Muhteşem Yüzyıl” 
dizisini çok seviyorum. Çünkü 
uygun aktörler seçilmiş bence. 
Osmanlı İmparatorluğunun de-
ğerlerini güzel yansıtabilmişler. 
Bu dizi izleyicinin tarihi bilgisini 
genişletiyor. Osmanlı İmparator-
luğunun, yolunda çıkan engel-
lerle mücadele edip, büyük İm-
paratorluk kurmayı başardığını 
görebiliyoruz. Bana göre bu dizi 
genç nesli iyi yönde etkiliyor. 
Çünkü tarihi bilmeden geleceğe 
adım atmak zor’ dedi.

Hürrem’in rolüyle Türk 
kadınlarının güçlü 

olduklarını anladım
Ev hanımı Munara Baktıbe-

kova “Sultan Süleyman”daki 
Hürrem’i beğeniyor. ‘Hürrem’in 
rolüyle o zamanlarda yaşayan ka-
dınların güzel, sabırlı, akıllı ve 
nazlı olduklarını görebiliyoruz. 
Hürrem problemlerin çıkmasına 
rağmen Sultan Süleyman’a des-
tek verip, onun her konuda yar-
dımcısı olmaktadır. Kadının eşi-
ne nasıl davranması gerektiğini, 
sevmesi gerektiğini onun rolün-
den öğrenebiliriz’ dedi.

Burul Hanım:‘Ben ‘Mühteşem 
Yüzyıl’ dizisini ilk bölümünden 
itibaren seyrediyorum. Dizi baş-
ladığında eşim ve ben işlerimizi 
bırakıp televizyonun karşısına 
geçiyoruz. Aktörler ağlarken biz 
de ağlıyor, güldüklerinde biz de 
gülüyor, kısacası onlarla yaşıyo-
ruz. Ayrıca Mustafa’nın ölümü 
bizi çok üzdü, film olduğunu bil-
sek de Mustafa gibi yardımsever, 
samimi, akıllı bir insanı gerçek 
hayatta da kaybetmiş gibi üzül-
dük,’ dedi.

Öğrenci Timur’a göre Kırgız 
kadınları Türk ve Kore dizileri 
ile hasta oluyor. Timur: ‘Dizile-
rin hepsinin senaryosu birbirine 
benziyor, sadece başlangıcını 
seyrettiğin zaman sonunun na-
sıl olacağını anlayabiliyorsun. 
Benim 5 yaşındaki kız kardeşim 
Türk oyuncularını bilirken, Kır-
gızlardan kimseyi tanımıyor,’ 
şeklinde konuştu.

Mustafa’nın 
ölümüne 

Kırgız halkı üzüldü
Günümüzde Kırgızistan’da, Kore ve Türk dizileri çok izlenilmektedir. Dizi severler bu 
tür dizileri çoğu zaman CD aracılığıyla ya da İnternetten yükleyerek seyretmekteler. 
Kazakistan, Kore ve Türk dizilerini göstermeyi durdurmayı amaçlarken, Tacikistan 
ve Özbekistan, televizyon kanallarında Türk dizilerini; Azerbaycan ise tüm yabancı 
dizilerin gösterilmesini yasakladı. Önceden Kırgızistan’ın kamu kanalında Kore 
dizileri Kırgızcaya çevrilip gösterilirken, bu günlerde Türk dizileri gösterilmektedir. Bu 
dizilerden toplum, özellikle gençler nasıl etkileniyorlar?

Жыпара Дөөтказы кызы, 
Алтынай Жумалиева,

Саадат Токтоболот кызы 

Saadat Toktobolot kızı, Cıpara Döötkazı kızı, Altınay Cumalieva
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Pamir bölgesi Dünya’nın 
en uzun dağ silsilelerin-

den biri olan Himalayalar, Ka-
rakurum, Tanrı Ve Hindikuş 
Dağları’nın birleşme noktasında 
yer alır. ‘’Dünya’nın Damı’’ ola-
rak da adlandırılan Pamir bölge-
sinin yükseklik ortalaması 3.500 
m. olup bazı yerlerde yükseklik 
7.500 metreye kadar çıkmakta-
dır.

-Sayın Musaddık Bey bize 
kendinizi tanıtır mısınız?

-Ben Musaddık Kutlu. 
1970 yılı Pamir’de doğdum. 
Afganistan’ın Pamir Bölgesi’nde 
8 yaşıma kadar yaşadım. Son-
rasında Pakistan’da 4 yıl mül-
teci olarak yaşadıktan sonra 
1982 senesinde 12 yaşında iken 
Türkiye’ye yerleştik. İlk, orta ve 
lise öğrenimimi Türkiye’de bi-
tirdikten sonra yüksek öğreni-
mimi Kırgızistan’da tamamla-
dım. Kırgızistan’da evlendim 3 

çocuk babasıyım. Kırgızistan’da 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesi Sağlık, Kültür ve Spor 
Dairesi Başkanlığına bağlı Öğ-
renci evleri Müdürlüğü’nde ça-
lışmaktayım.

-Pamir’deki yaşamınızdan, 
oradaki çocukluk anılarınızdan 
biraz bahseder misiniz?

-Çocukluğumun en güzel anı-
larını Pamir’de geçti. Yazın dağ-
lardan, yayladan ve oyunlardan 
evin yolunu bulamazdık. Kışın 
da çok soğuk olur çarıklarımız, 
kıyafetlerimiz donar ama bize bir 
şey olmazdı. Hastalık nedir bil-
mezdik. Pamir’de o zamanlar-
da 7-8 yaşındaki bir çocuk ken-
di başına deve yakalamaya gider, 
yabani atları yakalayıp evcilleşti-
rirdi. Pamir’de herkes özgürdü. 
Pamir’deki bu özgürlük, mutlu-
luğumuzun kaynağıydı diyebili-
rim.

- Musaddık Bey, göçün habe-
rini nasıl aldınız?  Göç hazırlık-
ları nasıl gerçekleşti? 

1977 senesi güzüydü, ben o 
zamanlar 7 yaşındaydım. Ek-
ber Ağabeyim kışa hazırlık için 
erzak almaya şehre indiğin-
de Afganistan’da olayların çıktı-
ğı haberini de beraberinde ge-
tirmişti. Çok geçmeden bizim 
eve babamla görüşmek için böl-
gemizde yaşayan insanlar sık sık 
gelmeye başladı. Bir misafir gi-
diyor, bir diğeri geliyordu. Bu 
toplantılarda göç kararı alınmış. 
Çevremizde insanların bir hazır-
lığa giriştiklerini fark etmem çok 
zaman almadı. Yapılması planla-
nan göçün Sovyet-Rus yönetimi 
tarafınca duyulması göç kafile-
sine zarar getireceği düşünüldü-
ğünden, bu bilgi herkesle payla-
şılmıyor sadece bir birine güve-
nen insanlar arasında bir sır gibi 
saklanıyordu. Göçün başlayacağı 

güne kadar herkes gündelik ya-
şamını sürdürecek kimselere bu 
durum sezdirilmeyecekti.

Ben göç haberini ‘‘Yarın bura-
dan kaçacağız çok uzak yerlere 
gideceğiz!’’ diye kendi araların-
da konuşan amcalardan öğren-
miştim.

Çok uzaklara gitmek sözünü 
sevmiştim de, peki kaçmak ne-
yin nesiydi?

Kimden hangi sebeplerden 
ötürü kaçmamız gerekiyordu?

-Çocuk aklımla bir anlam ve-
remesem de hep beraber çok 
uzaklara gitme fikri hoşuma git-
mişti. Bütün gün bunları düşün-
meden kendimi alamıyordum.

Büyüklerimden şehirlerde her 
şey var diye duymuştum. Bazen 
ağabeyim erzak almaya gittiğin-
de sene de bir tattığımız bizim 
bölgemizde yetişmeyen kayısı-

Han Oğlunun 
Göç Anıları

Kırgızlar bu bölgeye Sovyet Rus saldırılarından kaçarak 
19. yy.’ın başlarında yerleşmeye başladılar. Pamirli 

Kırgızların Hanı olan Hacı Rahmankul 1913 yılında Pamir 
bölgesinde doğmuş, 1943 yılında 30 yaşına geldiğinde 

hanlık mertebesine ulaşmış. 6 Ağustos 1990 tarihine kadar, 
başka bir deyişle vefat edene kadar Pamir Kırgızlarının hanı 

olmuştur. Pamirli Kırgızların Afganistan’ın Pamir’inden, Van’ın 
Ulupamir köyüne uzanan göç hikâyesini Rahmankul Han’ın 

en küçük oğlu Musaddık Kutlu’dan dinledik.

Памир түйүнү Гималай, Каракорум, Теңир 
жана Хиндикуш тоолорунун бириккен жеринде 

жайгашкан. Борбор Азияга падышачыл 
Орусия кысымы күч ала баштагандан 

тартып, памирликтерде кыйын кезең заманы 
башталган. Мындан улам Рахманкул хан эли 
менен бирге ХХ кылымдын 80-жылдарында 
өз мекени Памирди таштап кетүүгө мажбур 
болгон. Мына ошол кыйынчылыктарга бай 

күндөрдү ал кезде сегиз жашта болсо да Ата 
Журтунан айрылып, кандай кыйынчылыктарды 

башынан өткөргөндүгүн Рахманкул хандын 
уулу Мусадык Кутлу өз эскерүүлөрүндө айтып 

берди.

lara, elmalara daha yakın olacak 
olmam bile beni mutlu etmeye 
yetiyordu. Göç başlayana kadar 
o kadar mutluydum ki yerimde 
duramıyordum. Ertesi günü tan 
atar atmaz soluğu dışarıda almış-
tım. Bugün buralardan ayrılacak-
tık. Dışarıda cenaze havası var-
dı. Kendini yere atanlar mı der-
siniz, bayılanlar mı dersiniz gör-
düklerimin tesirinden bir süre 
kurtulamadım. Gerçekten bura-
dan gitmek istemiyorlardı. Ben 
anlam veremiyordum bu duru-
ma! Oysa uzaklarda her şey vardı 
ne arzu edersek yanı başımızda 
olacaktı… Gözyaşları feryatlar 
figanlar içerisinde yükler atlara 
öküzlere yükleniyordu. Büyük-
lerimizi o zaman gerçekten anla-
yamamıştım. Şimdiler Pamir her 
aklıma geldiğinde bu sahne gö-
zümde canlanır. Doğduğum yeri, 
çocukluğumun en güzel anılarını 
da bu göç ile beraber orada bırak-
mış olduğumu düşündükçe ağla-
yan kadınların gözyaşlarına ortak 
olasım gelir, gözlerim yaşarır.

- Göç güzergâhınız nereler 
oldu? Yolda nelerle ne tür zor-
luklarla karşılaştınız?

Biz öğlen vakitlerinde 
Pamir’den çıkıyorduk. Yolda her-
kesin ağladığını görüyordum. 
Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar at 
sırtındaydı. Topozlar ve yaklar, 
yanımıza alabildiğimiz yükleri-
mizi taşıyordu. Bir tepenin kıyı-
sına geldiğimizde herkesin dö-
nüp Pamir’e son bir kez baktığı-
nı gördüm. Tepeyi aştıktan son-
ra yaşadığımız yeri bir daha gör-
me şansımız olmayacaktı. Doğ-
duğum Pamir’e doğru ben de di-
ğerleri gibi son kez bakıyordum. 
Pamir ise eski neşesini kaybet-
miş öksüz bir çocuk gibiydi, gö-
rünürde kimseler kalmamıştı 
ve Pamir’de güneş batıyordu. 1. 
Gün Açkile denilen yere geldik. 
Oraya ulaşır ulaşmaz senelerdir 
birbirlerini görmeyen akrabalar 
dostlar birbirlerine sarıldı selam-
laştı sonra hep beraber ağlaştılar. 
1 gece orada dinlendikten sonra 
ertesi gün erkenden yola çıktık.

-Sonra ki güzergâhınız nere-
ler olmuştu?

 Sonraki güzergâhımız Bozoy 
Kümböz köprüsü olmuştu. Köp-
rünün yanı mahşer alanı gibi ka-
labalıktı. Göç eden bütün Pamir-
li Kırgızlar orada birikmişti san-
ki. Uzun bir tahta köprü ve sıra 
bekleyen yüzlerce insan…

Atlar, kuzular, koyunlar ve in-
sanlar herkes o köprüyü kullanı-
yordu. İki adam yan yana ancak 
geçebileceği genişlikte dar bir 
köprüydü. Nehir hayatımda gör-
düğüm en büyük nehirdi. Bizim 
göç kervanından bir kişinin düşe-
rek kayıplara karıştığı söylentile-
ri de almış başını gidiyordu. Bo-
zoy Kümböz Köprüsünü geçtik-
ten sonra, 2 saate yakın bir süre 
durmadan yola devam ettik. Biz 
günlerce dümdüz yolda gidiyor-
duk ve nihayetinde ilerlediğimiz 
yol son bulmuştu. Yolun bitme-
si, bana bizim yaşadığımız Pamir 
bölgesinin dağların zirvesi oldu-
ğu gerçeğini göstermişti. Çünkü 
biz göç esnasında hiçbir dağa te-
peye tırmanmamış, yükseğe çık-
mamıştık. Oysa şimdi yol bitmiş-
ti uçurumun kenarına gelmiştik. 
Aşağıya bakmaya cesaret edile-
meyecek kadar yüksekteydik. 
Vadinin zirvesinden yavaş yavaş 
aşağıya inmeye başladık. Kenar-
lardan daha önce tüccarların kul-
landıklarını düşündüğüm yoldan 
zar zor ilerleyebiliyorduk. Yuka-
rıdan rüzgârın ve o kadar kişinin 
ağırlığının etkisiyle arada bir ko-
caman taşlar düşüyordu. Aşağıya 
güç bela kazasız belasız indikten 
sonra çevremi incelemeye başla-
dım. Beni aşağıda yeni sürpriz-
lerin beklediğini ta vadinin zir-
vesindeyken tahmin ediyordum. 
Kocaman büyük ağaçları görün-
ce tahminimde yanılmadığımı 
anladım. 

Pamir bölgesinde hiç ağaç ye-
tişmez miydi?

Evet bizim yaşadığımız böl-
gede ağaç göremezdiniz. Nadi-
rin görülen küçük çalıların boyu 
ise 30 cm. yi geçmezdi. Hayatım-
da ilk defa bu kadar çok ağacı bir 

Рахманкул хандын уулунун 
айтуусу боюнча памир көчү

Атилла Гүвен 

Atilla Güven 

özel arşiv

Ömer Küfrevi
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arada görüyordum.

Ağaçların boyları da çok uzun-
du. Ağaçları izlerken; Bu ağaç-
ların üzerine çıkılabilir saklam-
baç başta olmak üzere türlü türlü 
oyunlar oynanabilir. Acaba dalla-
rında meyveleri de var mıdır gi-
dip yakından bi bakabilsem. Bu-
rada yaşayan çocuklar çok şans-
lı olmalı gibi düşüncelere dalıp 
dalıp gidiyordum. Karşıya bak-
tığımda daha çok ağacın bulun-
duğu yemyeşil bir orman gözü-
me çarptı. Orman tarafına ge-
çebilmek için derenin kenarın-
dan karşıya geçmek gerekiyor-
du. Göç ekibi olarak o yolu takip 
ederek derenin kenarına kadar 
geldik. Gün batmış hava karar-
maya başlamıştı. Büyük kayalık-
ların olduğu bir yerde geceyi ge-
çirmek için durduk. Hep beraber 
bir şeyler yedikten sonra herkes 
dinlenmek için çadırlarına gitti. 
Ağabeyimle beraber kayalıkların 
arasına küçük bir çadır kurmuş-
tuk çadıra girer girmez o yorgun-
lukla hemen uyumuşuz. Ertesi 
günü uyandığımda Pakistan’da 
yaşayan Kırgızların önderi ola-
rak bilinen Canibek Kazı’nın ço-
cukları babam ile görüşmek üze-
re geldiklerini öğrendim.

-Caninek Kazı’nın çocukla-
rı sık sık ziyaretinize gelir miy-
di? Sizin orada olduğunuzu na-
sıl haber almıştı?

 Hayır, ilk defa görüyordum. 
Gelişleri ziyaretten öte başka se-
beplerden kaynaklanıyordu. Ba-
bam göç hazırlıkları başladığı sı-
ralarda Pakistan’da hatırı sayılır 
bir şahsiyet olan Kırgız asıllı Ca-
nıbek Kazı’ya göç edeceklerini 
bildirmişti. Misafirler babam ile 
görüştükten sonra babamın ver-
diği evraklarla beraber yanımız-
dan ayrıldılar. Babam devlet ma-
kamlarına irtica talebinde bulun-
ma konusunda yardımlarını is-
temişti. Biz de oraya kamp kur-
muş gelecek haberleri bekleme-
ye başlamıştık. Yaklaşık 1 ay son-
ra Canıbek Kazı’nın oğulları tek-
rar misafirimiz olmuş bu sefer ise 
beklenen müjdeli haberlerle be-
raber gelmişlerdi. Bizim kamp 
kurduğumuz yerin Afganistan ile 
Pakistan’ın sınırı olduğunu ve bi-
zim de 1 ay kadar orada Pakistan 
Devleti’nden irtica talebimizin 
kabulünü beklediğimizi çok son-
ra öğrenecektim. İzinler geldik-
ten sonra şimdi sıra nehirden te-

ker teker geçmeye gelmişti.

-Pakistan sınırlarına geç-
tikten sonra ilk olarak ne-
leri gözlemlediniz? Sonraki 
güzergâhınız neresi olmuştu?

Durmadan dinlenmeden yola 
devam ediyorduk Narköt ismin-
de bir yere gelmiştik.

Burası biraz Pamir’i andırı-
yordu. Şimdide Temmuz orta-
sında yerlerin buzullarla kap-
lı olduğu yerden geçiyorduk. 
Güzergâhımızın da içinde bu-
lunduğu geniş bir alan bu buzul-
larla kaplıydı. Bazı yerlerde bu-
zullar erimiş ortasında delikler 
oluşmuştu. Narköt Bölgesini 3 
saatte zar zor geçtik. Biraz ileri-
sinde ki yerleşime açık bir alanda 
3 ay kadar ağaç evlerde güz mev-
siminin ortalarına kadar kamp 
kurarak yaşamıştık. Pakistan’ın 
yazı bizi korkutmuştu. Kışın yak-
laşması üzerine Göç kervanımız 
kaldığı yerden Pakistan’ın iç kıs-
mına doğru ilerlemeye başlamış 
bir süre sonra da İmit’e ulaşmış-
tık.1 yıl kadar İmit’te yaşadık. 
Bir ara göç esnasında gruplara 
bölünmek zorunda kalan Pamir-
li Kırgızlar burada birleşmişlerdi.

- Musaddık Bey İmit’te ya-
şarken Pamir’de olmayan başka 
neleri keşfettiniz? Neler dikkati-
nizi çekmişti?

Burada yaşamaya başladığı-
mız ilk günden itibaren yeni yeni 
şeyler bulmaya keşfetmeye baş-
lamıştım. Mesela hayatımda ilk 
defa bakkalı burada görmüştüm. 
Pamir’de hiç bakkal yoktu. Para-
nın ne olduğunu da ne işe yara-
dığını da burada öğrendim. Bak-
kalın içine her girişimde aklım 
başımdan gidiyordu. Hiç gör-
mediğim yiyecekler hiç tatma-
dığım tatlar süslü paketler içeri-
sinde burada toplanmıştı. Fırsat 
buldukça bakkalı seyretmeye gi-
derdim. Bir şey alacak kadar pa-
ram olmasa bile bakkalın içini 
seyretmeye hiç mi hiç doyamaz-
dım. Pamir’den Pakistan’a göç 
ederken yolda karşılaştığımız ba-
bamın eski arkadaşı olan bir tüc-
carın bana hediye ettiği 2 ürpi-
ya (Pakistan para birimi)  be-
nim ilk param olmuştu. Bu arada 
Ağabeylerim Gilgit şehrine gidip 
orada bir dükkân kiralayıp tica-
rete başlamışlardı. Çok geçme-
den bizi de çağırdılar. Bizde on-
ların yanına gitmeye karar ver-

dik. Gilgit yaşadığımız yere çok 
uzaktı. Ben ilk defa motorlu bir 
arca o zaman binme imkanı bu-
labildim.

-Gilgit şehrinde nerede kaldı-
nız? Burada da sizi hayrete dü-
şüren yeni şeyler görmüş müy-
dünüz?

Gilgit’te ağabeylerim tarafın-
dan bize bir ev kiralanmıştı. Biz 
o evde kalmıştık. Sonra çok geç-
meden de diğer Kırgızlar da Gil-
git şehrine gelmeye, yakınları-
mızda toplanmaya başlamışlardı. 
Kırgızların gelmesiyle bizim için 
daha anlamlı daha güzel olmuştu 
bu güzel şehir…

Gilgit Şehri’nde toplanan Pa-
mirli Kırgızlar barınma ihtiyaç-
larını nasıl sağladılar? Herhan-
gi bir yerden bir kuruluştan yar-
dım alabildiler mi?

Pamirli Kırgızlar gelmeye baş-
ladıkları günden itibaren Birleş-
miş Milletler tarafından mülte-
ci kampları kurulmaya başlan-
dı. Yetkililer tarafından mülteci 
kampında kalan her aileye 1 er, 
2 şer çadır verilmişti. Her aileye 
belirli miktarda para yardımı ya-
pılıyordu.

Pakistan’da ki kamplarda 
ağır kayıplar vermişsiniz! Bu 
kayıpların oluşmasını nelere 
bağlıyorsunuz?

Pakistan’da geçen 4 yılda 200’e 
yakın insanımız difteriden hayat-
larını kaybetti. Genellikle kadın 
ve çocuklar ölüyordu. Önce in-
sanların vücudunda yaralar olu-
şuyordu. Daha sonra tüm vücu-
duna dağılıyordu. Hemen he-
men herkeste az da olsa bu yara-
lar oluşmuştu. Benim vücudum-
da da böyle yaralar vardı. So-
ğuk iklime alışmış insanlar için 
havanın bu derece sıcak olması 
hava değişikliğine sebep olmuş-
tu. Hem yaşanılan hava değişik-
liği hem de içme sularının kirli 
olması bu ölümlerin başlıca se-
bepleri olarak gösterilebilir. İla-
ve olarak ölümlerin yaşandığı o 
dönemde, hastalıkların tam ola-
rak teşhis edilememesi ve hasta-
lıklara karşı yeteri kadar önlem 
alınamamasını ölümleri artırdı-
ğını söyleyebiliriz.

Türkiye’ye göç etme süreciniz 
nasıl gerçekleşti?

Amerika ve Türkiye’ye res-
mi yollardan sığınma talepleri-

miz olmuştu. Her iki ülkeden de 
olumlu yanıtlar gelmişti. Baba-
mın ve ihtiyar heyetimizin ortak 
istekleri ile Türkiye’ye gitme ka-
rarı aldık. Bizim arzumuz üzeri-
ne çok geçmeden Türkiye’den 
bir heyet gelmişti. Kayıt işleri ta-
mamlandıktan birkaç ay sonra 
Türkiye’ye göçümüz gerçekleşti.

Uçak yolculuğunuz 
Türkiye’nin hangi şehrinde nok-
talandı ? Türkiye hakkındaki 
ilk izlenimlerinizi bizimle pay-
laşır mısınız?

Uçak yolculuğumuz 
Türkiye’nin Adana şehrinde 
noktalandı. Tarih 3 Ağustos Salı 
gününü gösteriyordu. Benim 
de içinde olduğum 1040 Pamir-
li Kırgız o tarihte Adana’ya ayak 
basmıştık. Adanalılar davullar 
zurnalar eşliğinde ellerinde sal-
ladıkları ay yıldızlı bayraklar ile 
bayram havasında karşıladılar 
bizi uçaktan iner inmez ellerin-
de Türk bayrakları ile bizi karşı-
lamaya gelmiş Türk insanlarının 
coşkulu tezahüratlarını duymuş-
tum. Onların tezahüratlarını tam 
anlayamasam da yüzlerindeki sı-
cak ifade ‘’Hoş geldiniz’’ der gi-
biydi. İnsanların bu bakışları bize 
güven vermiş bizi mutlu etmeye 
yetmişti.

Adana’da toplama merke-
zinde kaç gün misafir edildi-
niz? Sonraki güzergahınız nere-
si oldu? Yoldaki anılarınızdan 
biraz bahseder misiniz?

Adana’da 2 gün toplama mer-
kezinde misafir edildik. İlk gü-
nümüz toplama merkezine ge-
len doktorların hepimizi sırayla 
sağlık kontrolünden geçirmesiy-
le son bulmuştu. Bir gün dinlen-
dikten sonra ertesi günü erken-
den bizim Türkiye’de yaşayacağı-
mız yer olarak seçilen Van’a doğ-
ru otobüslerle konvoy halinde 
hareket ettik.

-Van şehrinde ilk olarak nere-
ye yerleştirildiniz? Nasıl karşı-
landınız?

Altındere ovasındaki inşaa-
tı devam eden köyümüz yapıla-
na kadar Erciş ilçesine bağlı Ka-
rakündüz köyünde geçici süre-
liğine misafir olacaktık. Kalaba-
lık olduğumuzdan Karakündüz 

Köyü’ne hepimiz yerleştirileme-
dik. Büyük bir bölümümüz Ka-
rakündüz Köyü’nde kalırken, bir 
kısmımız ise Malatya’da hazırla-
nan yerlere geçici olarak gönde-
rildik. Biz Karakündüz Köyü’nde 
hemen o sene okula başlamıştık. 
Büyüklerimiz de onlar için açı-
lan okuma yazma kursuna gidi-
yor okuma yazma öğreniyordu. 
Türkiye Devleti burada tüm ih-
tiyacımızı karşılıyordu. Bütün ai-
lelere geçici olarak maaş bağlan-
mıştı. Yeme içme ihtiyaçları da 
gideriliyordu. Türkiye’ye alışma 
evresinin bir bölümünü bu köy-
de gerçekleştirdik.

Ulupamir köyüne ne zaman 
göç ettiniz? Bölgeye alışma sü-
recinizden biraz bahseder misi-
niz?

Karakündüz’de geçen 5 yıl 
sonrasında sene 1987’i gösterir-
ken Altındere harasında bizler 
için yapılmakta olan Ulupamir 
köyüne yerleştirildik. Köyün biz 
taşındığımız zamandaki ismi Al-
tındere Köyü idi. Babamın ‘’Ço-
cuklarımız geçmişini unutma-
sın nereden geldiğimizi hatırla-
yalım kabul görürseniz köyümü-
zün adı Ulupamir köyü olsun.’’ 
ricası üzerine bu köyün adı Ulu-
pamir olarak değiştirildi. Burada 
da belirli bir süre için her ihtiya-
cımız devletimiz tarafından kar-
şılandı. Türkiye’ye alışma süreci-
mizin ikinci etabı başlamıştı.

Taşındığımız o yıllardan baş-
layarak şimdiler de dahi halkı-
mız geçimlerini başta hayvancı-
lık olmak üzere geçici Köy Ko-
ruculuğu görevlerini yaparak 
sağlamaktadırlar. Bunun yanın 
da kızlarımız da boş vakitlerin-
de halı kurslarında halı dokuya-
rak ailelerine katkıda bulunmak-
tadır. Az da olsa ticaret ile uğra-
şan insanlar da var köyümüzde. 
Türkiye'ye gelen Pamir Kırgızla-
rı, bugün 400’ün üstünde hane, 
yaklaşık 3850 kişilik bir nüfus ile 
halen Ulupamir köyünde yaşa-
maktadır.

-Musaddık Bey National Ge-
ographic ’in 1972 Nisan sayısı-
nın kapağında resminizin oldu-
ğunu öğrendik. Bu resim ne za-
man nasıl çekilmişti hatırlıyor 
musunuz?

Bizim yaşadığımız Pamir böl-
gesine yurt dışından araştırmalar 
yapmak üzere  gazeteciler, aka-
demisyenler sürekli olarak ge-
lirlerdi. National Geographic ’in 
ekibi de bizim Pamirli Kırgızla-
rın haberini yapmak için 1971’in 
güzünde gelmişler. Ben tam ola-
rak hatırlamasam da o kapak res-
mi çekildiği zamanlar ortalama 
1 buçuk yaşlarında idim. Der-
gi çıkar çıkmaz babama da oku-
ması için bir tane gönderilmişti. 
Pamir’de iletişim olanakları kısıt-
lı olmasına rağmen babama gön-
derilen postalar her zaman eli-
ne ulaşırdı. Postacılar iyi bir ödül 
karşılığında her ay 3 günlük yol 
kat ederek düzenli olarak baba-
mın postalarını getirirdi. Dergiyi 
de ben 6 yaşlarında iken babam 
kendisi göstermişti.

Pamir şimdilerde sizin için ne 
ifade ediyor? Fırsat bulursanız 
eğer tekrar gitmeyi düşünür mü-
sünüz?

Biz Pamir’den çıkarken ben 8 
yaşında idim. Benim çocuklu-
ğumun en güzel anıları Pamir’de 
kaldı. Pamir’i bugün bile özlüyo-
rum. Pamir’i düşünmeden geçir-
diğim bir günümü hatırlamam. 
Pamir’de yaptığım her şeyi ya-
şadığım bütün anıları daha dün 
gibi hatırlıyorum. Oynadığım 
taşı çukuru suyu hemen hemen 
her şeyi. Yazın arkadaşlarım-
la at sırtında oyunlar oynar,  ba-
zen de Pamir’in en uç noktaları-
na kadar geziler düzenlerdik. Kı-
şın dondurucu soğukta arkadaş-
larımla deve yakalamaya gider 
sonra yakalar, nihayetinde kos-
koca deveyi zapt etmeyi başarır-
dık. Pamir’de biz özgürdük dile-
diğimizi yapardık kimseden bir 
zarar gelecek endişesi asla duy-
mazdık. Herkes birbirini tanır-
dı kimse kimseye bir yanlış yapa-
mazdı. Özetleyecek olursam Pa-
mir benim cennetimdi. Göç et-
tiğimiz günden sonra bir daha 
Pamir’e gidemedim. Son yıllarda 
köyümüzden gidip gelenler olu-
yor. Bende ilerleyen zamanlarda 
gidip gelmeyi düşünüyorum. Ba-
zense hayal kırıklığına uğramak-
tan da korkuyorum. Pamir bırak-
tığım Pamir olsa bile ben artık 8 
yaşında bir çocuk değilim.

özel arşiv

özel arşiv
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Ийгилик сизге да 
жылмаят

Учурда Кыргызстандагы эң чоң байге фондун "Элдик лоторея" 
компаниясы коюп, элдин купулуна толуп, көңүлдү буруп турган чагы. 
Утуш ээлери көпчүлүктү түзгөндүктөн, тагдырын сынап көрөйүн деп 
кызыккандардын саны күндөн-күнгө артууда. Андыктан өлкө рыногунда 
иштей баштаганына аз гана убакыт болгонуна карабай  көпчүлүк үчүн 
ак жолтой компанияга айланган “Элдик лоторея” бат эле оозго алынып, 
элдин ишенимине ээ болууга жетишти. Албетте, мунун сыры “Элдик 
лотореянын” ак кызматы менен акыйкат оюн уюштурганында.

Элдик лоторея" маал-
маалы менен өткөрүлүп 

келүүчү байге акциялары 
менен коомчулукта кызуу 
талкууланып, билет сатып 
алгандардын саны күн 
санап өсүүдө. "Элдик 
лоторея" компаниясы алгач 
Кыргызстандын рыногунда 
ААК «Райдер Ассошиэйтс 
Лимитед» компаниясынын 
алдында 2013-жылдын 
январь айынан баштап 
иштей баштаган. Аталган 
компаниянын өзгөчөлүгү анын 
лоторея жаатында заманбап 
жаңы ыкмаларды колдонуу 

менен иш алып барганы десек 
болот.

Компаниянын коом менен 
байланыш кызматкери 
Алинур Ормон уулунун 
айтымында. "Элдик лоторея" 
социалдык жардамдарды, 
атайын акцияларды тынымсыз 
өткөрүп келет. Ошону менен 
бирге "Элдик лоторея" 
Кыргызстандын бюджетинин 
өсүшүнө да зор салым кошуп 
жатканын айтпай коюуга 
болбойт. "Компаниябыз 
кечээ жакында эле 1-июнь 
"Балдарды коргоо" күнүнө 
карата Красная-Речка мектеп-

Halkla ilişkiler bölümü gö-
revlisi Alinur Ormon uulu, 

''Eldik Lotoreya'' adıyla bilinen 
milli piyango, genellikle ayda bir 
kez ve özel günlerde yapılan çe-
kilişlerle birçok kişiyi kazandırdı. 
Bundan dolayı kısa bir zaman 
içerisinde halk arasında tanınır 
oldu. İlk olarak Kırgızistan piya-
sasına ''Rayder Associats Limi-
ted'' şirketi altında, Ocak 2013 
tarihi itibariyle girdi. Şirket pi-
yango çekilişlerinde çağdaş me-
tot ve teknolojiyi kullanmakta'' 
dedi.

''Eldik Lotoreya'' şirketi her za-
man sosyal sorumluluk faaliyet-
lerine önem vererek bu tür faa-
liyetleri düzenli olarak yaptığını, 
örnek olarak 1 Haziran çocukları 
koruma gününde ''Krasnaya Reç-
ka'' okul-internatdaki çocukları 
ziyaret edildiği, bununla birlikte, 
9 Mayıs ''İkinci Dünya Savaşına'' 

katılanlar için de özel faaliyetler 
düzenlenerek hediyeler verildiği. 
Ayrıca Şirketin bundan başka da 
birçok yardım faaliyetleri düzen-
lemeye devam etmekte olduğu-
nu'' belirten Alinur Ormon uulu, 
Eldik Lotoreya şirketinin şu an 3 
tür piyango oyunu düzenlediğini 
ve yakın gelecekte başka iki tür 
oyun daha olacağını, bunun ya-
nında, şirketin ilk piyango oyu-
nunun ''Belek'' oyunu olduğunu 
bildirdi. Halkla ilişkiler görevlisi 
Alinur Ormon uulu ayrıca, ''Be-
lek'' piyango çekilişinin genel 
olarak ayda bir ve özel günlerde 
yapıldığını ve bu piyango çeki-
lişinin Kırgızistan Cumhuriyeti 
Başbakanlığına bağlı Devlet Pa-
zarı Denetleme Kurumu tarafın-
dan denetlendiğini belirtti.

Şirketin başka bir piyango 
oyununun ''Super 3'' piyango 
oyunu olduğunu söyleyen Alinur 

Bu güne kadar Kırgızistan'daki en büyük şans ödülü ''Milli piyango'' şirketi 
tarafından verildi. Milli piyango düzenlediği kazançlı oyunlarıyla gün gittikçe 

müşterilerinin gönlünde güven kazandı. Ülkede henüz yeni olmasına 
rağmen birçok kişi için başarı ve mutluluk getiren şirket olarak tanındı. 

Bunun sırrı ise, Eldik Lotoreyanın her zaman müşterilerine önem vermesi 
ve işlerinde adil olması.

Şans Sizin De
 Kapınızı Çalabilir 

интернатында жашаган 120 
жеткинчекти майрамы менен 
куттуктап, кубаныч тартуулап 
кайтты. Ошондой эле 9-май 
Улуу Ата Мекендик согуштун 
ардагерлерин куттуктоого да 
өзгөчө көңүл бөлдү. Дегеле 
"Элдик лоторея" компаниясы 
көптөгөн жардамга муктаж 
болгондордун тагдырына 
кайдыгер карабай, ар дайым 
колдон келген социалдык 
жардамдарын уюштуруп келет 
жана уюштура бермекчи”,-деди 
Алинур Ормон уулу. 

Компаниянын коом 
менен байланыш бөлүмү 

билдиргендей жакын арада 
дагы жаңы эки түрүн кошуу 
пландары бар. Компаниянын 
лотореяларынын бири - 
"Белек" лотореясы. "Белек" 
"Элдик лоторея" маркасынын 
жаңы кызматтарынын бири. 
Компаниянын коом менен 
байланыш кызматкери Алинур 
Ормон уулунун айтымында, 
аталган лоторея түрү 
негизинен ай сайын өткөрүлүп, 
улуттук майрамдарда жана 
белгилүү даталарда ойнотулат. 
"Белек" лоторея оюну Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 
алдындагы Мамлекеттик 
финансы рыногун жөнгө салуу 
жана көзөмөлдөө кызматынын 
уруксаты менен уюштурулуп, 
№0286 сериядагы күбөлүк 
менен бекитилген.

"Элдик лотореянын" дагы 
бир лоторея оюну "Супер 
3" деп аталат. Бул оюн түрүн 
дароо эле ойнотууга болот. 
Оюн билетинде сандар 
атайын коргоочу катмар 
менен жашырылган. "Эгерде 
лоторея билетиндеги байгелүү 
3 сан дал келсе, анда оюнчу 
200 миң сомго чейин утуу 

мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.",-деп 
билдирди Алинур Ормон уулу.

"Супер лото 5/50". 
Электрондук лотореялардын 
катарын толуктаган "Супер 
лото" компьютердик 
терминалдар аркылуу сатылат. 
Бул лоторея түрүндө оюнчу 50 
сандын ичинен 5 санды тандайт. 
Оюндун жыйынтыктары КТРК 
каналынан көрсөтүлөт.

Кошумчалай кетсек, "Элдик 
лотореянын" оюндары Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 
алдындагы Мамлекеттик 
финансы рыногун жөнгө салуу 
жана көзөмөлдөө кызматынын 

уруксаты менен уюштурулган. 
Ал эми компанияга түшкөн 
кирешенин 10 пайызы 
маданиятты өнүктүрүүгө 
которулуп келет. 

Көрүнүп тургандай, “Элдик 
лоторея” чыныгы элдик 
лотореяга айланып, бир 
тараптан көптөгөн карапайым 
адамдарга ак жолтой болуп 
утуш тартуулап кубантса, 
экинчи тараптан, социалдык 
жардам алкагын да кеңейтүүнүн 
үстүндө тынымсыз иштеп, 
кыскасы, мамлекеттин, 
элдин алдында ак кызматын 
аткарып келүүдө. Мындай 
жетишкендиктердин артында 
компания кызматкерлеринин 
кажыбас эмгеги, ишке дилгир 
мамилеси, адамдар үчүн кызмат 
кылууга жасаган зор аракеттери 
жаткандыгы талаш туудурбайт. 

"

Ormon uulu, bu oyunda kaza-
nan bilet talihlisine iki yüz bin 
soma kadar ödül verildiğini be-
lirtti. Bundan başka ''Süper loto 
5/50'' oyunu olduğunu belirten 
Alinur Ormon uulu, bu oyunun 
elektronik piyango oyunu oldu-
ğunu, oyun biletlerinin sadece 
''Süper loto'' ATM'lerinde (ter-
minal) satıldığını, ''Süper loto'' 
oyununda oyuncu 50 sayının 
içinde 5 sayı seçerek şansını de-
nediğini, çekilişlerin ise, KTRK 
devlet televizyon kanalında be-

lirli saat ve günlerde verildiğini 
bildirdi.

Bunlardan başka Eldik 
Lotoreya'nın bütün piyango 
oyunlarının Kırgızistan Cum-
huriyeti Başbakanlığı'nın bağlı 
Devlet Pazarı Denetleme Ku-
rumu tarafından denetlendiğini 
ve şirketin gelirinin %10’unun 
ülke kültürünün geliştirilmesi 
için verildiğini belirten Alinur 
Ormon uulu, ''Eldik lotoreya'' 
şirketinin toplumun güvenini 

kazandığını, bunun yanında 
insanlara şans, mutluluk getir-
diğini, diğer bir taraftan da sos-
yal sorumluluk faaliyetlerine 
önem verdiğini belirtti. Alinur 
Ormon uulu ayrıca, şirketin 

kısa bir zamanda böyle bir 
başarıya ulaşmasının altında 
şirket çalışanların gece gündüz 
çalışıp emek sarf edip, müşteri-
lerine son derece önem verme-
sinden ileri geldiğini belirtti. 

Эрнист Кубатов

Ernist Kubatov

Ömer Küfrevi

өздүк архив


