
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
İletişim Fakültesi mezunlarından genç 
gazeteci Ulan Egizbayev 22 Haziran’da elim 
bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Başarılı 
gazetecinin kaybı tüm ülkeyi yasa boğdu. 
İlk gazetecilik deneyimine üniversitemiz 
uygulama gazetesi Gazete Manas’ta 
başlayan Egizbayev, kısa sürede ülkenin 

önde gelen gazetecilerinden biri oldu. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Beden 
Eğitimi Spor Yüksek Okulu öğretim üyelerinden 
Doç. Anarkan Kasmalieva, mesleki başarılarının 
yanı sıra kimsesiz çocuklar için yaptığı çalışmalarla 
da adından sıkça söz ettiriyor. Bu çocuklar için 
yıllardır annelik, ablalık yapan Kasmalieva, bu 
faaliyetlerini mesleğiyle birleştirerek Manas 
Üniversitesi’nin yardım eli oluyor, kimsesiz 

çocukların hayatlarına dokunuyor.

Doğu kültürünün vazgeçilmezi olan çay, farklı 
sunum ve tüketim şekilleriyle dünyanın dört bir 
yanında en çok tüketilen içeceklerden biri. İngiliz 
çayı, Türk çayı, Çin çayı, Japon çayı, Kore çayı, 
Hint çayı gibi farklı isimler, aynı zamanda çaya dair 
farklı kültürleri anlatıyor. Çayın Kırgızistan’daki 
hazırlama, sunum ve tüketim kültürü de oldukça 
dikkat çekici. Kırgızistan’da çay bazen tuz, bazen 
süt, bazen de yağ ile birlikte tüketilerek kendine 

özgü bir kültürü ifade ediyor. 

Haberimizin kahramanı İrlanda do-
ğumlu, Amerikan vatandaşı seyyah, 
maceracı, kaşif, hayalperest, model 
ve sosyal medya fenomeni Christop-
her Joseph O’NEIL. Kısaca Chris adı-
nın söylenmesini tercih ediyor. Haya-
tın her türlü zorluklarına göğüs gere-
rek, yaşam mücadelesini güçlü bir şe-
kilde sürdüren Chris birçok özelliği ile 

de adından söz ettiriyor. 4
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Kırgızistan’ın 
büyük kaybı: 

Ulan Egizbayev

Manas’tan 
uzanan yardım 

eli: Anarkan 
Kasmalieva

Kırgızistan’da çay 
kültürü: Tuzlu, 
sütlü, yağlı çay 

Tek başına 
dünya turu

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Tinatin Döölötkeldiyeva, Kırgızpatent’in düzenlediği yarışmada 
“En Yenilikçi Proje” ödülüne değer görüldü. Prof. Dr. Döölötkeldiyeva Kırgızpatent’in 
(Kırgız Cumhuriyeti Hükümetine Bağlı Fikri Mülküyet ve İnovasyon Kamu Hizmeti) 
“En Yenilikçi Proje-2016” adlı yarışmasındaki bu ödülü “Seralarda ve Açık Alanlardaki 
Toprakların Kalitesinin İyileştirilmesi ve Tarımsal Ürünlerin Veriminin Arttırılması 
İçin Yeni Biyo Gübrelerin Endüstriyel Sürümünün Oluşturulması” başlıklı projesiyle 

kazandı.

Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi’ne 

"En Yenilikçi Proje" 
ödülü
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Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi (KTMÜ) Ziraat 
Fakültesi Bitki Koruma Bölü-
mü Başkanı Prof. Dr. Tinatin 
Döölötkeldiyeva, Kırgızpa-
tent’in düzenlediği yarışma-
da “En Yenilikçi Proje” ödü-

lüne lâyık bulundu.

Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 95. 
Kuruluş Yıldönümü 

Kırgızistan-
Türkiye Manas 

Üniversitesi’nde 
(KTMÜ) büyük bir 

coşkuyla kutlandı. 
Kutlama programına 
Türkiye Cumhuriyeti 
Bişkek Büyükelçiliği 

Müşavirleri, 
Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC) 
Bişkek Temsilcisi, 

KTMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Sebahattin Balcı, 

Rektör Vekili Prof. Dr. 
Asılbek Kulmırzayev, 

akademisyenler, 
öğrenciler ve basın 
mensupları katıldı.
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Prof. Dr. Döölötkeldiyeva Kır-
gızpatent’in (Kırgız Cumhuriye-
ti Hükümetine Bağlı Fikri Mülkü-
yet ve İnovasyon Kamu Hizmeti) 
“En Yenilikçi Proje-2016” adlı ya-
rışmasındaki ödüle “Seralarda ve 
Açık Alanlardaki Toprakların Ka-
litesinin İyileştirilmesi ve Tarımsal 
Ürünlerin Veriminin Arttırılması 
İçin Yeni Biyo Gübrelerin Endüs-
triyel Sürümünün Oluşturulması” 
başlıklı projesiyle lâyık görüldü.

20 Kasım’da Kırgızpatent tarafın-
dan düzenlenen “En Yenilikçi Pro-
je-2016” yarışması açılış töreni, 
KTMÜ ev sahipliğinde Sosyal Te-
sisler Çok Amaçlı Salonu’nda ger-
çekleştirildi. Törene Kırgız Cum-
huriyeti Tarım, Gıda Endüstrisi ve 
Arazi Islahı Bakan Yardımcısı Ca-
nıbek Kerimaliyev, KTMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör 
Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırza-
yev, Kırgızpatent Başkanı Dinara 
Moldoşeva, Endüstriyel Nesnele-
rin Mülkiyetinin İncelenmesi Bö-
lümü Başkanı Arstanbek Berda-
liyev, akademisyenler, öğrenciler 
ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. 
Balcı, Kırgızpatent’in yeni yön-
tem ve teknolojileri kullanma ka-
biliyetinin önemine vurgu yaptı-
ğı konuşmasında şunları söyledi: 
“Kırgızpatent, Kırgızistan’ın geliş-
mesi için yeni yöntem, teknolo-

Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi’ne “En 

Yenilikçi Proje” ödülü

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. 
kuruluş yıldönümü kutlandı

ji ve inovasyonla ilgili olarak elin-
deki bütün imkânları kullanıyor. 
Elbette her zaman her tür imkân 
elde olmayabilir; ama eldeki im-
kânları en iyi şekilde ve en gerekli 
yönde kullanarak çalışmak önem-
lidir. Üniversitemiz ile ortaklaşa 
gerçekleştirilen bu proje, doğru-
dan halkın hizmetine yönelik bir 
projedir. Kırgızistan’ın kalkınması 
adına tarım ve hayvancılık büyük 

öneme sahip. Tarımda geleneksel 
yöntemlerle elde edilenden daha 
iyi sonuçlara ulaşabilmek için yeni 
teknoloji, yöntem ve inovasyon-
ları kullanmak gerekiyor. Bu nok-
tada büyük öneme sahip olan 
teknoparklar açısından doğru 
modelin seçilerek çalışılması gere-
kiyor. Bunların dünyada çok güzel 
örnekleri bulunuyor. Bu örnekler-
den hareketle yola çıkmak ve ça-

lışmak gerekiyor. En önemlisi bu-
nun devlet düzeyinde kanunlarla 
düzenlenmesi gerekliliği.” 

Rektör Vekili Prof. Dr. Kulmırza-
yev ise KTMÜ’nün en yenilikçi 
proje ödülüne değer görülmesin-
den duyduğu mutluluğu şu söz-
lerle dile getirdi: “Tinatin Hoca’mı-
zın yaptığı işlerin Kırgızpatent ta-
rafından 2016’da tescil edilme-

si bizi ziyadesiyle memnun etti. 
Bilim insanlarının yenilikçi çalış-
maları her zaman desteklenme-
li ve bu çalışmalara yönelik dev-
let destekleri hak eden projelere 
aktarılmalı. Böylece Kırgızistan’ın 
bilimsel, teknolojik, ekonomik, 
sosyal, kalkınması sağlanmalı. Kır-
gızpatent, devlet desteklerinin 
doğru projelere yönlendirilmesi 
konusunda önemli bir görev üst-
leniyor.”

Endüstriyel Nesnelerin Mülkiye-
tinin İncelenmesi Bölümü Başka-
nı Berdaliyev, açılış konuşmasın-
da, anlamlı ve kıymetli bir proje-
nin açılış töreninde bulunmaktan 
dolayı memnuniyet duyduğunu, 
KTMÜ’de bu proje gibi daha nice 
başarılı projelerin açılış törenleri-
nin  yapılacağına inandığını ifade 
etti.

Kırgızpatent Başkanı Moldoşeva, 
Devletin yenilikçi projeleri des-
teklemesi gerektiğini, yeni tek-
nolojilerin ve yenilikçiliğin çıktıla-
rının toplumların kalkınmasını ve 
refahını sağlaması bakımından 
önemli olduğunu belirtti.

Projenin sahibi Prof. Dr. Döölöt-
keldiyeva projesinin önemine şu 
sözlerle dikkat çekti: “Bütün dün-
yada tarımda alternatif yöntem-
ler araştırılıyor. Bunlardan birisi 
de organik tarıma yönelik olanı-
dır. Tarım ürünleri kimyasal mad-
deler kullanmadan, organik ta-
rımla, insan sağlığını koruyarak 
üretilmelidir. Seralardaki ve açık 
alanlardaki toprakların kalitesinin 
iyileştirilmesi ve tarımsal ürünle-
rin veriminin arttırılması için yeni 
biyo gübrelerin seri üretimi yapı-
labilir. Ben çalışmamı bu yönde 
yaparak, günümüzün küresel so-
runlarından birine çözüm üret-
meye çalıştım.”

“Manas Üniversitesi 
Atatürk’ün bir vasiyetidir”

Kutlama programında konuşan 
Rektör Prof. Dr. Balcı, Atatürk’ün 
ileri görüşlülüğüne vurgu yapa-
rak Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi’nin Atatürk’ün va-

siyeti olduğunu söyledi. Rektör 
Prof. Dr. Balcı sözlerini şöyle sür-
dürdü: “ Atatürk, daha 1930’lu 
yıllarda bugünleri görmüş ve ‘Bir 
gün gelecek, bu büyük gözüken 
Sovyetler Birliği tarihteki rolü-
nü bitirip sahneden çekilecek. 
O topraklarda bizim kardeşleri-

miz var. O zaman onların bize ih-
tiyacı olacak. Bu günden o gün 
için hazır olmamız lazım.’ de-
mişti. İleri görüşlülüğün, ufuklar 
ötesine geçişin en güzel örnek-
lerinden birisidir bu. Bu anlam-
da bakarsak, Manas Üniversite-
si esasen O’nun bir vasiyetidir. O 

vasiyet 1995 yılında gerçekleş-
miş ve Manas Üniversitesi kurul-
muştur.” 

Türkiye’nin tüm dünya için bü-
yük ve önemli bir güç olduğunu 
ifade eden Rektör Prof. Dr. Bal-
cı konuşmasını şu ifadelerle son-
landırdı: “Cumhuriyetimiz almış 
olduğu mirası daha ileri taşımak-
tan ve daha büyük işler yapmak-
tan başka bir yol tutmamıştır. 
Mirasımız medeniyet olarak, ta-
rih olarak, kültür olarak büyük 
olmakla beraber, gelişmişlik ve 
maddi değerler bakımından çok 
kötüydü. Maalesef çöken bir ci-
han devleti; borçlarıyla, moral-
sizliğiyle, dağılmışlığıyla, eğitim 
problemiyle, ticaret problemiy-
le, ekonomisiyle, sanayisiyle bize 
iyi bir miras bırakmadı. İşte 95 
yıllık Cumhuriyet projesi, bu an-
lamda büyük bir mucizedir.” 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlama programı kapsamında 
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Cengiz Buyar, “Cum-
huriyetin İlanı” konulu sunum 
yaptı. Programa KTMÜ Türk 
Dünyası Orkestrası “Cumhuri-
yet Konseri” ile Güzel Sanatlar 
Fakültesi öğretim elemanları da 
“Cumhuriyet Sergisi” adlı karma 
resim sergisiyle katkıda bulundu.

Haber: Media Manas 
Foto: Ömer Küfrevi

Haber: Media Manas 
Foto: Ömer Küfrevi
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Açılış töreninde konuşan KTMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Bal-
cı, sempozyumun düzenlenme 
amacını; geleneksel spor oyunları-
nın bilimsel bir tabana oturtulma-
sı, esaslarının, kurallarının belirlen-
mesi, unutulan oyunların ve spor 
faaliyetlerinin tekrar kamuoyuna 
sunularak yaşatılması ve yeni bir 
uluslararası olimpiyat alanı oluştu-
rulması şeklinde açıkladı.

KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asıl-
bek Kulmırzayev ise konuşmasın-
da sempozyumun önemine de-
ğindi. Prof. Dr. Kulmırzayev: “Bir-
çok göçebe toplumda bu değer-
lerin unutulduğunu  ya da yerini 

7 Kasım Basın Günü’ne ithafen Kırgızistan Üniversiteleri İletişim Fakül-
teleri arasında mini futbol turnuvası düzenlendi. Bu sene üçüncüsü dü-
zenlenen turnuvaya Kırgızistan’ın 6 üniversitesi katıldı. Final karşılaşma-
sında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi, Bişkek 
Sosyal Bilimler Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni 6-0 yenerek şampiyon 
oldu. Ayrıca, turnuvada İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 
İshak Turatbekov en iyi oyuncu, Uğur Özel ise en iyi kaleci seçildi.

 Ata Toprakları’nda 
Ulu Önder Atatürk 

anıldı

Bakan Azamat Camankulov’a 
tebrik ziyareti

Türk Halklarının Geleneksel 
Spor Oyunları Sempozyumu 

gerçekleştirildi

Üniversitelerarası mini futbol 
turnuvası’nda birincilik 

İletişim Fakültesi’nin

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ)’nde, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ü anma programı düzenlendi. 12 Kasım’da, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 80. ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen progra-
ma Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Müşavirleri, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilcisi, KTMÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Anvar-
bek Mokeyev, akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları 
katıldı. Saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla başlayan 

programda KTMÜ yapımı 10 Kasım Belgeseli gösterildi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Se-
bahattin Balcı, yeni göreve başlayan Kırgız Cumhuriyeti Kültür, En-
formasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov’a hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundu. 7 Kasım’da gerçekleşen ziyarette KTMÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Öğüt, Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. 
Dr. Bülent Namal ve KTRK Genel Müdür Yardımcısı Kayrat İmanaliyev 

de, Rektör Prof.Dr. Balcı’ya eşlik etti. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), 22-23 Ka-
sım tarihlerinde “Avrasya Göçebe Halklarının Geleneksel Spor 
Oyunlarının Oluşumu ve Gelişimi” temasıyla III. Uluslararası 
Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu’na ev 
sahipliği yaptı. Sempozyum, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniver-
sitesi Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi 
öncülüğünde, Türk Tarih Kurumu, Dünya Etnospor Konfederas-
yonu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Muş Alparslan 
Üniversitesi iş birliğiyle düzenlendi. Sempozyumda, 10 ülkeden 

135 akademisyen tarafından 150 bildiri sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Balcı, Camanku-
lov’un bakan olarak atanmasın-
dan duyduğu mutluluğu şu söz-
lerle ifade etti: “Bu göreve atan-
manız KTMÜ, Türkiye, Kırgızistan 

cısı olarak sürdürdüğünüz gö-
revinizde güzel projelerde bir 
araya geldik; bundan sonra da, 
özellikle Kırgızistan’ın kültür ve 
turizm potansiyelinin zengin-
leştirilmesine, ülkenin gelişme-
sine, toplumun birlik-beraber-
lik içerisinde olmasına, refaha 
ve gelişmişlik seviyesine katkı-
da bulunacak yönde projeler 
geliştirmeyi, birlikte büyük ba-
şarılara imza atmayı temenni 
ediyoruz. Biliyoruz ki siz, pro-
je üretmek ve geliştirmek ko-
nusunda oldukça birikimli bir 
yöneticisiniz. Sizin ve Bakanlı-
ğınızın bu konudaki tekliflerini 
ve tavsiyelerini memnuniyetle 
gerçekleştirmek isteriz.” dedi.  
Bakan Camankulov ise bu zi-
yaretten duyduğu memnuni-
yeti ve duygularını şu sözler-
le açıkladı: “Manas Üniversite-
si ile gönülden bir bağımız var. 
Bugüne kadar birçok projede 
birlikte çalıştık. Bundan sonra 
da birçok projede birlikte çalı-
şacağız.”
Ziyaret, Rektör Prof. Dr. Bal-
cı’nın Bakan Camankulov’a çi-
çek ve armağan takdimiyle ta-
mamlandı.
Bakan Azamat Camankulov; 
yenilikçi fikirleri, sektörü geliş-
tiren ve sosyal fayda sağlayan 
başarılı çalışmalarıyla biliniyor.

başka değerlerin aldığını görüyo-
ruz. Kadim değerlerimiz, oyun-
larımız, spor türlerimiz gençleri-
miz tarafından bilinmiyor. Kırgız 
Cumhuriyeti’nin 2014’te birincisi-
ni gerçekleştirerek başlattığı Gö-
çebe Oyunları projesiyle kültürel 
oyunlarımızı ve sporlarımızı tek-
rar gün yüzüne çıkardık. Bu çer-
çevede Kırgız Hükümeti tarafın-
dan KTMÜ’ye de büyük bir so-
rumluluk verilmiştir. Bu da Göçe-
be Oyunları’nın bilimsel yönden 
ele alınması sorumluluğudur. Bu 
sempozyum, bu sorumluluğun bir 
göstergesidir.”

Haber: Media Manas 
Foto: Ömer Küfrevi

Haber: Media Manas 
Foto: Ömer Küfrevi

Haber: Media Manas 
Foto: Ömer Küfrevi

ve Türk Dünyası için çok güzel bir 
haber. Yüreği taze, özü sözü bir, 
işinin ehli, genç yaşına rağmen çok 
tecrübeli bir Manas Üniversite-
si mezununun bu önemli göreve 
değer görülmesi bizleri çok mutlu 
etti. Bugüne kadar, bakan yardım-

Baş ol bize, düş önümüze!
Anma programında konuşan 
KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Balcı, Bil-
ge Kağan’dan itibaren Türk Mil-
letinin bağımsız yaşama isteği-
ne vurgu yaparak şunları söyledi: 
“Atatürk esasen Bilge Kağan’ın 
Orhun Nehri’nin kenarına dikmiş 
olduğu o anıt taşlardaki sözlerin 
mirasını gerçekleştirmiştir. Bu-
günler, onun liderliğinin, deha-
sının ve milletine olan inancının 
bir sonucudur. Atatürk, Türk mil-
letinin “Baş ol bize, düş önümü-
ze” dediği kara günlerde umu-
dunu yitirmiş bir milletin ufkunu 
aydınlatmış, düşmanlarını yurt-
tan atmış ve bağımsızlığını tüm 
dünyaya ilan etmiştir. Bize dü-
şen, geçmişte olduğu gibi gele-
cekte de  Türk dünyası olarak bir 
olmak, beraber olmak, kardeş ol-
maktır. Hepimizin kaderi birdir.”
Programda Türkiye Cumhuriyeti 
Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil 
Fırat adına konuşan Eğitim Mü-
şaviri Recep Sula ise Atatürk’ün 
eğitime ve gençliğe verdiği öne-
me değinerek “Cumhuriyet siz-
den fikri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür nesiller ister. Bu sözler fikren, 
irfanen ve zihnen hür olmayı, bir 
yerlere bağlanmamayı gerekti-
rir.” dedi. 
Program Manas Üniversitesi Öğ-
retim Üyeleri Prof. Dr. Muratbek 
Kocabekov, Doç. Dr. Hasan Yıl-
maz ve Yrd. Doç. Dr. Roza Abdı-
kulov’un Ulu Önder Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ü anlattıkları 
panelle son buldu.
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunlarından genç gazeteci Ulan Egizba-
yev 22 Haziran’da elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Başarılı gazetecinin kaybı tüm ülkeyi yasa 
boğdu. İlk gazetecilik deneyimine üniversitemiz uygulama gazetesi Gazete Manas’ta başlayan Egiz-
bayev, kısa sürede ülkenin önde gelen gazetecilerinden biri oldu. Egizbaye 28 yıllık kısa hayatına bir-
çok başarı sığdırdı. Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen Ardak Onur Belgesi, internet oscarı olarak 
geçen Webby Awards, Altın Kalem, Araket bunlardan sadece bir kaçı. Öyle ki kaybının ardından bile 

halen ona ithafen ödüller verilmeye devam etti.

Berdibek Camgırçiev

“Kısa 
ömründe 

büyük dersler 
veren  yiğit,

Altın gibi 
kalbini 

vatana feda 
eden yiğit,

Sınır 
tanımayan 
kartal idin,

Şimdi Ala 
Dağlar’da 

sonsuzluğa 
kanat çırp 

yiğit.”

Haber: Canara Kadenova Kırgızistan’ın büyük 
kaybı: Ulan Egizbayev

Ulan Egizbayev anısına…

Hayalini gerçekleştirdi; 
gazeteci oldu

Egizbaev 12 Şubat 1990’da Narın 
’da dünyaya geldi. Liseyi başarılı 
bir şekilde bitirdikten sonra 2008 
yılı Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendis-
liği Bölümü’ne kayıt oldu. Ancak 
gazeteci olmak isteyen Egizba-
yev bir sonraki yıl iletişim fakül-
tesini kazandı ve hayalini gerçek-
leştirdi. Eğitim hayatının daha ilk 
yıllarında Azattık Radyosu, Aydın 
Doğan Genç İletişimciler Yarış-
ması gibi öğrenci platformların-
da art arda kazandığı ödüllerle 
adından söz ettirdi. Gazeteciliğe 
Gazete Manas’ta yazdığı “Mad-
di Yetersizliklerin Son Verdiği Ha-
yatlar”, “Kilosu 2,5 liradan Orta 
Asya’yı Uyuşturuyor”, “Temizlik” 
gibi duyarlı haberlerle başladı. İlk 
haberinden itibaren de Egizba-
yev’in kalemi gerçekleri hep aynı 
duyarlılıkla ve cesaretle yazdı. 

‘Ulan gittiği yerlerde 
çiçekler açtırır, 
anlamlandırır…’

Egizbayev eğitim aldığı 
hocalarının aklında çalış-
kanlığıyla, dürüstlüğüy-
le kaldı. Egizbayev’e ders 
veren hocalardan Öğr. 
Gör. Dr. Gülzade Stanali-

yeva onu şu sözlerle yâd 
etti: ‘Ulan daha ilk derste 

dikkatimi çekmişti. Genç 
yaşına rağmen 

k e n d i -
ne olan 
g ü -
v e n i , 
dob-
ralı-

ğıyla diğerleri arasından sivrilmiş-
ti. Gazeteciliğe ilgisi sadece be-
nim değil, diğer hocalarımız ta-
rafından da fark edildi. Olaylara 
farklı bakış açısı, çalışkanlığı fark 
edilmeyecek gibi değildi. Uygu-
lama gazetemizde şef editörken 
o kadar şevkle çalışırdı ki; bazen 
hızına yetişemediğim bile olmuş-
tur. Sorumluluklarını her daim bi-
len bir öğrenciydi. Egizbayev ak-
lımda gittiği yerlerde çiçekler aç-
tıran, güzelleştiren, anlamlandı-
ran biri olarak kalacak.’ 

Bitmek bilmeyen enerjisiyle 
hep çalıştı

Egizbayev’e ders veren hocalar-
dan biri de Öğr. Gör. Dr. Bakıt 
Orunbekov. Orunbekov hem öğ-
rencisi, hem meslektaşı olan Egiz-
bayev’e dair anılarını şu sözlerle 
ifade etti: ‘Ulan dersleri pür dik-
kat dinler, sonra da sorular sorar-
dı. Çok meraklıydı. O bu dünya-
ya adeta gazeteci olmak için gel-
mişti. Derslerim var, onlar bitsin 
çalışırım demedi. Gazete Manas 
dışında üçüncü sınıfta dışarda da 
çalışmaya başladı. Derslerinden 
arta kalan zamanlarda Agım Ga-
zetesi’ne gidiyordu. 2013 yılın-
da mezun olduktan sonra da her 
gazetecinin çalışmak isteyeceği 
en önemli yerlerden biri, Azat-
tık Radyosu’nda çalışmaya başla-
dı. Orada beraber çalışma şansı-
mız da oldu. Bitmek bilmeyen bir 
enerjisi vardı. Her şeye yetişiyor-
du. Kendisini gerçekten her yön-
den çok iyi yetiştirdi.’

Cesurluğu ile anılacak...

Egizbayev genç yaşına rağmen 
araştırmacı gazetecilikte ülkedeki 

önemli kilo-
metre taş-

l a r ı n -
dan biri 
o l d u . 

To p l u m -
sal olaylara du-

yarlılığı ve bunu bir 
cesaret örneği olarak 

gösterip, dile getirmesi 
Kırgız halkının onu bağ-

rına basmasını sağladı. Ülke-
si için verdiği mücadele örneğin-

den dolayı da ölümünden sonra 
bile ona ithafen ödüller verilme-
ye devam etti. 1 Ekim’de Cum-
hurbaşkanı Sooronbay Ceenbe-
kov tarafından verilen Erdik Ma-
dalyası onlardan biri. Ayrıca Egiz-
bayev’in fikirlerinin yaşatılması ve 

onun gibi gazetecilerin yetiştiril-
mesi için onun anısına “Araştır-
macı Gazetecilik Vakfı” kuruldu. 
Egizbayev bu vakıf ve ona itha-
fen verilen ödüllerle genç gaze-
tecilerin ve tüm sevenlerinin kal-
binde yaşamaya devam edecek. 



Christopher Joseph 
O’Neil. İrlanda doğumlu, 

Amerikan vatandaşı 
seyyah, maceracı, kaşif, 

hayalperest, model ve 
sosyal medya fenomeni. 

Kendisine kısaca Chris 
denmesini tercih ediyor. 

Hayatın her türlü 
zorluklarına göğüs gererek, 
yaşam mücadelesini güçlü 
bir şekilde sürdüren Chris 

birçok özelliğinin yanı sıra 
tek başına çıktığı dünya 

turuyla dikkat çekiyor.

Haber: Samira Şaripova

Çocukluğu ve ailesi

İrlanda asıllı olan Chris henüz 3 yaş-
larında ailesi tarafından çocuk esirge-
me yurduna veriliyor. Bir süre bu yurtta 
kalan Chris, 15 yaşına kadar Fransa’da 
bir bakıcı aile tarafından büyütülüyor. 
Bakıcı ailesinden şiddet ve baskı gö-
ren Chris, henüz 7 yaşındayken bah-
çıvan olarak çalışmaya başlıyor. Bakı-
cı ailesinden gördüğü baskıdan dola-
yı onlardan sürekli ayrılmayı düşünen 
Chris, çocukluğuna ve ailesine ilişkin 
şunları anlatıyor: “İrlanda asıllıyım. Pa-
saportumda 29 yaşında olduğum ya-
zıyor ama ben gerçek yaşımı bile bil-
miyorum. Ailem ben daha 3 yaşınday-
ken beni çocuk esirgeme yurduna ve-
riyor. Onlarla ilgili hiçbir bilgim yok. Bir 
annem, babam ve kardeşlerim var mı, 
hiçbir şey bilmiyorum. Açıkçası pek de 
ilgimi çekmiyor. Bu yaşıma kadar on-
lar olmadan yaşadım, bundan sonra 
da bu şekilde devam edebilirim. Fran-
sa’da 15 yaşıma kadar bakıcı ailem-
le kaldım. Bakıcı ailem bana şiddet ve 
baskı uyguladığı için her zaman on-
lardan uzaklaşmanın yolunu arıyor-
dum. Kahvaltı yaparken, yemek yerken 
nasıl onlardan kurtulabilirim diye dü-
şünmekten kendimi alıkoyamıyordum. 
Bu biraz da beni motive etti aslında. 
Bu sayede kendimi fiziksel ve zihin-
sel olarak daha da geliştirdim. Kendi 
ayaklarımın üzerinde durmaya başla-
dım. Hayatım boyunca etrafımdaki in-
sanlardan sürekli bir şeyler öğrendim. 
18 yaşıma geldiğimde ise Amerika’ya 
uluslararası eğitim almak için gittim. 
Amerika’ya gittiğimde vatandaşlık da 
aldım. Amerika’nın en iyi üniversitele-
rine sınavları kazanarak girdim. Daha 
önce okula gitmediğim için sınıf arka-
daşlarıma göre daha çok zorlandım. 2 

lisans programını tamamladım. Bun-
lardan biri iletişim alanında yeni med-
ya, diğeri ise dövüş sanatı. Eğitimimi 
3 üniversitede tamamladım. Dövüş sa-
natları programından sonra bir süre 
bu sanatın eğitmenliğini de yaptım. ”

Maceracı, hayalperest ve kaşif 
biriyim

Chris’i özel kılan yönlerinden bazıla-
rı maceracı, hayalperest, kaşif, sey-
yah, profesyonel dövüşçü ve figü-
ranlık yapıyor olması. Farklı kül-
türlerden insanlarla tanışmayı, 
dünyaya dair yeni bilgiler 
edinmeyi hayatının ama-
cı olarak atfeden Chris, 
dünya turuna çıkma dü-
şüncesinin ilk kez Ameri-
ka’dan Japonya’ya geziye 
gitmesiyle başladığını ifa-
de ediyor. Yaklaşık 90 ül-
keye giden Chris, kendinin 
herhangi bir bölgeye ait ol-
madığını şu cümlelerle açık-
lıyor: “İlk kez Japonya’ya gitti-
ğimde oradaki insanların sıcak-
kanlı olması ve ülkenin çok temiz 
olması beni kendine hayran bırakmış-
tı. Amerika’ya geri döndüğümde ken-
dimi oraya ait hissetmediğimi anladım 
ve Tokyo’ya yerleşmeye karar verdim. 
Yaklaşık 15 yıldır Tokyo’da yaşıyorum. 
Kendimi herhangi bir yere ve bölge-
ye ait hissetmiyorum. Öncelikle dün-
ya vatandaşıyım. Ben bir göçebeyim. 
Rüzgarda yaşıyorum, her an her yere 
esebilirim.” 

Arabada, balıkçı kulübesinde, 
koltukta ve inşaatlarda uyudum

Gezilerinde fazla masraf yapmaktan 
kaçınan Chris, gittiği ülkelerde en ucuz 
konaklama şeklini tercih ediyor. Son 
olarak Uzakdoğu Asya ve Orta Asya 
ülkelerini dolaşan seyyah Chris, gezi-
lerinde karşılaştığı coğrafi koşullara ve 
imkansızlıklarına ilişkin “Yaklaşık 6 ay-
dır çamaşır makinasının sesini duyma-
mıştım. Ayrıca 8 aydır sıcak su ile duş 
alamamıştım. Kırgızistan’a geldiğimde 
evinde misafir olduğum arkadaşlarım 
bu imkanları bana sağladılar. Özellikle 
Asya ülkelerindeki kar ve soğuk hava 
beni olumsuz etkiledi, ancak hedefleri-

m e 
u l a ş m a -
ma engel olamadı. 
Everest dağına çıkarken 
fırtınadan ve Kırgızistan 
Ala-Arça milli parkında-
ki buzlu yollardan olumsuz 
etkilendim ve yere düşerek 
yaralandım. Dünya turunda 
yeri geldi arabamda konak-
ladım, yeri geldi balıkçı kulü-
besinde uyudum, bazen inşa-
atlarda, koltuklarda, parklar-
da geceyi geçirdim, bazen de 
asma yataklarda ve geleneksel 
milli çadırlarda istirahat ettim.” 
dedi. 

Manas Üniversitesi sıcak ve 
samimi bir eğitim yuvası

Orta Asya ülkeleri gezisi kapsamın-
da Kırgızistan’a gelen Chris, Kırgızis-
tan-Türkiye Manas Üniversitesi (KT-
MÜ)’nin sıcak ve samimi bir eğitim yu-
vası olduğunu belirterek üniversiteye 
ilişkin görüşlerini şu cümlelerle ifade 
ediyor: “Manas Üniversitesi çok sıcak 
ve samimi bir eğitim yuvası. Kampüste 
gezerken Millet Kıraathanesi’nde öğ-
rencilerin bana karşı gösterdikleri mi-
safirperver davranışları ve fakülteler-
deki hocaların tavırları çok içtendi. Kış 
mevsimindeyiz ve dışarıda havalar çok 
soğuk. Manas Üniversitesi’ndeki öğ-
rencilerin kalbi ise sıcacık. Kırgızlar çok 
samimi ve iyi insanlar. Onlarla aynı or-
tamda bulunduğum için kendimi çok 
şanslı hissediyorum.”

Geleceğin 
seyyahlarına 
tavsiyeler

Dünyayı gezmek isteyen her insan 
için ilk adımın cesaret edebilmek ol-
duğunu ifade eden Chris, gelecekte-
ki seyyahlara şu tavsiyelerde bulun-
du: “Başlangıçta en zor olanı cesaret 
edememektir. Ancak sakın korkup yıl-
mayın. Bir kez bir şeye başladığınızda 
o işin sonunu mutlaka getireceğiniz-
den emin olun. Hayata karşı her za-
man pozitif olun. Gülümseyin ve in-
sanlardan karşılık beklemeden onlara 
iyi davranın. Hayatta sizin için önemli 
olan şeyleri düşünün ve keyif almaya 
bakın.”

Tek başına 
dünya turu
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Ben bir göçe-
beyim. Rüzgar-
da yaşıyorum, 
her an her yere 

esebilirim.
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Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi 

Beden Eğitimi 
Spor Yüksek Okulu 

öğretim üyelerinden 
Doç. Anarkan 

Kasmalieva, mesleki 
başarılarının yanı sıra 
kimsesiz çocuklar için 

yaptığı çalışmalarla 
da adından sıkça 

söz ettiriyor. Bu 
çocuklar için yıllardır 

annelik, ablalık 
yapan Kasmalieva, 

bu faaliyetlerini 
mesleğiyle 

birleştirerek Manas 
Üniversitesi’nin 

yardım eli oluyor, 
kimsesiz çocukların 

hayatlarına 
dokunuyor.

Manas’tan uzanan yardım eli: 
Anarkan Kasmalieva

“Sporla kazanmayı ve 
mutluluğu öğreniyorlar”

Kasmalieva, profesyonel ola-
rak 30 yıldır sporla uğraşıyor. 
Bu süreçte aralarında Kırgız 
Milli Futbol Takımı 2. Antrenö-
rü Nataşa Gagaronskaya, ‘spor 
ustası’ unvanlı Nazik Kümüş-
bek Kızı, rallici Aida Kılıçbeko-
va gibi bir çok başarılı sporcu-
nun yetişmesini sağlıyor. Sporu 
sadece bir meslek değil, aynı 
zamanda bir yaşam tarzı ola-
rak da benimseyen Kasmalieva, 
şimdilerde ise kimsesiz çocuk-
ların umut kaynağı oluyor. Kas-
malieva, 2008 yılında tamamen 
gönüllüler tarafından kurulan 
Köçö Futbol Federasyonu’nda 
genel sekreterlik görevini yü-
rütüyor. Bu federasyon aracılı-
ğıyla kimsesiz çocuklar için fut-
bol müsabakaları düzenliyor. 
Futbol aracılığıyla kimsesiz ço-
cukların hayatına dokunan Kas-
malieva, yaptıkları çalışmaları 
şu sözlerle anlatıyor: “10 yıldır 
Köçö Futbol Federasyonu’nda 
yer alıyorum. Federasyonu-
muz sponsorların ve gönüllüle-
rin desteğiyle işliyor. Amacımız 
kimsesiz çocuklarımızın sporla 
hayata tutunmalarını sağlamak. 
Bu çocuklar zaten hayata yenik 
başlıyor. Hayatta karşılaştıkla-
rı sorunlara çözüm bulamayıp, 
çaresiz kalabiliyorlar. Böyle du-
rumlarda spor, onlar için başka 
bir mücadele alanı oluyor.  Mü-
sabakalarda onlara kazanmayı, 
mutluluğu öğretiyoruz. Hayatta 

güzel şeylerin de var olduğunu 
görüyorlar.”

“Her alanda destek olmaya 
çalışıyoruz”

Federasyon gönüllüleri ço-
cukların gelişimini son derece 
önemsiyor. Onları hayata her 
yönüyle hazırlamak için sadece 
sporla yetinmiyor farklı faaliyet-
ler de yürütüyor. Kasmalieva fe-
derasyon tarafından yürütülen 
bu faaliyetleri şöyle özetliyor: 
“Bu çocuklarımız için öncelik-
le psikolojik destek sağlamaya 
çalışıyoruz. Bu amaçla sık sık ki-
şisel gelişim seminerleri düzen-
liyoruz. Ayrıca, hukuki konular-
da da onları bilgilendirerek bir 
birey olarak haklarını öğretiyo-
ruz. Ancak onların sorunları ve 
bu sorunların çözümü görün-
düğü kadar basit değil. Yaşa-
dıkları şeyler bazen tek başla-
rına altından kalkamayacakları 
kadar ağır olabiliyor. Biz sadece 
bu süreçte onlar için bir rehber 
olmaya çalışıyoruz. Oysa ki asıl 
sorun bundan sonra başlıyor.”

Kasmalieva bu sözlerle kimse-
siz çocuklarla ilgili bir gerçeğe 
dikkat çekiyor. 16 yaşına kadar 
kimsesizler evinde kalan ço-
cukların daha sonra bu evler-
den ayrılarak tek başlarına ha-
yat mücadelesi verdiğini be-
lirtiyor. Kasmalieva’ya göre bu 
mücadele çocukların en büyük 
destekçisi ise spor oluyor. Özel-
likle federasyon aracılığıyla ka-
tıldıkları müsabakalar ve bura-

da verilen mücadelelerin onları 
hayatın zorluklarına karşı hazır-
ladığını, ekip ve birliktelik ruhu-
nun ise onlara aile duygusunu 
yaşattığını dile getiriyor. 

“Gerçek ödül, çocuklarımın 
hayattaki başarıları”

Kasmalieva’nın kimsesiz çocuk-
lar için yaptığı çalışmalar, çeşit-
li sosyal sorumluluk projeleri ve 
farklı alanlarda düzenlediği et-
kinlikler başta yakın çevresi ol-
mak üzere, herkes tarafından 
takdir görüyor. Kasmalieva, 
2017 yılında da onur belge-
siyle ödüllendiriliyor. Kasmalie-
va bu konudaki duygularını şu 
sözlerle ifade ediyor: “Bu ödü-
lü almak benim için son derece 
gurur vericiydi. Güzel bir örnek 
olabildiysem ne mutlu bana. 
Ancak ben bu çalışmalarım için 
herhangi bir ödül beklemiyo-

rum. Ödül almak, yıllardır ver-
diğim emeğin takdiri olarak çok 
anlamlı. Ama benim asıl ödü-
lüm, mutluluk kaynağım bu ço-
cukların başarılı birer birey ola-

rak hayattaki yerlerini almaları.” 

Kasmalieva’nın yetiştirdiği bu 
çocuklar, bugün dünyanın bir 
çok yerinde önemli işler yapı-
yor. Aralarında Avustralya’da 
antrenörlük yapan da var, dev-
let spor uzmanı olarak seçilen 
de. Çalıştırdığı kızlar futbol ta-
kımı 2016 yılında İskoçya’da 
gerçekleştirilen şampiyonada 
ikincilik, 2017 yılında Norveç’te 
düzenlenen şampiyonada ise 
24 takım arasından dördüncü-
lük ödüllerinin sahibi oluyor. 

“Sağlıklı nesiller için spor 
şart”

“Spor aslında masraflı bir aktivi-
te. Bu nedenle sadece kimsesiz 
çocuklar değil ekonomik geli-
ri yeterli olmayan ailelerin ço-
cukları da sporla çok haşır ne-
şir olamıyor. Gönül ister ki tüm 
çocuklarımıza sporla uğraşma-
ları için imkanlar sunalım. Hem 
fiziksel, hem de zihinsel olarak 
sağlıklı nesillerin yetişebilmesi 
için spora ihtiyacımız var. Spor-
la çocuklar kendilerine hedef-
ler koyuyor, kendi gücünü fark 
ediyor, başaracağına inanıyor. 
Bu duyguları yaşayan çocuklar 
hiç kötü biri olabilir mi ?’

Haber: Alina Cumagulova
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Kırgızistan’da 
çay kültürü:

Doğu kültürünün 
vazgeçilmezi olan 

çay, farklı sunum ve 
tüketim şekilleriyle 

dünyanın dört bir 
yanında en çok 

tüketilen içeceklerden 
biri. İngiliz çayı, 

Türk çayı, Çin çayı, 
Japon çayı, Kore 

çayı, Hint çayı gibi 
farklı isimler, aynı 

zamanda çaya dair 
farklı kültürleri 
anlatıyor. Çayın 
Kırgızistan’daki 

hazırlama, sunum 
ve tüketim kültürü 
de oldukça dikkat 

çekici. Kırgızistan’da 
çay bazen tuz, bazen 
süt, bazen de yağ ile 

birlikte tüketilerek 
kendine özgü bir 

kültürü ifade ediyor. 

Çay, dünyada 
farklı 
geleneklere, 
alışkanlıklara, 
normlara sahip 
milyarlarca 
insanın 
vazgeçilmez 
içeceği. 

Haber: Argen Nadırkulov

Avrupa’dan önce Orta Asya’da 

Orta Asya halklarının çayla olan tanışıklığı Avrupa’dan çok 
daha eskilere dayanıyor. İpek Yolu’nun bu bölgeden geç-
mesi, burada yaşayan insanların birçok ürün gibi çayla da 
çok erken tanışmalarını sağlıyor. Bu nedenle Özbekistan, Ta-
cikistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi Orta Asya halklarının 
kültüründe çay, Avrupa ülkelerine göre daha fazla öneme 
sahip. Bu bölgelerde çay, ikram edilebilecek en değerli şey-
lerden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle de ev sahibi ta-
rafından özel konuklara ikram ediliyor. Günümüzde hazır-
lanması ve sunumu bölge içinde ülkelere göre farklılık gös-
terse de hiçbir misafir çay ikram edilmeden gönderilmiyor. 
Çay özellikle ailenin, arkadaşların, dostların bir araya gelme-
sini, ortak duyguların paylaşılmasını sağlayan bir araç olarak 
özel bir anlam taşıyor.   

Çay tercihleri, hazırlığı ve sunumu ülkelere ve hatta ülke için-
de bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Kırgızistan’ın toprak 
yapısı ve coğrafi özellikleri ülkedeki çay tüketicilerinin ter-
cihlerini etkiliyor. Ülkenin büyük çoğunluğunun yüksek dağ-
larla çevrili olması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan basınç 
insanların tükettikleri yiyecek ve içeceklerle vücutlarını dinç 
tutmaya çalışmasına neden oluyor. Bu nedenle de, özellikle 
orta yaş ve üstü Kırgızlar yeşil çayı tercih ediyor. Genellikle 
limon veya süt ekleyerek tüketilen yeşil çay, yüksek basın-
cın etkisini düşürerek kan basıncını düzenliyor, vücut ısısı-
nı dengeliyor ve antioksidan seviyesini arttırıyor. Siyah çay 
ise daha çok gençler tarafından tercih ediliyor. Ancak vücu-
da ağırlık verdiği gerekçesiyle fazla demlenmeden, oldukça 
açık, hatta suya yakın bir şekilde tüketiliyor. 

Çayın hazırlanması ve sunumu da ülke içinde bölgelere 
göre değişiyor. Kırgızistan’ın birçok bölgesinde çay, alışı-
lageldiği gibi toz şeker ile birlikte tüketiliyor. Ancak bunun 
dışında farklı tüketimler de dikkat çekiyor. Örneğin ülkenin 
bazı bölgelerinde çay süt, tuz ve yağ ile birlikte tüketiliyor.  

Kırgızistan’ın güneyinde aşırı sıcaklarda insanların ferahla-
masını sağlayan en değerli içecek çay olarak kabul ediliyor. 
Özellikle kavurucu yaz sıcaklarında çok fazla çay tüketilerek 
vücudun terlemesi ve bu yolla da ısı kaybetmesi sağlanıyor. 
Bu bölgelerde çay, alışılanın aksine evin erkeği tarafından 

hazırlanıp ikram ediliyor. İkramda bardak yerine küçük ka-
seler tercih ediliyor. Bu şekilde konuklara daha sık 

çay ikram edilerek hem onlara daha fazla değer 
verildiği gösteriliyor. 

Kırgızistan’ın Talas ve Narın gibi kuzey böl-
gelerinde ise ülke genelinin aksi-

ne, demleme koyu siyah çay 
tercih ediliyor. Ancak bu böl-
gelerde çayın, toz şekerin yanı 

sıra sıvı yağ ya da doğal süt 
ve tereyağı ile birlikte tü-
ketilmesi dikkat çekiyor. 
Buralarda çayın ikram 
edilme sorumluluğu ise 
evin gelinine ait. Ülkenin 
kuzeyinde bulunan Issık 
Göl bölgesinde ise çayın 

el yapımı büyük kâselerle 
ikram edildiği görülüyor.

Etken çayı ve kavurma çay

Kırgızistan çay kültüründeki en sıra dışı şeylerden biri de Kır-
gız etken çayı. Bu çay, göçebe yaşam tarzının en önemli 
özelliklerinden biri. Bu nedenle de daha çok göçebe aile-
ler tarafından tercih edilen bir çay. Etken çay, koyu siyah bir 
renk alana kadar demleniyor. Daha sonra bir bardak çaya 
bir bardak süt ve bir miktar tuz eklenerek tekrar kaynatılıyor. 
Sonrasında bazen süt ve tereyağı bazen de ekşi krema ko-
nularak tüketiliyor. Yanında kuru meyve ve balla birlikte içi-
len bu çay, oldukça doyurucu özelliğe sahip olması nede-
niyle daha çok kahvaltıda tercih ediliyor. 

Kırgızistan’da etken çay kadar ilginç bir diğer çay da kuurma 
(kavurma) çay. Ulusal bir içecek olarak kabul edilen bu çay, 
tuz, süt, biber ve unun yağda kızartılmasıyla hazırlanıyor. 
Yanında ise yine geleneksel bir yiyecek olan boorsok (yağ-
da kızartılan küçük hamur parçaları, pişi) ile tüketiliyor. Daha 
çok Issık Göl bölgesinde yaygın olan bu çay,  tatil günlerinde 
ise tarçın, karanfil ve limon suyu eklenerek demleniyor. Çay, 
kıvamı ve besin değeriyle çaydan ziyade çorbaya benzetili-
yor. Bu çayın en önemli özelliklerinden biri de,  erimiş kuzu 
yağının unla karıştırılarak çaya eklenmesi. Bu süreçte un kı-
zartılarak açık kahverengi bir hale dönüştürülüyor. Daha 
sonra cam bir kabın içinde saklanan un, koyu çayla birleşti-
rilerek tüketiliyor. Halk arasında diyet içeceği olarak bilinen 
kuurma çay, vücut direncini arttırıcı etkisi nedeniyle özellikle 
kış aylarında ve hastalık dönemlerinde tercih ediliyor. 

Kırgızistan’ın kendine özgü bir diğer çayı da süzmö (süzme) 
çay. Hoş ve ekşi bir tada sahip olan bu çay, demlenmiş çaya 
süzme eklenmesiyle hazırlanıyor. Susuzluğu giderici özelli-
ğinden dolayı, özellikle yaz aylarında ve ülkenin güneyinde 
tercih ediliyor.

Tuzlu, 
sütlü, 

yağlı çay 
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Uzak filmine iki ödül

2-9 Kasım tarihlerinde Beyaz Rusya’nın başkenti Minsk’te düzenlenen 
45. Uluslararası Listopad Film Festivali’ne Orta Asya ve Balkan ülkele-
rinden 25 genç yönetmen katıldı. Festivalde KTMÜ İletişim Fakültesi 
Radyo-Tv ve Sinema bölümü mezunu Begim Coldubay Kızı’nın “Uzak” 
adlı filmi En İyi Kamera ve Cesaret Ödülü’nün sahibi oldu. 

Coldubay Kızı, aynı filmi ile 14-15 Kasım tarihlerinde Gaziantep Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi’nde 4. düzenlenen Altın Baklava Film Festiva-
li’nde de En İyi Belgesel Film ödülünü kazandı. 

En iyi kısa film ödülü

25-29 Ekim tarihlerinde ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un do-
ğumunun 90. yıldönümüne ithafen altıncısı düzenlenen Uluslararası 
Ümüt Film Formu’na Orta Asya ve Balkan ülkelerinden birçok yarışma-
cı katıldı. Yarışmacılar ulusal kısa film ve uluslararası kısa film katego-
rilerinde yarıştı. Formun ulusal kısa film kategorisinde Radyo-Tv ve Si-
nema bölümü mezunu Karaş Canışov’un ‘Koş Bol’ filmi En İyi Kısa Film 
Ödülü’ne layık görüldü. 

Hak-İş 7. Uluslararası Kısa Film Festivali’nden İlef’e ödül

28 Kasım 2018’de düzenlenen ‘Emeğe saygı’ temalı Hak-İş 7. Ulusla-
rarası kısa film festivaline 202’si Türkiye’den olmak üzere 128 ülkeden 
toplamda 4 bin 104 film katıldı. 11 kategoride ödül verilen festivalde, 
KTMÜ Radyo Tv ve Sinema bölümü mezunu Meerim Dogdurbeko-
va’nın “Bakıt” isimli filmi en iyi görüntü yönetmeni ödülüne değer gö-
rüldü.  

İletişim fakültesi öğrencileri tarafın-
dan her yıl olduğu, gibi bu yılda, Biş-
kek Çocuk Onkoloji ve Hematoloji 
Hastanesi yararına kermes düzen-
lendi. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü uygulama birimlerinden PR 
Kulübü tarafından organize edilen 
kermeste öğrenciler kendi yaptık-
ları ya da gönüllü olarak hazırlat-
tıkları birbirinden lezzetli pasta, bö-
rek, kek ve salataları satışa sundu-
lar. Başta İletişim fakültesi öğren-
cileri ve öğretim elemanları olmak 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İletişim Fakültesi 
aldığı ulusal ve uluslararası ödüllerle adını duyurmaya devam 
ediyor. Son olarak İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 
Bölümü öğrencileri, 45. Uluslararası Listopad Film Festivali’nde, 4. 
Üniversitelerarası Altın Baklava Film Festivali’nde, 6. Uluslararası 
Ümüt Film Formu’nda ve Hak-İş 7. Uluslararası Kısa Film Festivali’nde 

ödüle değer görüldü.

İletişim Fakültesi’ne 
yeni ödüller

Çocuk Onkoloji ve Hematoloji 
Hastanesi yararına kermes 

düzenlendi

üzere, herkes tarafından büyük 
ilgi gören kermeste toplanan 
para, Bişkek Çocuk Onkoloji ve 
Hematoloji Hastanesi’nde tedavi 
gören çocuklar için harcandı. Pa-
rayla çocukların tedavisi için ge-
rekli olan ilaçları alınarak hastane 
yetkililerine teslim edildi. Bişkek 
Çocuk Onkoloji ve Hematoloji 
Hastanesi yetkilileri, öğrencilerin 
bu sorumlu davranışından dolayı 
büyük mutluluk duyduklarını ifa-
de ettiler. 

Haber: Samira Şaripova

'Eksi 10 derecede sera' Kanıbek, Kırgızistan’daki ilk örneklerinden 
olan serasında, eksi beş derecede 
domateslerini ve fidelerini yetiştiriyor.

Aygerim Akylbekova

"Bişkek'te iftar"

"Kesme"

Bişkek merkez Cami’sinde iftar imece usulü 
hazırlanıyor ve teravih namazından sonra 
cami cematine dağıtılıyor.

Geleneksel Kırgız hamur 
işi yemeği kesme..

Nurbek Aşırali Uulu

Guliza Ermekova


