
Dünyada Eşi Benzeri   
Olmayan Meslek:        

      Manasçılık        
Kırgızların söze olan düşkünlüğü es-
kiden beri bilinen bir gerçektir. Bu-
nun en güzel örneği de bir kültür ha-
zinesi olan Manas Destanıdır. Des-
tan, “Manasçı” olarak adlandırılan 
destan anlatıcıları sayesinde bin 
yılı aşkın bir süredir, nesilden nesi-
le aktarılarak günümüze kadar ulaş-
mıştır. Manasçılık ise dünyada baş-
ka hiçbir yerde eşi benzeri olmayan 
bir meslek olarak tarihe geçmiştir. 

KTMÜ Öğrenci Uygulama Gazetesi Mart 2017 / Sayı: 57 www.manas.edu.kg

Haberin Devamı 4'te

Engelleri 
Sessizce 

Aşmak
Şöyle bir düşünün, hayata iki sıfır 
yenik başlasaydınız ne hissederdi-
niz? Diğer insanları duyamadığınız, 
derdinizi anlatamadığınız bir dünya 
sizi ne kadar mutlu ederdi? Hiç mut-
lu etmez miydi? O zaman bir daha 
düşünün. Çünkü hayatınızdaki en-
gelleri engel olarak görüp mutsuz ol-
mak da, o engelleri teker teker aşıp 
üstesinden gelmek de sizin elinizde. 

  Kırgızların milli sporu Kökbörü, Türklerin en eski sa-
vaş oyunu olarak tanımlanıyor. Bugün başta Orta Asya ol-
mak üzere, sayılı bölgelerde farklı isimlerle oynanan 
oyun, atlı sporların temelini oluşturuyor. Bilinirliği sade-
ce oynandığı coğrafyalarla sınırlı olan Kökbörü, günümüz-
de Türklüğün kültürel bir mirası olarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Eski Bir Türk 
Geleneği:

KTMÜ’de Nevruz Coşkusu

Haberin devamı 4-5'de

Haberin devamı 8 'de

Haberin devamı 3'te

Haberin devamı 7'de

Kırgız Devlet Üniversitesi Cusup Balasaguni’de 23-24 Mart 
tarihleri arasında “Joogazın” Halkla İlişkiler ve Reklam Festiva-
li düzenlendi. Festival kapsamında farklı kategorilerde gerçek-
leştirilen yarışmalarda İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık Bölümü öğrencileri 2 birincilik, 2 de ikincilik ödülünün 
sahibi oldu.

Kökbörü

Kırgız Devlet  Üniversitesi’nden 
İletişim Fakültesi’ne  Ödül                        

Orta Asya’dan Balkanlar’a ve Orta Doğu’ya kadar geniş coğrafyada yüzyıllardır kutlanan bahar 
bayramı Nevruz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde(KTMÜ) büyük bir coşkuyla kutlandı. 
Nevruz Bayramına özel ritüellerin gerçekleştirildiği kutlamada, Türk dünyasının her daim birlik, be-
raberlik ve barış içinde olması dileklerinde bulunuldu.

Haberin devamı 2'de
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Başta Orta Asya olmak üzere, geniş bir coğraf-
yada kutlanan Nevruz Bayramı KTMÜ’de bu 

yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Üniversitenin Cal 
Kampüsü’nde, Nevruz Bayramına özel etkinlikler dü-
zenlendi. Açık havada sergilenen geleneksel spor oyun-
ları, yarışmalar, ülkelerle özdeşleşmiş ürünler sergisi, 
defile, konser gibi birbirinden renkli bu etkinlikler baş-
ta öğrenciler olmak üzere katılımcılar tarafından büyük 
ilgi gördü.

KTMÜ Nevruz Bayramı etkinlikleri Cengiz Ay-
tmatov Kampüsü Konferans Salonu'nda 21 Mart’ta 
düzenlenen kutlama programıyla başladı. Programa 
Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Metin Kı-
lıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bişkek Temsilci-
si Atınç Keskin, T.C. Bişkek Büyükelçiliği mensupla-

rı, Azerbaycan Cumhuriyeti Kırgızistan Büyükelçili-
ği mensupları, basın mensupları, öğretim elemanları, 
öğrenciler ve veliler katıldı. Programın açılış konuş-
masını yapan KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin 
Balcı: “Bugün, 21 Mart. Yeni bir yıla başlıyoruz. Yeni 
bir hayat ve yeni umutlar yeşermeye başlıyor. Bugün 
KTMÜ, Türklerin büyük bayramı Nevruz geleneğini 
sürdürmekten büyük mutluluk duyuyor. Tüm Türk 
dünyasında birlik ve beraberlik, zenginlik ve barış ol-
sun. Adaletli bir dünya olsun. Türk devletleri güçlü 
olsun. Her aile birlik, dirlik, mutluluk içinde olsun. 
Tüm KTMÜ ailesine uzun ömürler diliyorum.” sözle-
riyle katılımcıların Nevruz Bayramını kutladı. 

Kutlama programında konuşan KTMÜ Rektör 
Vekili Prof.Dr. Asılbek Kulmırzayev ise konuşmasında 
Nevruz’un tarihsel bağlamına ve Türk toplumları için 
önemine dikkat çekerek: “21 Mart yüzyıllardır kutlan-
makta olan, bugün de coşkuyla kutladığımız kadim bir 
bayramımız. Unutulmayan ve unutulmayacak olan eş-
siz bir bayram. Çok zor günler de dahi bu bayramı kut-
layan atalarımızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkıyor ve 
bizler de bu bayramı kutluyoruz.” dedi.

KTMÜ Nevruz Bayramı etkinlikleri arasında dik-
kat çeken bir başka nokta da Kırgızlara özgü geleneksel 
sümölök tatlısının temsili olarak pişirilmesi oldu. Yapı-
mı oldukça zahmetli olan bu tatlı yağ, filizlenmiş buğ-
day, un ve su kullanılarak hazırlanıyor.  Kırgızların ge-
leneksel nevruz tatlısı olan Sümölök, her nevruzda ko-

nuklara ikram ediliyor. Tatlının tadına bakan kişilerin 
dileklerinin gerçekleşeceğine inanılıyor.

“Yeni gün ışığı” anlamına gelen ve genellikle 21 
Mart’ta kutlanan Nevruz Bayramı, zor kış şartlarının 
ardından gelen güzel ve güneşli günleri, doğanın uya-
nışını, bolluğu, bereketi, baharın ilk gününü temsil edi-
yor. Bu nedenle başta Türk toplumlarında olmak üzere, 
birçok kültürde farklı etkinliklerle heyecan, mutluluk ve 
coşkuyla kutlanıyor. Günümüzde Nevruz coşkusu kut-
landığı coğrafyaları aşarak, 3000 yıldan bu yana kutla-
nılan geleneksel bir şenlik olarak, 2010 yılında Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş ve 
Dünya Nevruz Bayramı olarak ilan edilmiştir.

Cal Kampüsü VIP Salonu’nda 16 Şubat 2017 
tarihinde gerçekleşen seminere KTMÜ Rek-

törü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hüseyin Öğüt, öğretim elemanları ve kalabalık bir 
öğrenci grubu katıldı.

Büyükelçi Metin Kılıç, yaptığı konuşmada, Türki-
ye ve Orta Asya ülkeleri arasındaki derin tarihi bağlar 
hakkında bilgi vererek günümüzdeki bölgesel ve küre-
sel ilişkileri değerlendirdi. Bu bağlamda öncelikle Tür-
kiye’nin Orta Asya ile ilişkilerinin nasıl başladığına iliş-
kin kronolojik verileri aktardı. Aynı kökenden gelen 
halklar olarak dil bağının önemini vurgulayan Büyükel-
çi, kültürün en önemli göstergesinin dil olduğunu ifa-
de ederek Türk Dilli Halklar olarak ulusal bilincimizi 
ve kardeşlik bağımızı dil temelinde inşa ettiğimizi ifade 
etti. Ulusal bilinç bağlamında, “Biz kimiz, nereden gel-
dik, ortak bağımızın kökenleri nedir?” sorusunun belir-
leyici olduğunu ifade eden Kılıç, bağımsızlık sonrası ge-
lişen ilişkileri de bu eksende ele aldı. 

Bağımsızlığın 25.yıl dönümünden sonra günümüz-
deki bölgesel ve küresel dinamikleri anlatan Büyükelçi, 
bu bağlamda Orta Asya’nın küresel rekabet alanı için-
deki jeopolitik konumunu değerlendirdi. Tek kutuplu 
mutlak güç hâkimiyetinin değiştiği, mevcut uluslarara-
sı ilişkiler ağında, tek başına küresel rekabet kurmanın 
mümkün olmadığını vurgulayarak ortak stratejik proje-
lerin önemini açıkladı. Bu bağlamda Türkiye’nin ve Kır-
gızistan’ın bölgesel güç potansiyelini analiz eden Kılıç, 
Orta Asya devletlerinin kendi aralarındaki işbirlikleri-
ni arttırmalarına yönelik çabaların önemini şu sözlerle 
ifade etti: “Bu bölge için önümüzdeki 20-25 senenin 
temel stratejisi, birbirleriyle konuşabilen liderlerin gel-
mesini sağlamaktır ve o liderler, bölgedeki birliği sağla-
yacaktır.” Böylelikle küresel rekabet alanında güçlü ol-
manın bu işbirliklerinin karşılıklı güven ve destek üze-
rine kurulması gerektiğini ifade eden Kılıç, konuşması-
nın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

gun olması gerekliliğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Çakır, 
iletişim sektöründe uzmanlaşmanın ve sektörel talep-
lere cevap verebilmenin ancak bu yolla olabileceğinin 
altını çizdi. 

Katılımcılar program kapsamında yaptıkları su-
numlarla gazetecilik eğitimine ilişkin farklı sorunlara 
dikkat çekti. Gazetecilik eğitiminde bölgesel sorun-
lar, müfredat yetersizliği, yetenek sınavlarının önemi, 
medya yakınsamasının eğitim üzerindeki etkileri, eği-
timde analitik düşüncenin önemi, kaynak yetersizliği 
ve medya okuryazarlılığının gerekliliği gibi konular yu-
varlak masa toplantısında öne çıkan konular oldu.

Sunumların ardından tartışma bölümüyle devam 
eden toplantıda katılımcılar görüş alışverişinde bu-
lundu. KTMÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. 
Dr. Çakır, bundan sonraki toplantılarda daha spesifik 
konular üzerinde durulması ve ortaya çıkan sonuçla-
rın raporlaştırarak Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakan-
lığı’na iletilmesi önerisinde bulundu. Organizasyo-
nun akşam yemeğine katılan KTMÜ Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Hüseyin Öğüt, katılımcıları tebrik ederek 
iletişimcilerin paylaşım ve etkileşim halinde olduğu bu 
tarz toplantıların daha sık yapılması gerektiğini vurgu-
ladı.

Yuvarlak Masa’da 
‘Gazetecilik Eğitiminin 

Güncel Sorunları’ tartışıldı

Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi (KTMÜ) İletişim 

Fakültesi Gazetecilik Bölümü 
tarafından ‘Gazetecilik Eğitiminin 

Güncel Sorunları’ adlı yuvarlak masa 
toplantısı düzenlendi. Toplantıya 

KTMÜ, Kuseyin Karasayev Bişkek 
Sosyal Bilmler Üniversitesi, Cusup 
Balasagın Kırgız Milli Üniversitesi, 

İşenaalı Arabayev Kırgız Devlet 
Üniversitesi, Orta Asya Amerikan 

Üniversitesi, Mahmud Kaşkari Doğu 
Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi 

Dekanları ve öğretim üyeleri katıldı. 

T.C. Bişkek Büyükelçisi Metin 
Kılıç öğrencilerle

bir araya geldi

Muhammed Furkan Akçam

Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi (KTMÜ) 

Orta Asya Araştırmaları 
Merkezi (ORASAM) ve 

Uluslararası İlişkiler 
Kulübü’nün davetiyle 

T.C. Bişkek Büyükelçisi 
Metin Kılıç öğrencilerle 
buluşarak, “Kırgızistan-

Türkiye İlişkileri” başlıklı 
bir seminer verdi.

Asel Mokonova

Haber Merkezi

İletişim Fakültesi’nde 1 Mart’ta gerçekleştirilen 
toplantının açılış konulmasını Gazetecilik Bölü-

mü Başkanı Öğr. Gör. Dr. Bakıtbek Orunbekov yaptı. 
Toplantıda Türkiye’deki iletişim fakültelerinin mevcut 
durumuna ilişkin genel bir değerlendirme yapan İleti-
şim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hamza Çakır, öğ-
rencilerin değişim programlarından yararlanabilmele-
ri için ders programlarının uluslararası standartlara uy-

KTMÜ’de Nevruz coşkusu

Ömer Küfrevi
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Engelleri
Sessizce Asmak

Çevrenizde fiziksel ya da zihinsel bir takım rahat-
sızlıkları nedeniyle bazı duyularını kullanamayan, 

hayatını kısıtlı hareketlerle, kısıtlı bir çevrede geçirmek du-
rumunda kalan insanlarla karşılaşmışsınızdır mutlaka. Hatta 
çoğu zaman, bu insanlar için üzüldüğünüz, onlara dışarıdan 
farklı gözlerle baktığınız da olmuştur. Ancak gerçek, düşün-
düğünüzden çok daha farklı olabilir. Dışarıdan “engelli” diye 
acıyarak, üzülerek baktığınız kişiler, çoğu zaman, sağlıklı in-
sanlardan çok daha mutlu ve huzurlu bir hayatın sahibi olabi-
lirler. İşte o insanlardan birine Bişkek’in ara sokaklarında rast-
ladık. Derme çatma, küçük bir kulübede ayakkabı tamirciliği 
yapan Ahatbay Zakiroviç’in engelleri yok sayarak yaşadığı sı-
radan hayatını, bize sıra dışı gelen yanlarıyla sizler için yazdık.

Ahatbay Zakiroviç, Batken şehrinin küçük bir kasabasın-
da işitme ve konuşma engelli olarak dünyaya gelmiş. Şuan 59 
yaşında olan Zakiroviç, ilkokul ve ortaokulu yaşadığı şehirde 
tüm zorluklara rağmen bitirmeyi başarmış. Ancak eğitiminin 
geri kalanını tamamlamasına fiziki engelleri değil, maddi en-
gelleri izin vermemiş. Bu nedenle de hayat mücadelesine ya-
şıtlarından çok daha önce ve çok daha zor şartlarda başlamış.

Her defasında yeniden 
başladım

Çalışmak, para kazanmak için ülkesinde kendisine şans 
verilmemesi onu başka bir ülkeye gitmeye mecbur bırakmış. 
Özbekistan’a giden Zakiroviç, burada marangozluk mesleği-
ni öğrenmiş. Dört yıl sonra ülkesine geri dönen Ahatbay Za-
kiroviç, geçen yılların ardından ülkesinde hiçbir şeyin değiş-
mediğini üzülerek görmüş. “Çalışıp para kazanmam, ekme-
ğimi çıkarmam gerekiyordu. Ancak Bişkek’te iş bulamadım. 
Hiç kimse bana yardımcı olmadı. Bu nedenle vatanımdan 
ayrılıp gurbete gittim. Ancak döndüğümde de hiçbir şeyin 
değişmediğini gördüm. Döndükten sonra on yıl düzenli bir 
işim olmadı. Farklı kişilerle, farklı yerlerde geçici işler yap-
tım. Her defasında yeniden başlamak, kendimi anlatmak ve 
kabul ettirebilmek için çok mücadele verdim.” Bu süreç, Za-
kiroviç’in ayakkabı tamirciliği yapan Süyüntay isimli biriyle 
tanışmasıyla son bulmuş. Zakiroviç işaret dili bilen Süyün-
tay’dan mesleği öğrenmiş ve kısa süre sonra da kendi dük-
kânını açmış.

Ahatbay Zakiroviç, şimdilerde Bişkek’in ara sokaklarından 
birinde, mütevazı kulübesinde ayakkabı tamirciliği yapıyor. Dı-
şarıdan bakıldığında diğer tamircilerden pek bir farkı gözükmü-
yor. Dükkânına gelen müşteriler pencerenin kenarındaki zile 
bastıklarında içeride bir lamba yanıyor. Böylece Zakiroviç biri-
nin geldiğini anlıyor. Gelen müşterileriyle anlaşabilmek için ise 
dükkânında kâğıt ve kalem bulunduruyor. En kötü ihtimalle ya-
kınlardaki işaret dili bilen bir arkadaşını çağırıyor. Bu durum dı-
şarıdan gözüktüğü kadar kolay olmuyor tabi. Örneğin ekip ola-
rak bizim de onunla anlaşmamız ve bu haberi sizler için hazırla-
mamız hiç kolay olmadı. Türkçe bilmeyen Zakiroviç ile Rusça 
üzerinden anlaşmaya çalıştık. Bu nedenle de yanımızda Rusça 
bilen bir tercümanla gittik. Ancak süreç içinde Rusçanın da ye-
tersiz kaldığını gördük. Zakiroviç’in yarım kalan eğitimi Rusça-
yı etkin olarak kullanmasına engel olmuştu. Bu noktada imdadı-
mıza Zakiroviç’in işaret dili bilen bir arkadaşı yetişti. Türkçeden 
Rusçaya çevrilen sorularımız Rusçadan işaret diline uyarlanarak 
Zakiroviç’e yöneltildi. Aynı şekilde cevaplar da önce işaret dilin-
den Rusçaya sonrada Rusçadan Türkçeye çevrildi. 

Çeviri Zakrioviç’in gündelik hayatının bir parçası. Dük-
kanına gelen müşterileriyle de bu şekilde anlaşıyor. Bazen 
Rusça bazen de işaret dili bilen bir yakınının yardımıyla. Ama 
müşterileri bu durumdan pek de rahatsız değil. Röportaj es-
nasında dükkana gelen bir müşteri “ Evet Zakrioviç ile an-
laşmak çok kolay değil. Ancak o, sorunun ne olduğunu he-
men anlıyor ve bizi çok fazla yormuyor. Onu, işinde iyi oldu-
ğu için tercih ediyorum. Onun gibi iyi bir ustayı her zaman, 
her yerde bulmak pek mümkün olmuyor.” dedi.  

Ahatbay Zakiroviç başta müşterileri olmak üzere, çevre-
sindeki insanların ona yardımcı olmalarından dolayı duydu-
ğu memnuniyeti; “Beni engellerimle değil, elimin emeğiyle 
kabul ettikleri için çok mutluyum. Bugün devletten aldığım 
destek ve alın terimle kazandığım para sayesinde kimseye 
muhtaç olmadan kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum. 
Daha ne isteyebilirim ki?” sözleriyle anlattı.

Kocam beni değil,
ben kocamı kaçırdım

Zakiroviç’i hayata bağlayan ve engellerini ortadan kaldı-
ran sadece işi ve müşterileri değil tabiki. Zakiroviç özel ha-
yatında da huzuru bulmuş birisi. Eşi ve çocukları onun ha-
yata sıkı sıkı tutunmasının en önemli sebebi. Zakiroviç ha-
yat mücadelesi verdiği,  işten işe koştuğu dönemlerde şimdi 
eşi olan, Gülbarçın’la tanışmış. Ancak evlenmeleri çok kolay 
olmamış. Gülbarçın’ın ailesi evlenmelerine izin vermeyince 
onlar da çareyi kaçmak da bulmuş. Bu esnada röportajımıza 
dahil olan Gülbarçın bunu espiriyle anlatıyor. “ O beni değil, 
ben onu kaçırdım. İyi ki de kaçırmışım. Şimdi çok mutluyuz. 
Bir eşim ve iki çocuğum var. Kimseye muhtaç olmadan ken-
di ekmeğimizi kendimiz kazanıyoruz.” diyor. Ancak sohbetin 
devamında Zakiroviç’in evlendikten sonraki en büyük kor-
kusunun çocuklarının da onlar gibi işitme ve konuşma en-
gelli olarak dünyaya gelmesi olduğunu öğreniyoruz. “Şu an 
huzurlu bir hayatımız var. Ancak bu, hayatımızın çok kolay 
olduğu anlamına gelmiyor. Her zaman, her şeyle mücadele 
etmek zorunda kalıyoruz. Ben ve benim gibiler çoğu zaman 
engellerini aşarak yoluna devam etmeyi başarıyor. Ancak ne 
yazık ki toplumdaki engellerin aşılması o kadar kolay olmu-
yor. Bu nedenle çocuklarımın da engelli doğmasından çok 
korktum. Ancak çok şükür korktuğum başıma gelmedi. On-
lar sağlıklı bir şekilde doğdular ve hayatlarına devam ediyor-
lar. Kızım üniversiteyi bitirdi, evlenerek Moldova’ya yerleşti. 
Oğlum ise şuan Yakutistan’ta üniversite ikinci sınıfta okuyor. 
Sık sık onları ziyarete gidiyoruz.”

Ahatbay Zakiroviç uzaktaki çocukları ve arkadaşlarıyla 
telefonların görüntülü konuşma özelliğinden yararlanarak 
iletişim kuruyor. Gelen telefonları fark etmek içinse telefo-
nunun titreşim özelliğinden yararlanarak kimseye ihtiyacı ol-
madan insanlarla iletişim kurmayı başarıyor.

Ahatbay Zakiroviç, çevremizde yaşayan birçok engelli in-
sandan sadece biri. Ancak o, engellere takılıp kalmamış; mü-
cadele ederek, engelleri aşmayı başarmış. Hayata kendisi ve 
ailesi için sıkı sıkı tutunmuş. Dünyaya, insanlara küsmek, içi-
ne kapanmak yerine güler yüzü ve içtenliğiyle sevgiye bir kapı 
aralamış. Umarız onun hikâyesi herkes için iyi bir örnek olur.

Şöyle bir düşünün, hayata iki 
sıfır yenik başlasaydınız ne 

hissederdiniz? Diğer insanları 
duyamadığınız, derdinizi 

anlatamadığınız bir dünya sizi 
ne kadar mutlu ederdi? Hiç 

mutlu etmez miydi? O zaman 
bir daha düşünün. Çünkü 

hayatınızdaki engelleri engel 
olarak görüp mutsuz olmak 

da, o engelleri teker teker aşıp 
üstesinden gelmek de sizin 
elinizde. Engeller, siz onları 

engel olarak gördüğünüz 
sürece varlar. 

Ahmet Çakırca
Zuhal Akalın

Çağatay Çağan Yılmaz
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Kırgızların söze olan düşkünlüğü eskiden beri 
bilinen bir gerçektir. Bunun en güzel örneği 

de bir kültür hazinesi olan Manas Destanı’dır. Destan, 
“Manasçı” olarak adlandırılan destan anlatıcıları saye-
sinde bin yılı aşkın bir süredir, nesilden nesile aktarı-
larak günümüze kadar ulaşmıştır. Manasçılık ise dün-
yada başka hiçbir yerde eşi benzeri olmayan bir mes-
lek olarak tarihe geçmiştir. 

Kırgızistan’da Manas Destanı’nı ezbere okuyan 
kişilere Manasçı denilmektedir. Manasçılar, sadece 
Manas Destanı’nı okuyanlar değil, destanı sözlü ola-
rak kuşaktan kuşağa aktaran, büyüklüğü ve güzelliğiy-
le dünyada eşi benzeri olmayan bir destan haline ge-
tiren sanatçılardır. Kırgızları koruyan Manas’ın kah-
ramanlığını dünyaya duyuran ve onu ölümsüzleşti-
ren Manasçılardır. Manasçılık kelimesinin kökeni 20. 
yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Bundan önce-
sinde Manas Destanı’nı okuyanlara ‘Comokçu’ denili-
yordu. ‘Masalcı’ anlamına gelen bu kelimenin kullanı-
mına başka dillerde de rastlamak mümkün. Örneğin 
Kazaklar ve Karakalpaklar’da “Jumbak”, Moğollarda 
“Domok” olarak karşılık bulan kelime, “geçmişle ilgi-
li hikaye” anlamına geliyor ve Kırgızca’daki “Comok” 
kelimesi ile aynı anlamı taşıyor. Manas Destanı’nı ya-
zıya döken araştırmacılar Valihanov ve Radlov da des-
tanı okuyan kişileri ‘Comokçu’ olarak adlandırmıştır. 
Geçmişte kullanılan bu kavramın içerik olarak günü-
müzdekinden farkına dikkat çeken Halk Bilimi Araş-
tırmacısı Ulanbek Alimov: “Comokcu, sadece Manas 

Destanı’nı anlatmakla yetinmiyor; destanın belli bir 
bütünlüğünü koruyarak içeriğini kendi hayal gücüy-
le dolduruyor. Bu nedenle de günümüzdeki masalcı 
kavramından farklı bir şeyi ifade ediyor.” dedi.

 Manas, kendini seslendireni kendisi seçer

Manasçılar kendi aralarında ‘gerçek’ ve ‘ez-
berci’ olarak ikiye ayrılıyor. Gerçek Manasçılar desta-
nın bütününü eksiksiz, ezbere bilen; anlatırken des-
tanın içine girerek o anları yaşıyormuşçasına anlatan 
kişiler. Başka birisinin anlatmış olduğu Manas Desta-
nı’nın bir versiyonunu ezberleyerek anlatanlara ise ‘ez-
berci’ deniliyor. Ancak ezbercileri Manasçı olarak ka-
bul etmeyenler de var.

Gerçek Manasçılık oldukça zor bir iş. Çünkü, bir 
yetenek işi. Manasçılık inancına göre bu yetenek an-
cak rüya yoluyla kazanılıyor. Bu nedenle de mesleğin 
standartları değil; herkesin kendine özel hikâyeleri 
var. Örneğin, Manas Destanı’nın anlatıcıları arasında 
önemli bir yeri olan Sagımbay Orozbakov, bu mes-
leğe 14-15 yaşlarında, rüyasında Manas’ı gördükten 
sonra başlayanlardan. Bir diğer isim, 12-13 yaşların-
da gördüğü rüyayla Manas dünyasına giren, Kırgızis-
tan Yazarlar Birliği Üyesi, günümüzün meşhur Manas-
çılarından Talantaalı Bakçiyev. Bakçiyev Manasçılığa 
başlamasına sebep olan rüyayı şu sözlerle anlatıyor: 
“Dağda, koyunların başındaydım. Öğle yemeğimi ye-

dikten sonra bir derenin kenarında uyuyakalmışım. 
Rüyamda, dereden gelen iki adamın beni kollarımdan 
tutarak bir çadırın içine iteklediklerini gördüm. İçeri-
de iki kadın ve çıplak yatan bir bebek vardı. Sonradan 
bebeğin Semetey, kadınlardan birinin Manas’ın anne-
si Çıyır, diğerinin de Manas’ın eşi Kanıkey olduğunu 
anladım. Kanıkey bana: “Çaresizim, genç yaşta eşi-
mi kaybettim. Şimdi eşimden kalan hediye, halkımın 
bayrağı olan bu bebek hasta. Bize yardım et.” dedi. Be-
beğin yanına gittim ve ağzını açıp, üflemeye başladım. 
Üfledikçe ağzımdan mavi nur çıkıp, bebeğin ağzına gi-
riyordu. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum, bebek 
canlanmaya başladı ve ağzından ak köpük çıktı. Ben 
de ağlayarak yerdeki ayı derisinin üzerine oturdum. 
Anne Kanıkey bana bir kâse kımız verdi ve “Bebek 
Manas’ın hayatını kurtardın, bundan sonra onun kah-
ramanlığını bütün dünyaya duyur.” dedi.

Talantaalı Bakçiyev’e göre her isteyen Manasçı 
olamıyor. Çünkü bu işin sırrı öğrenmekten değil; Al-
lah tarafından verilen kutsal yeteneklerden geçiyor. 
“Tabii ki, her hangi bir Manasçının anlattıklarını ez-
berleyip söyleyenler de var. Ancak onlara Manasçı de-
mek doğru olmaz. Onlar sadece Manas’ı söyleyenler, 
anlatanlar değil” diyor Bakçiyev. 

Rüyada Manas’ı görerek Manasçılık mesleğine 
başlama olayına Halk Bilimi Araştırmacısı Ulanbek 
Alimov farklı bir yorum getiriyor. Alimov’a göre, ço-
cukluğundan beri Manas Destanı’nı dinlemiş, onunla 

yaşamış, onu içine sindirmiş olan birisinin rüyasında 
Manas’ı görmesi çok normal. Çünkü psikolojik olarak 
hiç bilmediğimiz şeyi rüyamızda görmemiz mümkün 
değil. Alimov: “Kırgız kültüründeki etno-pedagojik 
eğitim ve dünya görüşü daha bebek doğmadan onun 
Manas dünyasıyla tanışmasını sağlıyor. Bu yüzden de 
ilerleyen süreçte rüyasında Manas’ı görüyor.” diyor. 
Kırgızların ilk folklor araştırmacılarından Rahmatu-
lin Manasçılığın büyük bir destanı anlatma hevesinin 
sonucu olarak ortaya çıktığını ileri sürüyor. Manasçı 
Rıspay İsakov: “Manasçı olmak için hem yazılı hem 
de sözlü tarihi, coğrafyayı iyi bilmek gerekir. Anlat-
mak için de zengin kelime hazinesine sahip olunmalı-
dır.” diyor ve ekliyor: “Ama rivayetlerde anlatılan, Ma-
nas kendini seslendireni kendisi seçer denilmesi de 
doğrudur. Çünkü Manasçı onu rüyasında görmeden 
o kadar güzel anlatıcı olamaz”. 

Ortaya çıkış tarihi belli değil

Manasçılık mesleğinin ilk olarak nerede, ne za-
man ortaya çıktığına ve ilk Manasçının kim olduğu-
na dair kesin bilgiler bulunmuyor. Bazılarına göre Ma-
nasçılık, Manas’ın Kırk Yiğidinden biri olan Iraman’ın 
Irçı oğlu’ndan başlarken; bazılarına göre de Manas öl-
dükten sonra, eşi Kanıkey’in yas şiirinden başlamış. 
Manasçı Rıspay İsakov, Manasçılığın çıkış tarihini 
‘Tolubay gibi eleştirmen ol, Toktogul gibi ozan ol’ ri-
vayetindeki kahraman Toktogul ozana dayandırıyor. 
Halk Bilimi Araştırmacısı Ulanbek Alimov, Manasçı-

Manas şöyle dedi: “Kurban olayın Akbalta, babam 
olmaya layık evliya! Halk içinde kut oldun! Düşmanla 
çarpışmada baş oldu! Elime alsam bayrak idin, atımı 

bağlasam altın direğim idin! İsteğince olsun! İzin 
vereyim!” …Yolda olsun izimiz, düşmanla olsun 
işimiz, gökte olsun canımız, kapta olsun kanımız.

Dünyada Eşi Benzeri      
                          Olmayan    Meslek:                
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lığın Hunlar döneminde ortaya çıktığını savunanlar-
dan. İlk Manasçının kim olduğuna dair tartışmaları 
ise Kazak Araştırmacı-Yazar Muhtar Auezov, Manas-
çı Sagımbay Orozbakov’un versiyonunda adı geçen 
Caysan adlı ozana dayandırıyor. Konuya ilişkin farklı 
görüşler, gerek kültürel bir olgu gerekse de bir meslek 
olarak Manasçılığın ne zaman ortaya çıktığı ve ilk kim 
tarafından icra edildiğini belirsiz kılıyor.

Sadece Kırgızlara özgü bir meslek

Manasçılık, kendine özgü bir takım özellikleri 
de içinde barındırıyor. Öncelikle mesleğin en önem-
li özelliği, sadece Kırgızlara özgü bir meslek olma-
sı. Kırgızlar dışında kimse Manas Destanı’nı anlata-
mıyor. İkincisi, Kırgızların sözlü kültür hazinesi olan 
Manas Destanı’nın nesilden nesile aktarılmasını sağ-
lıyor. Başka destanlar gibi bir dönem anlatılarak son-
rasında unutulmasına izin vermiyor. Mesleğin üçüncü 
özelliği, Kırgız halkına sağladığı manevi güç. Talanta-
alı Bakçiyev bu güçü ‘anti-virüs’ olarak adlandırıyor. 
Ona göre destanın okunmasıyla dışarıdan gelen kö-
tülüklerin önüne geçiliyor. Bu nedenle de doğumda, 
düğünde, hastalıkta ve ölümde Manas Destanı oku-
nuyor.  Mesleğin bir başka özelliği ise, icra edenlerin 
birçok yeteneğe birden sahip olmaları. Manasçı sade-
ce bir anlatıcı değil; hem bir ozan, hem bir oyuncu. 
Sadece sözlerini değil bedenini ve ruhunu da kullanan 
kişi. Bu şekilde dinleyiciyle/ seyirciyle arasında özel 
bir bağ kuruyor. Bu bağ, dinleyicinin/seyircinin kah-
ramanlıklarla özdeşleşmesini, kendini destanın için-
de bulmasını sağlıyor. Ancak günümüzde mesleğin 
büyük sahnelerde icra edilmeye başlaması bu bağın 
ortadan kalkmasına neden oluyor. Manasçıların ser-
giledikleri sahne performansını değerlendiren Kırgı-
zistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi 
Gökçen Tongut: “Manasçıların hiçbir eğitim almadan 
asırlar önce kullandıkları bu performans, batı dünya-
sında çağdaş performans adıyla daha yeni keşfedili-
yor. Bu performans türünde hiçbir şeyin tekrarı yok-
tur. Aynı kişi, aynı olayı aynı şekilde ikinci kez anlata-
maz. Her anlatımda izleyicinin zihninde farklı sahne-
ler yaratılır.” dedi.

Devam edecek mi, yok olup gidecek mi? 

“Manasçılık, tabii ki bundan 100 yıl önceki gibi 
değil.” diyor Talantaalı Bakçiyev. Bu meslek halkın il-
gisiyle var olan bir meslek. Eskiden bu mesleği yapan-
lara saygı gösterilir, çok önem verilirdi. Hemen her 
yerde Manasçılar destanı anlatırlardı. Bunun karşılı-

Manas Destanı’nın bir Manasçı tarafından 
seslendirilmesine ilişkin ilk ses kaydı XX. yüzyıl başına 

aittir. Rus araştırmacı Smirnov tarafından alınan 
ses kaydında, Manasçı Kencekara Manas Destanı’nı 

anlatmaktadır. Manas Destanı ile ilgili çekilen ilk film ise 
Bolot Şamşiyev’in ‘Manasçı’ filmidir.

Manasçılık

Dünyada Eşi Benzeri      
                          Olmayan    Meslek:                

Manasçılılar, Manas Destanı’nı 
anlatanlar ve anlatılanları 

ezberleyip söyleyenler olarak ikiye 
ayrılıyor.  

ğında da yöneticilerden ücret alırlardı. Şimdilerde ise 
sadece büyük organizasyonlarda, yarışmalarda halkın 
önüne çıkabiliyorlar. Bu da hem maddi hem de ma-
nevi olarak mesleğin yok olmasına neden oluyor. Ma-
nasçılar artık para kazanmak için başka meslekler de 
yapmak zorunda kalıyor. Mesleğin icra edilmesindeki 
sorunlara değinen Bakçiyev: “Kırgızistan’da birçok sa-
nat dalı için bütçeden ayrılan belirli ücretler söz konu-
su. Yazarlar, şairler belirli bir maaş karşılığı meslekle-
rini yapabiliyor, meslek örgütlerini kurabiliyor. Oysa 
Manasçılık’tan hiç söz edilmiyor. Milli Filarmoni’de 
Manasçılık için sadece bir kontenjan açılmış durum-
da.” diyor. Manasçılar bir yandan bu anlamdaki mes-
leki sorunların çözülmesini isterken diğer yandan da 
mesleğin geleceğine ilişkin bir takım kaygılar yaşıyor. 
Manasçılar kendileri için devletten bütçe ayrılması 
durumunda maddi kazancın ön plana çıkarak, birçok 
insanın bu mesleğe yöneleceğinden ve bu durumun 

da mesleğin manevi ruhuna zarar vereceğinden kor-
kuyor. 

Manasçılık 2003 yılında UNESCO tarafından 
“Dünya Ruhani Mirasların Şaheseri” olarak tanım-
lanmış ve korumaya alınmıştır. Ancak mesleğin icra 
edilmesindeki maddi ve manevi sorunlar Kırgız söz-
lü kültürünün en önemli aktarım aracı olan Manasçı-
lığın gelecekte var olup olmayacağı konusunda soru 
işaretleri bırakıyor. Günümüzde Manasçılık, kendile-
rinde özel bir yeteneğin olduğuna inanan kişiler tara-
fından, geleceği belirsiz bir meslek olarak yaşatılmaya 
çalışılıyor.

Asel Mokonova, Asel Şamilova

Fahri Tarhan
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Türklerin en eski savaş oyunu olarak kabul 
edilen Kökbörü, Kırgızların milli sporu. 

Spor, başta Kırgızistan olmak üzere Kazakistan ve Öz-
bekistan gibi Orta Asya’nın bazı bölgeleri ile Afganis-
tan’da büyük ilgi görüyor. Kırgızistan’da Kökbörü ola-
rak adlandırılan bu spora, Kazaklarda Kökpar, Farslar-
da ise Boz Kaşi deniliyor. Oyunun farklı bölgelerde 
Kokbor, Oğlaktartıs, Olakkaptı olarak anıldığı da olu-
yor. Oyun adını oynandığı hayvandan alıyor. Oyunda 
oğlak, teke, buzağı ve hatta deve gibi hayvanlar, başla-
rı ve ayakları kesilip iç organları boşaltıldıktan sonra 
dikilerek top gibi kullanılıyor. Bugün birçok kişi için 
vahşice gelen bu durum, oyunun belki de en ilginç ya-
nını oluşturuyor.

Kökbörü oyununun nasıl ortaya çıktığına ilişkin 
farklı görüşler var. Bunlar içerisinde iki görüş ön pla-
na çıkıyor. İlkine göre; erkeklerin savaşta olduğu bir 
zamanda halkın hayvanlarına kurtlar dadanır. Savaş-
tan dönen erkekler bu kurtların kimilerini öldürür; 
kimilerini ise canlı ele geçirerek at üzerinde birbirle-
rine atarak eğlenirler. Bu eğlence zamanla bir oyuna 
dönüşür ve bugünkü Kökbörü oyunu ortaya çıkar. Di-
ğer görüşe göre ise bu oyun Göktürler’de ortaya çık-
mış ve günümüze kadar gelmiştir. Bu görüş Kökbörü, 
Köktürk ve Göktürk kelimeleri arasındaki ilişkiye dik-
kat çeker. ‘Kök Börü’, ‘Kök Kurt’ anlamına gelmekte-
dir. Tarihte Türklerin Kökbörüler olarak anılmasıy-
la, Göktürklerde bu oyunu oynayanlara cesaretinden 
yola çıkarak Kökbörüler denmesi arasında da bir bağ-
lantı vardır.

Kökbörü, Kırgızistan’ın Sovyetler Birliği’ne bağ-
lı olduğu dönemde yasaklanan milli oyunlarından 
biriydi. Ülkenin bağımsızlığını kazanmasından son-
ra, ulusal kimlik edinme sürecinde, daha çok düğün, 
bayram, tören, asker uğurlama gibi özel günlerde oy-
nanmaya başladı. Oyun, sınırları çizilmiş bir sahada 
minyatür bir savaşı canlandırır. Oyuncular, tıpkı savaş 
meydanındaki gibi, tüm cesaret ve yiğitliklerini ortaya 
koyarak zaman zaman ölümü bile göze alıp takımları-
na puan kazandırmaya çalışır. Bu durum, izleyicilerin 
de oyunu büyük bir heyecan ve coşkuyla takip etme-
sine neden olur.

Kökbörü nasıl oynanır?
Oyun, 4’er kişiden oluşan atlı 2 takımın futbol sa-

hasına benzer, büyük ve özel olarak hazırlanmış bir 
düzlükte karşılaşmalarıyla oynanır. Takımların ken-
dilerine ait, kale olarak adlandırılabilecek, belirli bir 
yükseklikte, ortası çukur kuyuları vardır. Amaç, ta-
kımların top olarak kullandığı, ağırlığı 30-35 kg olan 
oğlak, teke gibi bir hayvanın postunu rakip takımın 
oyuncularından alarak kuyularına bırakmaktır. Ta-
kım oyuncuları hayvan postunu karşı takımın oyun-
cusuna kaptırmamak ya da karşı takımdan almak için 
at üzerinde kıyasıya mücadele ederler. Bu mücadele 
güç, cesaret, kahramanlık ve takım çalışması gerek-
tirir. Oyuncu bazen 80 kg varan hayvan postunu ele 
geçirmek, ona sahip olmak ve rakip takıma kaptırma-
dan kuyuya bırakabilmek için oldukça büyük bir güç 
ve çaba harcar. Bu süreç bazen oyunda yaralanmalara 
ve sakatlanmalara neden olabilir.

Kırgızların 
milli sporu 

Kökbörü, Türklerin en 
eski savaş oyunu olarak tanımlanıyor. 

Bugün başta Orta Asya olmak üzere, 
sayılı bölgelerde farklı isimlerle oynanan 
oyun, atlı sporların temelini oluşturuyor. 

Bilinirliği sadece oynandığı coğrafyalarla 
sınırlı olan Kökbörü, günümüzde 

Türklüğün kültürel bir mirası olarak 
yaşatılmaya çalışılıyor.

Toplam 60 daki-
ka süren oyun, 20’şer da-
kikalık 3 bölümden oluşur. 
Bu süre zarfında takımlardan han-
gisi karşı takımın kuyusuna daha fazla 
sayıda post bırakırsa oyunu o takım kazan-
mış olur. Takımlar sahada oyunu kazanmak için 
savunma ya da hücum taktiklerinden birini kullanır-
lar. Oyunu kazanan takım, büyük ödülün sahibi olur. 
Büyük ödül çoğunlukla koçtur; oyun sonunda kesile-
rek orada bulunanlara ikram edilir. Bu ödülün mad-
di değerinden çok manevi değeri vardır. Günümüzde 
ise Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi özel karşılaşmalar-
da kazanan takıma araba gibi maddi değeri yüksek he-
diyeler verilir.

Oyunun bölgelere göre değişiklik gösterdiği de 
olur. Halk arasında Kökbörü çekmek olarak ifade edi-
len oyun, Kırgızistan’ın güneyinde daha ziyade 50-
80 kg ağırlığında olan buzağılarla oynanır. Oyun için 
Kırgızistan’ın Çüy ve Talas bölgelerinde 2 kış yaşamış 
teke kullanılırken Isık Göl’de 4 kış yaşamış teke, bir 
gece öncesinden oyun için hazırlanır. Gece boyu so-
ğuk suda bekletilen post, sabah erkenden asılarak öğ-
leye kadar kurutulur. Bu şekilde postun oyun esnasın-
da daha dayanıklı olması sağlanır. Oyunun, kuralları 
aynı kalmak şartıyla, bölgelere göre bireysel ya da ta-
kım olarak oynandığı da görülür.

Kökbörüde 
başarının sırrı: 
oyuncu ve at uyumu

At üzerinde oynanan Kökbörü’de at da oyuncu 
kadar önemlidir. Atın hızlı, çevik, sahibiyle uyumlu 
ve oyuna hâkim olması, takımın başarısında oldukça 
önemli rol oynar. Bu nedenle de Kökbörü oyununa 
katılacak atlar özel olarak hazırlanır. Bu süreçte özel 
olarak terbiye edilen atlara oyuna özgü bir takım ha-
reketler öğretilir. Ayrıca sahibiyle uzun bir hazırlık 
dönemi geçiren atlar, sahibinin hareketlerinden ne 
yapmak  istediğini hissederek ona göre davranır. Hat-
ta iyi eğitilmiş atların oyun esnasında postu savundu-
ğu, ayağı ile üzerine basarak rakip takıma kaptırma-
dığı bile olur. 

Manas Niyazov, Kırgızistan’ın profesyonel Kök-
börü oyuncularından biri. Niyazov oyunda atın öne-
mine şu sözlerle vurgu yapıyor: “ Ben 4 yıldır Amador 
isimli atla oynuyorum. Atımı oyun için özel olarak ha-
zırlıyorum. Örneğin, bakımını ve temizliğini kendim 
yapıyorum, yanına benden başkasını yaklaştırmıyo-
rum. Beslenmesine dikkat ediyorum. Oyun öncesi 
birlikte antrenman yapıyoruz. Ne kadar çok antren-
man yaparsak o kadar tecrübe kazanıyoruz. Bu ant-
renmanlar ve oyun dışında kesinlikle binmiyorum. 
Oyuncu ne kadar cesur olursa olsun atıyla uyumlu 
hareket edemiyorsa başarıya ulaşamaz. Bu nedenle 
doğru atı seçmek, oyuna hazırlamak ve onunla uyum 
içinde çalışmak çok önemlidir.” 

Adinay Kurmanova

Eski Bir Trk
 Gelenei:

Dosya

Doğan Kaya, “Kırgızlar’ın Millî Oyunu Kökbörü”, İzzet Gündağ Kayaoğlu 
Hatıra Kitabı- Makaleler, İstanbul, 2005, s. 303-313

Geleneksel Türk Sporu Kökbörü, https://www.frmtr.com/genel/627744-
geleneksel-turk-sporu-kok-boru-gok-kurt.html
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Kökbörü

Kökbörü'de oyunun başlaması ve 
bitişi de en az oynanması kadar 
ilginç. Oyuncular oyuna başlamadan 
önce ant içiyorlar. “Dedelerimizin, 
bize miras olarak bıraktığı 
Kökbörü oyununa başlarken halkın 
huzurunda bu kutsal oyunun 
kurallarını bozmadan temiz ve 
dürüst oynamaya ant içerim!”. Oyun 
sonunda ise seyirciler ve oyuncular 
hep birlikte Kökbörü Marşı’nı 
okuyorlar. 

Düğünlerde oyun için 
hazırlanmış hayvan 
postu gelin tarafından 
kaçırılır. Damat tarafı 
da gelini kovalayarak 
postu ele geçirmeye 
çalışır. Kökbörü'nün 
düğün törenlerindeki bu 
şekline Kız Börü denir.  

Kökbörü erkeklere özgü 
bir spordur
Kökbörü sporseverlerin bazen bir hobi bazen de 

bir meslek olarak tercih ettiği bir oyun. Meslek ola-
rak tercih edenler, oyundan kazandıkları paralarla ya-
şamını idame ettirmeye çalışıyor. Ancak bu iş, aslın-
da gerçek bir tercihten ziyade bir aile geleneği. Birçok 
Kökbörü oyuncusu bu mesleğin içinde doğup büyü-
düğü işin bu işi yapıyor. Kökbörü’nün güç ve cesaret 
gerektiren tehlikeli bir savaş oyunu olması, onu sade-
ce erkeklere özgü bir spor haline getiriyor. Erkekler 
çoğunlukla babadan görme bir şekilde, ailenin diğer 
erkekleriyle birlikte Kökbörü oynuyor. Kadınların ise 
bu sporu yapmasına toplumsal normlar çerçevesinde 
izin verilmiyor. 

Geçmişte daha çok at hâkimiyetini ve savaş yete-
neğini arttırmak amacıyla oynanan Kökbörü, günü-
müzde milli kimlik ve aidiyet duygusunu güçlendiren 
önemli bir spor olarak kabul ediliyor. Bugün sınırları 
Kırgızistan’ı aşan oyun Orta Asya ülkeleri dışında Tür-
kiye, Rusya, Hindistan, Çin ve Afganistan gibi ülkeler-
de de oldukça ilgi görüyor. Orta Asya’nın birçok ülke-
sinde bu sporu yaşatmak için Kökbörü şampiyonaları 
düzenleniyor. Türkiye’de Van-Erciş’in Ulupamir Kö-
yü’nde ise burada yaşayan Kırgız Türkleri tarafından 
kurulan Kökbörü Spor Kulübü aracılığıyla oyun yaşa-
tılmaya çalışılıyor. Kökbörünün profesyonel bir spor 
olarak gelişip yaygınlaşması; Türk ve dünya kamuo-
yunda tanıtılması amacıyla Kırgızistan’da da resmi ku-
rumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından çalışma-
lar yürütülüyor. Geçtiğimiz yıllarda birincisi ve ikin-
cisi düzenlenen, göçebe halklara özgü spor oyunları 
organizasyonu Göçebe Oyunları bu anlamda oldukça 
önemli bir rol oynuyor. Kırgızistan Uluslararası Kök-
börü Federasyonu da gerek ulusal gerekse uluslararası 
organizasyonlar aracılığıyla en eski Türk sporlarından 
biri olan Kökbörünün nesilden nesile aktarılarak yaşa-
tılması için faaliyetlerine devam ediyor.

Manas Niyazov
Profesyonel Kökbörü oyuncusu. Henüz 10 ya-

şında başladığı Kökbörü oyunculuğunu bugün bir 
meslek olarak yapıyor. Bu meslekte birçok başarıya 
imza atmış. 2016 yılında düzenlenen 9 Mayıs Zafer 
Kutlaması’nda oynanan Kökbörü oyununda “en iyi 
forvet”, farklı yıllarda düzenlenen Nevruz Bayramı 
kutlamalarında “en iyi oyuncu”, II. Göçebe Oyunla-
rı’nda “en iyi forvet” ödüllerinin sahibi olmuş. Niya-
zov’a göre Kökbörü sporuna başlama hikâyesi diye 
bir şey yok. “Gözlerimi Kökbörücü bir baba ve beş 
erkek kardeşle açtım. Ağabeylerim babamın yolun-
dan, ben de ağabeylerimin yolundan gittim. Kökbö-
rü bizde baba mesleğidir. Bu nedenle de seçilmez 
devam ettirilir.” diyor. Oyun sırasında birçok kez sa-
katlanmasına rağmen, bu sporu bırakmayı hiçbir za-
man düşünmediğini belirten Niyazov, büyük bir tut-
kuyla oynadığı Kökbörüyü gelecek nesillere aktar-
manın sorumluluğunu taşıdığını söylüyor.

Coşkun Kan
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Kırgız Devlet Üniversitesi tarafından öğren-
ciler arası etkileşimi güçlendirmek, bilgi 

alışverişinde bulunmak ve teorik bilgilerin pratik 
uygulamalarını yapmak amacıyla Halkla İlişkiler ve 
Reklam Festivali düzenlendi. Festivale Bişkek’te fa-
aliyet gösteren üniversitelerin halkla ilişkiler, tanı-
tım, reklam ve pazarlama bölümü öğrencileri katıl-
dı. Festival kapsamında seminer, panel ve konferans 
gibi etkinliklerin yanı sıra öğrenciler arası yarışma-
larda gerçekleştirildi. Bu yarışmalarda öğrenciler 
“bilimsel-pratik konferans”, “halkla ilişkiler kam-
panya planlama” ve “sosyal kamu spotu” kategori-
lerinde üniversitelerini temsil etti. Üç kategoride 
birçok projenin yarıştığı organizasyonda Kırgızis-
tan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri 
toplam 4 ödülün birden sahibi oldu.  

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, ebe-
veynlerin çocukları ile daha sağlıklı ortamlarda va-

kit geçirmelerini konu alan “Eco Cafe” adlı çalışma-
nın keys çözümlemesiyle “halkla ilişkiler kampanya 
planlama” kategorisinde birincilik ödülüne değer 
görüldü. Bölümün 3. Sınıf öğrencilerinden Nur-
peri Bakazova ise suyun önemi ve faydaları üzerine 
farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı poster 
çalışmasıyla “Sosyal kamu spotu” kategorisinde bi-
rincilik ödülünü aldı. Halkla İlişkiler ve Reklamcı-
lık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Begimay Altıbaeva’nın 
“Halkla İlişkiler 2,0” ve 3. sınıf öğrencisi Aysuluu 
Orozbekova’nın “Market İçi Reklam Uygulamaları: 
Firunze Örneği” konulu çalışmaları ise alanlarında 
en iyi bildiri dalında ikincilikle ödüllendirildi.

İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ham-
za Çakır ve Halkla İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri 
ödül alan öğrencileri tebrik ederek başarılarının de-
vamını diledi.

Kırgız Devlet 
Üniversitesi’nden 

İletişim Fakültesi’ne

Kırgız Devlet Üniversitesi Cusup Balasaguni’de 
23-24 Mart tarihleri arasında “Joogazın” Halkla 

İlişkiler ve Reklam Festivali düzenlendi. Festival 
kapsamında farklı kategorilerde gerçekleştirilen 

yarışmalarda İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri 2 birincilik, 2 

de ikincilik ödülünün sahibi oldu.

ödül

Haber Merkezi

Ayzada Aliyeva

Ayzada Aliyeva

Ayzada Aliyeva

Maksat Lesbekov

'Narın'da bir ders günü'

'Bir varız, bir yokuz'

'Nevruz bayramına hazırlık'

'Kıs portresi'
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Yerel Süreli Yayın №1389 
“MMK” matbaasında 2000 adet basıldı. К

оомчулук менен байланыш жана ре-
клама фестивалы студенттер аралык 

мамилелерди чыңдоо, маалымат алмашуу жана 
теориялык билимди практикада колдонуу мак-
сатында уюштурулган. 

 Аталган фестивалга Бишкектеги жогорку 
окуу жайларындагы коомчулук менен байла-
ныш, реклама жана маркетинг бөлүмдөрүнүн 
студенттери катышты. Иш-чаранын алкагын-
да семинар, конференция жана түрдүү сынак-
тар уюштурулду. Фестивалдын алкагында сту-
денттик илимий-практикалык конференция да 
болду. Андан тышкары коомчулук менен бай-
ланыш кампанияларын пландоо жана социал-
дык жарнама категориялары боюнча сынактар 
өткөрүлүп, анда студенттер өз окуу жайларын 
тааныштырышты. Бир катар категориялар бо-
юнча коммуникация факультетинин студент-
теринин долбоорлору жалпысынан 4 сыйлык-
ка ээ болду. 

Университетибиздин коомчулук менен 
байланыш жана реклама бөлүмүнүн ата-эне-
лер жана балдардын экологиялык таза жерде 
эс алуусун сунуштаган “Эко Кафе” аттуу дол-
боору “Коом менен байланыш кампанияла-
рын пландоо” категориясында биринчи орунду 
алды. Ошондой эле 3-курстун студенти Нур-
пери Баказованын суунун мааниси жана пайда-
сы тууралуу постери “Социалдык жарнама” ка-
тегориясында биринчиликке татыктуу болду. 
Ал эми ушул эле бөлүмдүн 4-курсунун студен-
ти Бегимай Алтыбаеванын “Коом менен бай-
ланыш 2,0” жана 3-курстун студенти Айсулуу 
Орозбекованын “Маркетинг ичиндеги рекла-
ма: Фрунзенин мисалында” аттуу иштери экин-
чи орунга татыктуу деп табылды. 

Коммуникация факультетинин декандын 
милдетин аткаруучу Проф.Др. Хамза Чакыр 
баш болгон коомчулук менен байланыш жана 
реклама бөлүмүнүн окутуучулар жамааты сый-
лык алган студенттерин куттуктап, ийгилик ка-
алашты.   

23-24-мартта Жусуп Баласагын 
атындагы Кыргыз улуттук 

университетинде «Жоогазын» 
аттуу коомчулук менен байланыш 

жана реклама фестивалы болуп 
өттү. Бул фестивалда студенттер 

түрдүү категорияларда ат 
салышып, коммуникация 

факультетинин коомчулук менен 
байланыш жана реклама бөлүмүнүн 
студенттери 2 биринчилик жана 2 
экинчилик орундарына ээ болушту. 
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