
Küreselleşen bir dünyada her toplum kendi 
kültürüyle var olmaya çalışıyor. Kırgızlar da 
kendi kültür ürünlerini üreterek kültürlerinin 
korunması ve tanıtılması için çabalıyor. 
Bu kültürel alanlardan biri olan dericilik; 
kıyafetten ayakkabıya, çantadan süs 
eşyalarına ve aksesuarlara kadar, hemen 
her alanda üretilen kültürel ürünlerle, 
Kırgızistan’ın tanıtımına katkı sağlıyor. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cengiz Aytmatov kampüsünde bulunan 
senato salonunda 22 Aralık 2017’de mütevelli heyet toplantısı gerçekleştirildi. 
Gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı 
ve KTMÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Mütevelli Heyet Üyeleri’nin 
yanı sıra Kırgızistan Hükümet Eğitim, Kültür ve Spor Bölümü Başkanı, Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanı, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin 

Balcı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev katıldı.

KTMÜ Mütevelli Heyeti 
toplantısı ve personel 

buluşması gerçekleştirildi

Tokon Kazakbaev, birçok kişinin ya-
nından geçmeye bile korktuğu me-
zarlıklar içinde yaşayan 75 yaşında 
bir adam. İnsanlardan ümidini kes-
miş olacak ki kendisine yaşamak 
için mezarlıkları seçmiş. Burada, 
kendi elleriyle yaptığı derme çat-
ma bir kulübede 16 yıldır hayat 
mücadelesi veriyor. 
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Siyazbek Taştakeev 4’ü 
kız, 4’ü erkek 8 çocuk ba-
bası. Çocuklarından 6’sı 
Orta Asya’da ve Kırgızis-
tan’da düzenlenen ulusal 
ve uluslararası satranç 
turnuvalarının en başarı-
lı isimleri. 

UNESCO tarafından yapılan araştırmalara 
göre günümüzde dünyada yaklaşık 6 bin 
farklı dil konuşuluyor. Ancak her 2 haftada 
bir, bu dillerden bir tanesi ölüyor, yani artık 
kullanılmıyor. 2050’li yıllara gelindiğinde 
ise, küresel bazı diller dışında, bu dillerden 
%90’ının yok olacağı öngörülüyor.    
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Kahraman baba,   
şampiyon 
çocuklar
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Gerçekleştirilen toplantıya Türkiye 
Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı 
ve KTMÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. 
Yusuf Tekin, Mütevelli Heyet Üyeleri: YÖK 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. 
Yavuz Atar, Gelir İdaresi Başkanı Adnan 
Ertürk, Kırgız Cumhuriyeti Başbakan 
Yardımcısı Sapar İsakov, Başbakan 
Yardımcısı Çolpon Sultanbekova adına 
Hükümet Eğitim, Kültür ve Spor Bölümü 
Başkanı Almazbek Beyşenaliyev, Eğitim 
ve Bilim Bakanı Gulmira Kudayberdiyeva 
adına Eğitim ve Bilim Bakanı Yardımcısı 
Abdimannap Muratov, Bişkek Büyükşehir 
Belediye Başkanı Albek İbrayimov adına 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eğitim 
Dairesi Başkanı Natalya Nikiforova, KTMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı ve 
Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev 
katıldı. Toplantının ardından Mütevelli 
Heyeti akademik ve idari personelle de bir 
araya geldi.
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Yusuf 
Tekin: “Öncelikle Kırgızistan devlet 
büyüklerine şükranlarımızı arz ediyoruz. 
Üniversitemiz Kırgızistan’da parmakla 
gösterilen bir üniversite konumuna 
geldiyse Kırgızistan’daki dostlarımızın 
destekleriyle gelmiştir. Bize verdikleri 
desteklerden dolayı çok mutluyuz. İnşallah 
bu destek, gelecekte de artarak devam 
eder. Bu arada Kırgızistan’da seçim sonrası 
oluşan yeni tabloyu da tebrik ediyoruz. 
Allah hayırlı uğurlu etsin. Umuyoruz bu 
tablo, Kırgızistan’ı çok daha iyi noktalara 
taşıyacak. Son dönemde üniversitemizin 
ana gündem maddelerinden birisi 
üniversitemiz bünyesinde kurulması 
planlanan teknopark projesidir. 
Üniversitemiz teknopark projesiyle ilgili 

29 Aralık 2017’de Cumhurbaşkanlığı 
İdaresi Başkanı Farid Niyazov tara-
fından takdim edilen Dostluk Nişa-
nı’nı, KTMÜ adına Rektör Vekili Prof. 
Dr. Asılbek Kulmırzayev aldı. Ödül 
takdim töreninde konuşan Farid Ni-
yazov: “Uluslararası bir üniversite 
olan KTMÜ’nün ‘Dostluk Nişanı’na 
layık görülmesinden dolayı; üniver-
siteyi, üniversite personelini ve öğ-
rencilerini kutluyorum. KTMÜ’nün 
eğitim, bilimsel araştırma ve toplu-
ma hizmet çalışmalarındaki başarı-
ların devamını diliyorum.” dedi.   

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniver-
sitesi bu ödüle Kırgız Cumhuriye-
ti Cumhurbaşkanı’nın ‘ülkenin sos-
yal, ekonomik, manevi ve entelek-
tüel potansiyelinin gelişmesine yap-
tığı özel katkılarından dolayı Kırgız 
Cumhuriyeti devlet ödüllerinin tak-
dim edilmesine’ ilişkin 30.08.2017 
tarihli kararnamesiyle layık görüldü.

KTMÜ Mütevelli Heyeti toplantısı ve  
personel buluşması gerçekleştirildi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesi, Cengiz Aytmatov kampüsünde 
bulunan senato salonunda 22 Ara-
lık 2017’de mütevelli heyet toplan-

tısı gerçekleştirildi.

Haber: Media Manas
Foto: Ömer Küfrevi
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesi’ne Kırgız Cumhuriye-
ti tarafından ‘Dostluk Nişanı’ 

takdim edildi.  

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı ile Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kanat Canuzakov’a Kırgız Cumhuriyeti 
Saygın Şahsiyetler Derneği Başkan Vekili İliyaz Dulatoviç ve Komisyon Üyesi Raipbek 
Usupbayev tarafından 26 Aralık 2017’de ‘Saygın Şahsiyet’ unvanı, madalyası verildi. 

hazırlıklarını bitirdi. Ancak bu konuda 
hükümetten de destek almamız gereken 
bazı hususlar var. Hem Türkiye’de hem 
dünyada üniversiteler kamu kurumlarıyla, 
hükümetle çok yakın diyalog halindedir. 
Onlara danışmanlık hizmetleri ya da yol 
gösterici hizmetler verirler. Hükumete 
yönelik, hükumete destek verici çalışmalar 
da gündemimizde. KTMÜ, yakın bir 
zamanda sadece Kırgızistan’da değil, aynı 
zamanda bölgede de en iyi üniversitelerden 
biri olacak.” dedi.
Toplantıda konuşan Rektör Prof. 
Dr. Sebahattin Balcı: “Üniversitemiz 
uluslararası bir marka olarak  Orta Asya’da 
çok saygın bir yere gelmişse, bu hepimizin 
ortak emeğidir. Bunu birlikte başardık. Her 
geçen gün kendini daha çok geliştiren bir 
üniversite camiamız var. Gerek akademik, 
gerekse idari personel olarak sürekli çalışan, 
üreten bir ekibimiz var. KTMÜ camiasını 
gönülden tebrik ediyorum.” dedi.
Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev 
de yaptığı konuşmada üniversite 
personeline yönelik şunları söyledi: 
“2017’de birçok başarılı projeye imza attık, 
birçok iş başardık. Bugün geldiğimiz nokta 
itibariyle Orta Asya’da da başarılarıyla 
tanınan ve bilinen bir üniversite olduk. 
Eğitim-öğretim hizmetlerinin verilebilmesi, 
sizin görevinizi başarıyla yerine getirmenizle 
mümkün oluyor. Üniversitemizin geldiği 
noktada emeğiniz ve verdiğiniz hizmet 
önemli bir yer tutuyor.”
Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve Mütevelli 
Heyeti Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman: 
“2003’den bu yana üniversitemizi yakından 
takip ediyorum. Şuan fiziki altyapı olarak 
geldiğimiz noktada emeği geçenleri 
kutluyorum. Bütün departmanların, 
çalışanların, öğrencilerin en iyi şekilde 

çalışabilmeleri için gerekli katkıyı 
yapıyorsunuz.” dedi.
Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Yavuz 
Atar:“Bundan 22 yıl önce iki ülke arasında 
bir köprü olarak kurulan bu üniversite, 
bugün çok önemli bir merkezdir. Sadece 
bir üniversite değildir. Türkiye’nin dünya 
dengeleri açısından giderek önemli bir 
yere geldiğini gördüğümüz bu süreçte ve 
oluşan yeni dengeler içerisinde Manas 
Üniversitesi’ni her zaman güçlü tutmak 
gerekiyor.” dedi. 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanı 
ve KTMÜ Mütevelli Üyesi Adnan Ertürk: 
“Üniversitelerin toplumu dönüştüren ve 
topluma katkı sağlayan bir fonksiyonu var. 
Uluslararası rekabetin bu kadar gündemde 

olduğu bir ortamda, ülkelerin diğer ülkelerin 
gerisinde kalmaması açısından, üniversiteler 
büyük role sahip. Böyle bir ortamda 
KTMÜ de gerek uluslararası rekabette 
ülkelerimizin geride kalmaması noktasında, 
gerekse de iki kardeş ülke arasındaki 
bağın güçlendirilmesine ve ilişkilerin 
geliştirilmesine katkı sağlar.” cümleleriyle 
düşüncelerini paylaştı.  
KTMÜ Mütevelli Heyeti toplantısında 
Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı’nın 
üniversite ile ilgili ayrıntılı sunumunun 
ardından gündem maddeleri görüşüldü. 
Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.

KTMÜ’ye ‘Dostluk Nişanı’
takdim edildi

Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi'ne 

"Saygın Şahsiyet" ödülü

KTMÜ Rektörlüğü tarafından, Dostluk Ni-
şanı’na ilişkin yapılan açıklamada, “Üniversi-
te Yönetimi tüm üniversite camiasını kutlar, 
huzur, refah ve başarılı çalışmaların devamını 
diler.” denildi.

Konuyla ilgili konuşan İliyaz Dulatoviç: 
“Yaptığımız araştırmada KTMÜ ülke-
mizdeki 50’den fazla yükseköğretim ku-
rumu arasında bilim, spor ve eğitim fa-
aliyetlerinde, öğrencilerin vatanseverlik 
ve yardımseverlik bilinciyle eğitilmesin-
de, toplumsal hizmetlere sponsor olun-
ması ve desteklenmesi hususlarında 
önde gelen bir kurum olarak tespit edil-
di. KTMÜ’nün Panfilov Kimsesiz Çocuk-
lar Yurdu’na 10 yıldır yardımda buluna-
rak, maddi ve manevi destek vermesi ve 
bu yurtta üniversite tarafından sürekli 

desteklenen bir sınıfın bulunması, topluma 
destek faaliyetlerinizin yüzde biri olarak 
gösterilebilir. Eğitim-öğretim, bilim, spor fa-
aliyetlerinizi ve sponsorluklarınızı etkili bir 
biçimde gerçekleştirerek, iki ülke arasındaki 
dostluk ve kardeşlik ilişkilerini daha da de-
rinleştiriyorsunuz. Bu nedenle rektörünü-
zü ve yüksekokul müdürünüzü bu unvan 
ve madalyaya layık bulduk.” açıklamasında 
bulundu.
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Haber:  Aysuluu Bekbolsun kızı
Foto: Ömer Küfrevi

Türk basınının usta kalemlerinden Ya-
vuz Donat,  gazeteciliğe Ankara İkti-
sadi Ticari İlimler Akademisi’nden me-
zun olduktan sonra, Ulus Gazetesi’nde 
başladı. Sonrasında Akşam, Tercüman, 
Meydan ve Milliyet gazetelerinde ça-
lıştı. Gazetecilikte 55. yılını dolduran 
Donat, bugün yazılarına Sabah Gaze-
tesi’ndeki Vitrin adlı köşesinde devam 
ediyor. Okuyucularına manşetlere 
yansımayan ayrıntıları masa başı ga-
zeteciliğiyle değil; yerinde gidip gördü-
ğü haberlerle sunan usta gazeteci Ya-
vuz Donat ile Kırgızistan gezisinde ga-

zetecilik üzerine konuştuk.

İnsanın seçtiği meslek, hayatında aldığı 
en önemli kararlardan biridir. Bir mesle-
ği seçerken en önemli faktör ilgi ve yete-
nektir. Sonrası, aldığı eğitim doğrultusun-
da şekillenir. Bu durum gazetecilik mesleği 
için de geçerlidir. Gazetecilikte yetenek ve 
eğitimin ayrılmaz ikili olduğuna vurgu ya-
pan Yavuz Donat; “Her mesleğin elbette 
olmazsa olmazları vardır. Ama bunlar tek 
başına yeterli değildir. Gazetecilikte alaylı-
lar ve mektepliler arasındaki sürtüşmeden 
dolayı ‘gazeteci olunmaz doğulur’ denir. 
Bence böyle bir şey yok. Elbette yetenek 
gerekli, ama bunu eğitimle süslemek gere-
kir. Hele yaşadığımız bu çağda gazetecili-
ğe başlayacak birinin iyi eğitim görmeden, 
bir yabancı dili mükemmel bir şekilde ko-
nuşmadan bu meslekte ilerleyebilmesi ol-
dukça güçtür. İlerler ilerlemesine ama ba-
samakları teker teker çıkar. Belirli bir do-
nanımla gelirse bu çok daha hızlı olacak-
tır. Bu donanımlar ancak eğitimle sağlanır. 
Gazetecilikte sadece yetenek tek başına 
yeterli değildir.” dedi.
“Araştırmadan gazeteci olunmaz”
Teknolojinin hayatımıza girmesiyle, di-
ğer tüm alanlarda olduğu gibi, gazetecilik 
mesleğinde de bir takım dönüşümler ya-
şanmakta. Bu durumun mesleği nasıl et-
kilediğine ilişkin de farklı görüşler söz ko-
nusu. Usta gazeteci Donat, teknolojinin 
gazetecilik mesleğine katkılarından çok 
olumsuz etkileri olduğu görüşünde. “Ör-
neğin eskiden ses kayıt cihazları yoktu. 
Gazeteci haberin peşinde koşar, araştırır, 
o konuda hem bilgi, hem fikir sahibi olur-
du. Ses kayıt cihazlarının hayatımıza gir-
mesiyle şöyle bir gazetecilik geldi: Kim 
konuşuyorsa tut teybi, sonra ses kaydını 
çöz, haberi yaz. Bilgi teknolojilerini gelişimi 
ve internetin hayatımıza girmesi ise çok 
daha vahim sonuçlar ortaya çıkardı ga-
zetecilik açışından. Masa başında oturup, 
oradan buradan elde edilen bilgiler haber 
olarak ortaya konar oldu. Oysa gazetecilik 
bu değildir. Bu durum elinde not defteri, 
omzunda fotoğraf makinesi haber peşin-
de koşan gazeteci profilini yok etti. Yeri-
ne ‘araştırmacı gazetecilik’ diye bir kavra-
mı getirdi. Ne kadar ironik bir durum; işin 
içinde araştırma yoksa zaten gazetecilik 
de yoktur.”
“Çok seslilik bilgi kirliliğine neden 
olmamalı”
Usta gazeteci Donat, teknolojik değişim 
ve dönüşümlerden sadece mesleğin de-
ğil okuyucunun da olumsuz etkilendiğine 
dikkat çekiyor. “Teknolojinin ortaya çıkar-
dığı bir başka kavram da ‘internet gazete-
ciliği’ oldu. Bu noktada mesleği icra eden-
lerin işini kolaylaştırırken okuyucunun işini 
zorlaştırdı, kafasını karıştırdı. Bu durumu 
çok iyi anlatan bir anekdot var; ‘Konya’da 
birbirine yürüme mesafesinde 3 tane ca-
mii var. Birisi Kapı Camii, diğer ikisinin adını 
tam hatırlamıyorum. Konyalılar derki; sa-

Usta Gazeteci Yavuz 
Donat ile gazetecilik 

üzerine

Manas okurlarına özel…

bah namazında Kapı Camii’nde bir yalan 
uydurdum, öğle namazında öteki camide 
söylediğim yalanı duydum. Akşam üçün-
cü camide yalana ben de inandım. Bugün 
internet dünyasındaki çok seslilik biraz da 
buna benziyor. Bu nedenle doğru habere 
ulaşmak için artık okuyucunun daha da 
fazla araştırma yapması gerekiyor.”
“Gazetecinin görevi, çalıştığı kurumun 
menfaatini korumak değil; doğru habere 
ulaşmaktır”
“Gazeteci için her şey haberdir aslında. 
Öyle abartmaya süslemeye de gerek yok-
tur. Önemli olan gazetecinin doğru habe-
re ulaşarak kamuoyunu doğru bilgilendir-
mesidir. Gerçek gazetecilik, meslek ilkele-

ri çerçevesinde, kamu yararını ön planda 
tutarak yapılan gazeteciliktir. Ülkemizde-
ki gazete ve televizyon sayıları ile bunla-
rın kimlere ait oldukları ortadadır. Bakıl-
dığında çok fazla çeşitlilik yok. Bu neden-
le de gazeteci bu kurumlardan birini seç-
mezse, diğerini seçmek zorundadır. Ancak 
bundan sonrası için, madem bu gazete-
de çalışıyorum deyip, gazetenin ideolo-
jisine göre kraldan fazla kralcı olmaya ya 
da kuru kuru eleştirmeye gerek yoktur. Bu 
durum, özellikle de siyasi haberler nokta-
sında ciddi bir soruna dönüşebilmektedir. 
İster Türkiye’de, ister dünyanın herhangi 
bir yerinde hiç bir siyasi liderin her yaptı-
ğı tamamen doğru ya da tamamen yanlış 

değildir. Doğruları da vardır, yanlışları da. 
Bir gazeteciye düşen doğruları da, yanlış-
ları da söylemektir. Ama doğruları söyler-
ken yağcılığa, eğrileri söylerken kırıp dök-
meye kaçmadan.”
“Gazetecilik uzun bir maratondur”
Yavuz Donat Türkiye’de son zamanlar-
da sıkça gündeme gelen basın özgürlüğü 
tartışmalarına ilişkin görüşlerini de sözler-
le dile getiriyor: “Özgürlük konusu gaze-
tecilikte en çok tartışılan konulardan bi-
ridir. Ülkemizde de sık sık gündeme gel-
mektedir. Ancak bu süreçte unutulan bir 
şey vardır; gazetecilik uzun vadeli bir iştir, 
uzun bir maratondur. Bu nedenle bu ko-
nuyu tartışırken yaşanılan anı temel ala-
rak değil; dönemi oluşturan dinamikleri 
göz önünde bulundurarak tartışmak gere-
kir. Bu yapılırsa, bugün şikâyet edilen ko-
şullardan çok daha ağırlarının geçmişte 
yaşandığı ve aşıldığı görülecektir. Bundan 
kimsenin şüphesi olmasın.”
“Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
yaşayan bir üniversite”
Usta gazeteci Yavuz Donat, Kırgızistan 
ve Manas Üniversite ile ilgili duygu ve dü-
şüncelerini ise şu sözlerle ifade etti; “Kır-
gızistan Orta Asya’da gelişen, yükselen bir 
ülke. Türkiye’ye de kültürel anlamda ol-
dukça yakın. Bu yakınlığı konuştuğumuz 
dilde bile görmek mümkün. Burada ziya-
retlerim esnasında fazlasıyla Türkçe keli-
me duydum. Bu beni oldukça mutlu etti. 
Ayrıca bize gösterilen yakınlık da çok gü-
zeldi. Türkiye’nin bu coğrafyalardan, bu-
raların da Türkiye’den kopması mümkün 
değil. Türkiye 699 milyon dolarlık 70’e ya-
kın projeyle bu coğrafyada varlığını gös-
teriyor. Ama bu projelerden en önem-
lisi şüphesiz Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi’dir. Manas Üniversitesi Türk 
dünyasının eğitimdeki kutup yıldızı, gö-
nül coğrafyamızın, kültür dünyamızın al-
tın köprüsü olmuştur. Ben bugün Manas 
Üniversitesi’ne geldiğimde hayatın içinde 
olan, yaşayan bir üniversite gördüm. An-
cak yaşayan, hayatın akışıyla beraber iler-
leyen üniversiteler başarılı mezunlar vere-
bilir. Bu konuda özellikle İletişim Fakülte-
si’nin öğrenci odaklı çalışmaları; uygulama 
gazeteleri, fotoğraf atölyeleri, televizyon 
stüdyoları mesleki olarak oldukça dikka-
timi çekti. Kendilerine sunulan bu imkân-
lardan mümkün olduğunca yararlanan öğ-
rencilerin, mezun olduktan sonra sektör-
de herhangi bir sorun yaşamayacağından 
eminim.”
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işleyen adam:
Hayallerini deriye

Ruslan Kaliyev
Küreselleşen bir dünyada her top-
lum kendi kültürüyle var olmaya 
çalışıyor. Kırgızlar da kendi kültür 
ürünlerini üreterek kültürlerinin 
korunması ve tanıtılması için ça-
balıyor. Bu kültürel alanlardan biri 
olan dericilik; kıyafetten ayakkabı-
ya, çantadan süs eşyalarına ve ak-
sesuarlara kadar, hemen her alan-
da üretilen kültürel ürünlerle, Kırgı-
zistan’ın tanıtımına katkı sağlıyor. 
Deri süsleme sanatçısı Ruslan Ka-
liev’in hayallerini deriye işlediği kül-
türel ürünler de 20 yıldır yerli ve ya-
bancı turistlerin eşyalarını süslüyor.

Ruslan Kaliev, 20 yıldır Kırgızistan’da 
deri süsleme sanatçısı olarak çalışıyor. 
Küçük yaşta resme olan ilgisinin aile-
si ve öğretmenleri tarafından fark edil-
mesi onun hayatının akışını değiştiriyor. 
Kaliev’in taşradaki eğitimi 6. sınıfta ya-
rıda kesilerek başkent Bişkek’te bir re-
sim okuluna gönderiliyor. “Çocukken 
resim çizmeyi çok seviyordum. Her fır-
satta resimle ve çizimle ilgili çalışmalar 
yapıyordum. Okulun duvar gazetesinin 
çalışmalarını da ben yürütüyordum. Bu 
durum ailemin ve öğretmenlerimin dik-
katinden kaçmadı. Beni bu alanda iyi 
bir eğitim alabilmem için resim okuluna 
yönlendirdiler. Bu okulda sadece resim 
yapmayı değil aynı zamanda dericiliği 
de öğrendim.” 
“Ressam olmak aile geçindirmeye yet-
miyor”
Çocukluğunda hayalinin iyi bir ressam 
olmak olduğunu belirten Kaliev, deri 
süsleme sanatçısı olarak çalıştığı süre-
ce hem hayalini gerçekleştirdiğini hem 
de hayatını idame ettirdiğini söylüyor. 
Kaliev sözlerine şöyle devam ediyor; 
“Dericiliği resim okulundaki öğretme-

nim İşen Çalanov’dan öğrendim. Kendi-
si bu alanda Kırgızistan’ın sayılı ustaların-
dan biriydi. Bana mesleğin tüm inceliklerini 
öğretti. Ben de mezun olduktan sonra bu 
mesleğe başladım. Böylece hem hayalim 
olan ressamlığı hem de deri süslemeciliğini 
yapabiliyorum. Ne yazık ki sadece ressam 
olmak günümüz koşullarında bir aileyi ge-
çindirmek için yeterli gelmiyor. Oysaki de-
ricilik ticari anlamda getirisi olan bir mes-
lek. Üstelik boş zamanlarımda resim çize-
rek hayallerimi de gerçekleştirebiliyorum.”    
Kaliev, deri süslemeciliği işinde alanının en 
iyilerinden biri. Şuan işleri de oldukça yo-
lunda gidiyor. Ancak onun bugünlere ulaş-
ması hiç de kolay olmamış. İlk başlarda ol-
dukça sıkıntılı günler geçirmiş. “Okuldan 
yeni mezun olmuştum. Birçok arkadaşım 
gibi ben de uzun süre iş aradım. İş bulama-
yan arkadaşlarım askere gittiler. O dönem-
de dericilik rağbet gören bir meslek değildi. 
Ben de resim sanat okulunda öğretmen-
liğe başladım. O okulda 3 yıl öğretmenlik 
yaptım. Sonrasında da Kıyal Ulusal Sanat-
lar Merkezi’nde dericilik alanında çalışma-
ya başladım.”
Atölyede 3 gün 3 gece 
O günden bu güne mesleğine sevgiyle bağ-
lanan Kaliev duygularını, düşüncelerini, ha-
yallerini deriye işliyor. Onu yetiştiren, us-
tam dediği Çalanov ile de sık sık bir ara-
ya gelerek sohbet ediyor. Ona çalışmaları-
nı gösteriyor. Ancak ustasının kolay kolay 
beğenmediğinden, çalışmalarını çok faz-
la eleştirdiğinden dert yanıyor. Ancak Ka-
liev bu durumdan gocunmuyor, eleştirinin 
kendisini ve yaptığı işi geliştireceğine inanı-
yor. Onu üzen, kendi gibi bu işe gönül vere-
cek ustalar yetiştirememesi. “Yanıma bu işi 
öğrenmek için birçok öğrenci geliyor. Ama 
işin zorluklarını görünce birer birer kaçıyor-
lar. Şimdiye kadar 10 tane çırak yetiştir-
dim. Keşke daha fazla kişiye bu işin ustalık-
larını öğretebilsem.”
Mesleğini çok sevmesine rağmen zaman 
zaman yaşadığı zorlukları da anlatan Ka-

liev, en çok müşterilerinden dert yanıyor. 
“Bazen bir müşteri özel sipariş veriyor. Si-
parişini almaya geldiğinde ise ‘ben bunu 
beğenmedim’ diyerek almadan gidiyor. 
Ama bazen de öyle müşterilerim oluyor ki 
bana ürünün değerinden daha fazlasını ve-
riyor. Bunların hepsi birer ders oluyor. Ama 
işimi sevdiğim için kötü taraflarını görmez-
den gelmeye çalışıyorum.” Kaliev işini o ka-
dar seviyor ki bir defasında arkadaşlarıyla 
birlikte 3 gün boyunca hiç atölyeden çık-
madan çalıştıklarını anlatıyor. Ama bu sev-
ginin maddi karşılığını tam olarak alamadı-
ğının da altını çiziyor. “Orta Asya’da deri-
cilik son zamanlarda oldukça ilgi görüyor. 
Ülkemizde ise diğer komşu ülkelere naza-
ran bu meslek çok daha gelişmiş durumda. 
Bazı meslektaşlarım daha yüksek ücret-
lerle çalışmak için komşu ülkelere gidiyor. 
Özellikle de Kazakistan’a bu amaçla giden 
birçok usta var. Çünkü orada hayallerini 
motiflere aktarabilen çok fazla usta yok. 
Bana da birçok kez teklif geldi ama ben ül-
kemde kalmayı tercih ettim.”
“Beni, karım bile anlamadı”
Evli ve 3 çocuk babası olan Kaliev, deri süs-
lemeciliğinin yaratıcı ve ticari iki farklı bo-
yutuna dikkat çekiyor. Ülkede ve bölgede 
ticari boyutunun çok daha fazla önemsen-
diği, çalışmaların bu kaygılarla yapıldığını 
belirten Kaliev, işin bu boyutunun geçici-

liğini vurguluyor. Asıl olanın ve önem-
senmesi gerekenin ise yaratıcı boyutu 
olduğunu belirtiyor. Yaratıcılığın sanat 
olduğunu; emek, sabır, hayal gücü ge-
rektirdiğini ifade eden Kaliev, deri süs-
lemeciliğinin bu yönünün geliştirilmesi 
gerektiğine ancak öneminin yeterince 
anlaşılmadığına değiniyor. Hatta “beni 
karım bile anlamıyor” diyerek işi şakaya 
vuran Kaliev; “Karım matematik öğret-
meni. Sanatsal değil de daha rasyonel 
bir düşünce yapısına sahip olduğu için 
benim 3-4 gün el emeği göz nuru döke-
rek yaptığım bir işin değerini anlamıyor. 
Oysa ortaya sanatsal bir ürün koyabil-
mek için gece gündüz, sabırla çalışmak 
gerekir. Üretmek, başka işlere benze-
mez.” diyor.
Ortaya koydukları işlere kendi mühür-
lerini basan deri süsleme sanatçıları, 
bu yolla eserlerinin başkaları tarafın-
dan taklit edilmesinin de önüne geçmiş 
oluyor. Deri üzerine Kırgızistan’ın do-
ğal güzelliklerini, tarihi eserlerini, kültü-
rel değerlerini işleyen Kaliev’in yaylar, 
bozkırlar, çadırlar ve atlarla bezenmiş 
eserlerinden biri belki sizin de raflarınızı 
süslüyordur.

Haber:  Altınbek Aybek uulu
Foto: Kasım Doğuş Kılıç
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Bir dil nasıl ölür?
Dil, en küçük birimi olan seslerden örülmüş bir 
iletişim biçimidir. Onu önemli kılan, o dili konu-
şan insanlar arasında oluşturduğu ortak değer-
ler sistemi ve bu sisteme yüklenen anlamlardır. 
Bu sistem, kullanıldığı toplumda onunla birlikte 
yaşayan bir değer, canlı bir organizmadır. Dilin 
diğer canlılar gibi standart bir ömrü olmamakla 
birlikte; ölümü söz konusudur. Bir dil hiç kimse 
tarafından konuşulmadığında ölmüş kabul edilir. 
Bu isi genellikle 3 aşamada olur; toplumda insan-
lara baskı yapan erk bir dilin oluşması, 2 dilliği-
nin ortaya çıkması ve ilk dilin geçerliliğini yitire-
rek kullanımının ortadan kalkması.
Katil diller
Bugün dünyada İngilizce, Çince, İspanyolca, Por-
tekizce ve Arapça’nın erk dil haline gelerek en 
yaygın kullanılan diller olduğu kabul ediliyor. An-
cak erk diller, bu süreçte birçok yerel dilin de ölü-
müne sebep oluyor. Bu nedenle, bu dilleri katil 
dil olarak nitelendiren Kırgızistan Türkiye Ma-
nas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Mehmet Aydın, konunun önemine 
verdiği somut örneklerle dikkat çekiyor: “Bugün 
Amerika kıtasında İngilizce, Portekizce ve İspan-
yolca yaygın olmak üzere sadece 7 dil konuşu-
luyor. Oysaki geçmişte yerel dillere ilişkin çok 
geniş bir çeşitlilik vardı. Kıtadaki siyasi, kültürel 
ve ekonomik hegemonya yerel dillerin ölümü-
ne neden oldu. Aynı durum Avrupa ve Asya için 
de geçerli. Orta Asya’da  Türk lehçeleri üzerinde 
Rusça’nın önemli bir baskısı söz konusu. Bu bas-
kı nedeniyle bugün Karayca, Dolganca ve Güney 
Sibirya lehçeleri yok olma sürecinde. Çin’in ku-
zeydoğusundaki Fu-yü Kırgızcasının, Taymır ya-
rımadasında konuşulan Dolgancanın, İran’da ko-
nuşulan Kaşgayca ve başka bazı lehçelerin ise 
can çekiştiğini görüyoruz. Avrupa’da da durum 
çok farklı değil. Örneğin Litvanya Karaycası artık 
konuşanı kalmadığı için öldü.”
İngilizce ölmez
Günümüzde dünyada en yaygın kullanılan erk 
dillerden biri İngilizce. Yaklaşık 508 milyon insa-
nın ama ileri ama başlangıç seviyesinde İngilizce 

konuştuğu tahmin ediliyor. İngilizcenin bu denli 
yaygın kullanılmasını ana dili İngilizce olan ülke-
lerin dünyadaki siyasi ve ekonomik hegemonya-
sına bağlayan Prof.Dr.Aydın; “Yaygın dillerin de-
ğişmesi o dili konuşan devletlerin ekonomik ve 
siyasi gücüyle ilişkili. Bu güç dağılımı değiştikçe 
dilin kullanım durumu da değişiyor. Mesela Sov-
yetler Birliği dağılınca Rusçanın dünya üzerinde-
ki etkisi de azalmıştı. Ya da Fransa, eski gücünü 
kaybettiğinde Fransızcanın da gücünün azaldığı 
görülüyor. Ancak söz konusu İngilizce olduğun-
da durum biraz daha farklı. İngilizceyi güçlü ve 
yaygın yapan her ne kadar Amerika Birleşik Dev-
leri ve İngiltere’nin gücü olsa da İngilizce artık bu 
devletlerin kontrolünden çıkmış, evrensel bir dil 
konumuna gelmiş durumda. Bu nedenle de bu 
devletler ortadan kalksa bile İngilizcenin yok 
olacağı ve öleceğini söylemek mantık dışı olur.” 
dedi. 
İki dillilik sorunu
İki dillilik erk bir dilin varlığı ile ortaya çıkıyor. Bu 
süreçte insanlar eski dillerini bilmelerine rağ-
men, yeni dillerini gittikçe daha iyi konuşmaya 
başlıyor. Bir süre sonra ise eski dil yerini yeni dile 
bırakıyor. Özellikle kültürler arası ilişkilerin yo-
ğun olduğu ve erk dillerin kullanımın yaygın ol-
duğu iki dilli toplumlarda ailelerin çocuklarına 
erk dili öğretme çabası, bu amaçla aile içinde erk 
dilin konuşulması beraberinde ana dilin yok ol-
masını getiriyor. İki dille yetişen bireyler de za-
manla ana dilini unutarak erk dili kullanmaya 
başlıyor. Bu durum, bireylerin erk dilleri öğrenme 
istek ve süreçleriyle de hız kazanıyor. Erk dilleri 
öğrenmek bireyler için küresel bir dünya da her 
ne kadar bir avantaj gibi dursa da ana dillerin sü-
rekliliğini ciddi olarak tehdit ediyor. 
Dil çeşitliliği azalıyor
Başta UNESCO olmak üzere birçok kurum ve 
kişisel olarak da dilbilimci dillerin ölümünü 
endişeyle karşılayıp bu konuyla ilgili çalış-
malar yürütüyor. Buna karşın bu duru-
mu bir tehlike olarak görmeyen dilbi-
limciler de var. Bu konuda yaşanan 
fikir ayrılığını dile bakış açısına 
bağlayan Prof.Dr.Aydın; “Bazı 
dilbilimciler ‘dil ölümü’ kavra-
mı yerine ‘dil değişimi’ kav-
ramını tercih ediyor. Onla-
ra göre dil, zaman içeri-
sinde değişen bir olgu. 
Bu nedenle de ana 
dillerin yok olması 
ve yerine başka 
dillerin gelme-
si değişim-
den baş-
ka bir şey 

ifade etmiyor. Dillerin ölmesini endişeyle karşı-
layanlar içinse durum çok farklı. Bir dilin ölme-
si demek sadece sözcüklerin değil bir yaşam bi-
çiminin ortadan kalkması demek; dil aracılığıy-
la taşınan kültürel bir zenginliğin ölmesi demek; 
yüzlerce yıllık bir emeğin, birikimin yok olması 
demek. Bu nedenle bir dilin ölmesi oldukça tra-
jik bir olaydır.” dedi. Dillerin ölmesiyle çeşitliliğin 
de azaldığına vurgu yapan Prof.Dr. Aydın, bu ko-
nuda alınması gereken önlemlerden de söz etti 
etti. “Bir dili korumanın en önemli yolu, o dille 
eğitim-öğretim yapılmasıdır. Dili bilim dili haline 
getirmek; bilimsel çalışmalar, eserler üretmek o 
dilin gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Bu da 
ancak toplumda dil bilincinin oluşturulmasıyla 
mümkün olur. Toplumlar ana dillerini öğrenme-
ye, konuşmaya ve bu dilde üretim yapmaya teş-
vik edilmelidir.”  
Prof.Dr.Aydın, bir dilde kullanılan kelime sayısı-
nın azalması ve dile yabancı kelimelerin girmesi 
gibi etkenlerin ise dilin ölüm belirtisi olarak de-
ğerlendirilemeyeceğini söyledi. Prof.Dr. Aydın 
“Aynı kelimelerle konuşmak dili sığlaştırır ancak 
onun öldüğü anlamına gelmez. Bir dilin yaşadığı-
nın belirtisi onu anadili olarak konuşan insanla-
rın sayısı ve yaşıdır. Sadece yaşlı insanlar tarafın-
dan konuşulan bir dil ise ölmeye mahkûmdur.”
Dünyada belirli dillerin yaygınlaşarak her geçen 
gün daha fazla kullanılması sonucu yerel diller 
yok oluyor. Yok olan her dil, dünyadaki çeşitlili-
ği sağlayan bir kültür kapısının daha kapanması 
demek. Dünya mirasının en büyük koruyucula-
rından UNESCO, bu soruna dikkat çekmek için 
21 Şubat’ı 2000 yılından bu yana Uluslararası 
Ana Dil Günü olarak kutluyor.

UNESCO tarafından yapılan 
araştırmalara göre günümüzde 

dünyada yaklaşık 6 bin farklı dil 
konuşuluyor. Ancak her 2 haftada 

bir, bu dillerden bir tanesi ölüyor, 
yani artık kullanılmıyor. 2050’li 

yıllara gelindiğinde ise, küresel bazı 
diller dışında, bu dillerden %90’ının 

yok olacağı öngörülüyor.    

Haber:  Perizat Kurmanbekova
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8 kardeş, 6 rakip
Taştakeev’lerin evinde, çok çocuklu ev-
lerdeki alışılagelen gürültü patırtının yeri-
ne derin bir sessizlik var. Evde uzun uzun 
düşünülen hamlelerin sessizliğini kazanan 
oyuncunun sevinç çığlıkları bozuyor. 6’sı ra-
kip 8 çocuk, şampiyonluk provalarını önce 
evde yapıyor. Bunun için de evde satranç 
turnuvaları düzenliyorlar. Bu tür organizas-
yonların çocukların başarısına olumlu katkı 
sağladığına dikkat çeken Baba Taştakeev:  
“Ayda 2 kez evde satranç turnuvası düzen-
liyoruz. Eşim ve ben hakem olup kazanana 
‘aile şampiyonu’ unvanı ve hediye veriyo-
ruz. Şampiyon olan iki hafta boyunca ‘aile 
şampiyonu’ unvanını taşıyor. Elbette böy-
le bir ortamda tatlı bir rekabet de oluyor.
Ama evdeki bu rekabet onların daha iyi oy-
namaları ve başarılı olmaları için güzel bir 
başlangıç. Ayrıca bu durum, küçük kardeş-
lere de örnek oluyor.” dedi. 
Oyun yerine spor ve sanat
Taştakeev’lerin evinde satranç dışında hız-
lı kitap okuma ve güzel komuz çalma tur-
nuvaları da düzenleniyor. Ayrıca çocuklar 
okuldan sonra yabancı dil kursuna gidiyor. 
Diğer zamanlarında ise judo sporuyla ilgile-
niyorlar. Bu tempoda çocukların oyun oy-
namaya da pek vakitleri kalmıyor. Ama bu 
durumdan ne çocuklar ne de babaları çok 
şikâyetçi görünmüyor. Baba Taştakeev’e 
göre önemli olan her şeyin doğrusunu seç-
mek.“Ben çocuklarımın doğruyu seçtiğini 
düşünüyorum. Aslında satranç da, judo da 
bir oyun türü. Satranç akıl oyunu, judo ise 
fiziksel bir oyun. Çocuklarım başka oyunlar 
yerine satranç oynuyor, judoya gidiyor. Bu 
oyunlardan sıkıldıklarında da komuz ve pi-
yano çalıp şarkı söylüyorlar. Müzikle dinle-
niyorlar.” 
Çocuklarının ilk öğretmeni
Taştakeev ailesinin şampiyonluk başarısı el-
bette ki tesadüf değil. Uzun, yorucu ve di-
siplinli bir çalışmanın sonucu. Ailede bu sü-
reci kuran ve ayakta tutan, baba Siyazbek-
Taştakeev. Çocuklarının başarısı için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmayan baba Taştakeev,  
gündüzleri uzman olarak belediyede gece-
leri takside çalışıyor. Kazandığı geçinmeleri-
ne anca yetiyor. Arttırdıklarını ise çocukları-
nın eğitimi ve turnuvaları için harcıyor. Kü-
çük yaşlarda başlayan satranç tutkusunu 
çocuklarına da aşılamış.  Büyük oğlu 7 yaşın-
da, küçük oğulları 3 yaşında, kızları ise 4 ya-
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Kahraman baba, 
şampiyon çocuklar

Haber: Adinay Kurmanova
Foto: Kasım Doğuş Kılıç

Siyazbek Taştakeev 4’ü  kız, 4’ü erkek 8 çocuk babası. Çocuklarından 6’sı Orta Asya’da ve 
Kırgızistan’da düzenlenen ulusal ve uluslararası satranç turnuvalarının en başarılı isimleri. 
Evin en büyük çocuğu Arzıbek, birçok uluslararası yarışmasının yanı sıra Kırgızistan 
Cumhurbaşkanlık Kupası’nın da sahibi. 13 yaşındaki Ruslan, 3 kez Asya Şampiyonu, 
8 kez de Kırgızistan Şampiyonu olarak ülkede “spor efendisi” unvanını almış. Evin 3. 
çocuğu Almaz, Asya Şampiyonası’nda 3.lük ödülünün sahibi. Almaz’ın Kırgızistan’da 
da 5 şampiyonluğa var. 4 numara olan Nazira’nın ulusal yarışmalarda dereceleri var. 
Aycan 5 yaşındayken Asya Şampiyonası’nda 2.lik ödülünü kazanmış. Kırgızistan’da 
düzenlenen çocuklar arası yarışmalarda da birincilikleri var. 6. çocuk Nursultan 
Kırgızistan’da ‘Issık-Göl-2017’ turnuvasında 5 yaş çocuklar kategorisinin şampiyonu. 
Ailenin en küçük bireyleri 3 yaşındaki Aida ve 1,5 yaşındaki Anara ise şimdiden geleceğin 

satranç şampiyonalarına hazırlanıyor.
şında satranç oynamaya 
başlamış.Baba Taştake-
ev çocuklarını bu oyuna 
yönlendirmesinin nede-
nini şu sözlerle açıklıyor: 
“Satrancı onlara mantık-
lı ve doğru düşünebilme-
leri için öğrettim. Çünkü 
yaşamları boyunca akıl-
larını doğru kullansınlar 
istiyordum. Ama sonra 
baktık ki sevdiler bu işi, 
biz de profesyonel olarak 
çalışmaya başladık. An-
cak bu iş dışardan gözük-
tüğü kadar kolay olma-
dı. Bunun için çok ve di-
siplinli çalışmaları gerek-
ti. Her gün en az 2 saat 
evde satranç oynuyoruz. 
Dünya şampiyonlarının 
hikâyelerini, tecrübeleri-
ni okuyoruz. Ayrıca onla-
rı sık sık satranç kulüple-
rine götürüyorum.”

“Çocuklarım için her engeli aşarım”
Baba Taştakeev’in çocuklarını şampiyonluğa 
taşıdığı yol oldukça zor ve çetin bir yol. Ço-
ğunlukla yokluktan ve mücadeleden geçiyor. 
Ama çocuklarının başarısı için her şeyi göze 
almış bir baba SiyazbekTaştakeev. Bununla 
ilgili bir anısını gözleri dolarak şu sözlerle an-
latıyor: “İki sene önce Issık Göl’de 10 gün sü-
recek uluslararası bir turnuva düzenleniyor-
du. Turnuvaya 6 çocuğum da katılmak istedi. 
Ailelerin de orada olması gerekiyordu.Ancak 
benim 8 kişi için değil 10 gün, 1 gün bile ihti-
yaçlarını karşılayacak param yoktu. Yine de 
çocuklarımın hevesi kırılmasın diye arabamı-
za benzin alıp, turnuvaya katılmak üzere yola 
çıktık. Ucuza kalacak bir yer bulduk. Ben de 

turnuva boyunca gece-gündüz taksici-
lik yaptım. Turnuva sonundaçocukları-
mın hepsi kendi kategorilerinde şampi-
yon oldular. Büyük oğlum 25 bin,  diğer 
oğullarım da 20 bin ve 10 bin som değe-
rinde ödül kazandılar.Paramız yok diye 
turnuvaya katılmayabilirdik; ama ço-
cuklarımın heveslerini kırmak beni çok 
üzerdi. Ben onlar için önüme çıkan her 
engeli aşmaya hazırım.”
Babalar yorulmaz
Baba olarak, çocukları için yaptığı hiç-
bir fedakârlıktan yorulmadığını aksine, 
çocuklarının başarısı ile daha da güç-
lendiğini söyleyen Taştakeev, en çok da 
çevreden gelen yorulmuyor musunuz, 
zor olmuyor mu tarzı eleştirilerden şi-
kayetçi. “Çocukların bitmek bilmeyen 

Bazen benim bile ak-
lıma gelmeyen tavsiyelerde bulunabiliyor-
lar. Yapılan işte yetenek de çok önemli. 
Ama işin olmazsa olmazı çalışmak. Azim-
le, kararlılıkla ve disiplinli bir şekilde çalış-
mak” diyor.

Şampiyon aile Taştakeev’lerin evde anne 
de durumdan oldukça memnun. “Siyazbek 
gibi bir eşim olduğu için çok şanslıyım. Hem 
çok iyi bir eş, hem de mükemmel bir baba. 
Çocuklarla bire bir ilgilendiği gibi ev işlerin-
de de bana yardımcı oluyor. Çocuklarımın 
başarısının mimarı o. Kocamla ve çocukla-
rımla gurur duyuyorum.”

öğrenme istekleri var. Başarıya götüren şey 
de bu zaten. Bunun için çocuklarımıza tüm 
imkânlarımızla destek olmaya çalışıyoruz.
Hiç unutmam; 92 takımın katıldığı Soçi 
Uluslararası Satranç Yarışması’na 4 çocu-
ğum takım olarak katılmıştı. Sıra bize geldi-
ğinde tablodaki katılımcıların dördünün de 
soyadı Siyazbekov diye çıktı. Tabi herkes 
çok şaşırdı. Beni tebrik edip, işin sırrını sor-
dular. O an yaşadığım duyguları anlatmaya 
kelimeler yetmez. Ne yorgunluk, ne uyku-
suzluk. Tek hissettiğim tablodaki isimleri 
gördüğümde yaşadığım gururdu.”
Siyazbekov’ların Satranç Okulu
Baba SiyazbekTaştakeevçocuklarının art 
arda kazandığı başarılardan sonra satranç 
okulu açmaya karar veriyor. Bunun için ev-
lerinin avlusuna geleneksel bir Kırgız çadı-
rı kuruyor. Bu çadıra da ‘Siyazbekovların 
Satranç Okulu’adını veriyor.Taştakeev; “Bir 
satranç okulu açmayı aslında daha önce de 
denemiştim. Bunun için bir bina kiralamış-
tım. Ama kirası fazla gelince kapatmak zo-
runda kaldım. Bu fikri Kırgız çadırıyla haya-
ta geçirmek ise hem farklı hem de ekono-
mik oldu. Çocuklar bir bina yerine çadırda 
olmaktan çok daha fazla keyif aldılar.”  Si-
yazbekov’ların Satranç Okulu’nda yetişen 
öğrenciler şimdiden satranç turnuvaların-
da dereceye giriyor. Baba Taştakeev, ülke 
genelinde yeni şubeler açarak yeni şampi-
yonlar yetiştirmeyi hedefliyor.
İşin sırrı çocukları önemsemek
Siyazbek Taştakeev şampiyon çocuklar ye-
tiştirmenin sırrını ise çocuklarıyla kurduğu 
ilişkiye ve onları önemsemesine bağlıyor.
Çocuk eğitiminde yasaklar yerine gönül 
bağıyla birşeyler yapılmalı diyen Taştake-
ev:“Bence çocuk yetiştirmedeen önem-
li şey onlarla dost olabilmek, onları önem-
semek. Onlarla ilgili yapacağım her şey de 
mutlaka fikirlerini alır, yaşlarına göre so-
rumluluklar veririm. 
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Tokon Kazakbaev’in 
hayat hikâyesi, diğer 

insanlar gibi, oldukça sıra-
dan başlıyor. Sıradan bir ço-

cukluk döneminin ardından ba-
şarılarla dolu bir gençlik yaşıyor. 

Sovyet Rusya döneminde başarılı bir 
askerlik yapıyor. Hatta askerlik döne-
minde kahraman ilan ediliyor. “Bir gün 
20 askerimle dağın başında mahsur kal-
dık. Kar- kış. Yiyecek ve içeceğimiz yok. 
O gün orada ya ölecektik ya da doğru 
yolu bulup kurtulacaktık. Üzerimde 20 
kişinin sorumluluğu vardı. Şükür ki doğru 
yolu bularak sağ salim askeriyeye ulaş-
tık. Bundan dolayı kahraman ilan edil-
dim.” 

“Hayat işte! Nerden nereye”

Kazakbaev’in başarılı askerlik süreci ha-
yatına üniformalı olarak devam etme-
sinde önemli bir rol oynuyor. Askerlikten 
sonra polis olmaya karar veren Kazak-
baev, Kırgızsitan’da uzun süre polis ola-
rak görev yapıyor. Bu sırada, dışarıdan 
da hukuk fakültesini bitiriyor. Hukuk fa-
kültesinden mezun olduktan sonra ha-

M
ezarlık

ta
 

16 yıl

Tokon Kazakbaev, birçok kişinin 
yanından geçmeye bile korktuğu 
mezarlıklar içinde yaşayan 75 yaşında 
bir adam. İnsanlardan ümidini kesmiş 
olacak ki kendisine yaşamak için 
mezarlıkları seçmiş. Burada, kendi 
elleriyle yaptığı derme çatma bir 
kulübede 16 yıldır hayat mücadelesi 
veriyor. Geçimini ise kulübesinde 

yaptığı mezar taşlarıyla sağlıyor.

Bazen insanlar 
burada korkmuyor 
musun diye soruyor. 

Hiç korkmuyorum diyorum. 
Çünkü ölülerden bir 
zarar gelmez, gelirse 
yaşayanlardan gelir.

“ “yatına üniversitelerde hukuk 
dersleri vererek devam ediyor. 

“Her şey hayalimdeki gibiydi. İyi bir 
mesleğim, sıradan bir hayatım vardı. 

O zamanlar böyle olacağım, bu şartlarda 
yaşayacağım kimin aklına gelirdi? Çevrem-
de bir sürü insan vardı. Şimdi ise yıllardır tek 
başımayım burada. Hayat işte, nerden ne-
reye.”

Kazakbaev, yolunda giden bir hayatta 2 ev-
lilik yapıyor. Bu evliliklerden 4 çocuğu olu-
yor. Ancak bu evliliklerde doğru hayat arka-
daşını bulamadığını dile getiren Kazakbaev, 
bu süreçte sadece evliliklerini değil çocuk-
larını da kaybetmenin üzüntüsünü yaşı-
yor. Kazakbaev: “2 evliliğimden 4 çocuğum 
oldu. Çocuklarımdan 2 tanesiyle annele-
ri istemediği için hiç görüşmüyorum. Diğer 
2 çocuğumla ise çok az görüşüyoruz. Ben 
baba olarak görevimi yaptığımı düşünüyo-
rum. Buraya gelemden önce kendi evim-
de yaşıyordum. Büyük oğlum ev almak için 
yardım istedi. Ben de oturduğum evi sa-
tarak parasını ona verdim. Sonrasında ise 
emekli maaşım kiramı ödemeye yetmedi. 
Ben de buraya yerleştim. Zor şartlar altın-
da yaşıyorum ama çocuklarımın bunu çok 
önemsediklerini sanmıyorum. Ama olsun, 
benim için onlar mutlu yaşasın, sağlıkları 
yerinde olsun yeter. Onlardan bir beklen-
tim yok.” diyor. Ancak yaşadığı durumun 
sorumlusu olarak da eski eşlerini görüyor. 
“Kadınlar konusunda şanssız biriyim. 2 ev-
liliğimde de hayat arkadaşımı bulamadım. 
Sorunlar hiç bitmedi.”       

“Asıl yaşayanlardan korkmalıyız”

Kazakbaev’in yaşadığı maddi ve manevi sı-
kıntılar onu hayatın içinden kopararak yal-
nızlığa itiyor. O da yaşamak için kimsenin 
aklına bile gelmeyecek bir yer seçiyor. Me-

zarlılar içinde kendine yeni bir hayat ku-
ruyor. Evliliklerinde ve çocuklarında bula-
madığı huzuru mezarlıklar içindeki derme 
çatma kulübesinde buluyor. Yaşamak için 
neden mezarlıları seçtiğini ise şu sözlerle 
anlatıyor: “Param bir ev kiralamaya yet-
meyince kendime kalacak bir yer aradım. 
Sonra burayı buldum. Buranın sessizliği 
bana iyi geldi. Bazen insanlar burada kork-
muyor musun diye soruyor. Hiç korkmu-
yorum diyorum. Çünkü ölülerden bir za-
rar gelmez, gelirse yaşayanlardan gelir. Bu 
nedenle asıl onlardan korkmalıyız.” Ancak 
Kazakbaev için yaşam burada da umduğu 
kadar kolay olmuyor. Onun, “Asıl yaşayan-
lardan korkmalıyız” sözünü haklı çıkarırca-
sına hayatına giriyor insanlar. Hem de hiç 
istenmeyen bir şekilde. “Issız bir yerde tek 
başına yaşamak hiç de kolay olmuyor. Bu-
rada bile gelip buluyorlar seni. Birkaç kez 
soyuldum mesela. Ben ne kazanıyorum ki 
neyim olsun. Kazandığım karnımı doyur-
maya ancak yetiyor. Ama ona bile göz dik-
tiler. Üstelik sadece paramı alsalar iyi. Alet-
lerimi, eşyalarımı da alıyorlar. Allah herkese 
vicdan versin, dua etmekten başka bir şey 
gelmiyor elimden.”

Kazakbaev, mezarlıklar içindeki haya-
tını da mezarlıkta çalışarak kazanıyor. 
Ölüler için mezar taşları yapıyor. An-
cak bu iş göründüğü kadar kolay değil. 
Kazakbaev’in yaptığı her mezar taşı 
bir iz bırakmış onda; eli kolu yara için-
de. Taşa resim yapmak ustalık, beceri 
ve sanat istiyor. amanizme göre ölen 
kişinin ruhunun Şaman’a yardım etti-
ğine inanılır. Bu nedenle ruhlardan me-
det umulmuş, mezarlıklar kutsanmış. 
Ölen kişinin ululuğuna göre mezarının 
çevrilip, resminin çizilmesi bu inanç 
sisteminin uzantısı. Mezar taşına re-
sim çizilmesi elbette özel bir yetenek 
gerektiriyor. “Eskiden bu işi yapanlar 
oldukça azdı. Bir mezar taşını yaklaşık 
2 ayda bitirebiliyordum. Bu çok zor ve 
zahmetli bir iş. Taşı ellerimle oyarak iş-
liyorum. Buna rağmen müşterilerime 
zor yetişiyordum. Ama artık bu işi elle-
riyle değil de makine ile yapıyorlar. Bu 
çok daha hızlı ve kolay oluyor. Tabi el 
emeğinin yerini tutmuyor.”

Haber & Foto:
Guliza Urustambek kızı
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2017 yılında düzenlenen yarışmaya reklam alanında birçok video katıldı. Bu vi-
deolar arasından Mehmet Önen’in “Kalimo, Hayatın Neşesi O!” adlı ürün rek-
lamı çalışması, ‘yaratıcı video’ ödülüne lâyık bulundu. Öğrenciye kazandığı 250 
TL’lik ödül çeki İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır, Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aslı Yurdigül ve Danışmanı Yrd. Doç. Dr. 
Uğur Ünal tarafından verildi.

Yaratıcı video dalında ödül

18-20 Aralık 2017 tarihleri arasında 5’in-
cisi gerçekleştirilen ulusal sinema foru-
munda, İletişim Fakültesi Radyo Televiz-
yon ve Sinema Bölümü Mezunu Askar 
Nurakun uulu “Sinema Aşkı” adlı filmiy-
le ‘en iyi film’, Nurbek Teşebay uulu “Ka-
dın ve Doğa” adlı animasyon filmiyle ‘en 
iyi animasyon’, Şirin Kanıbek kızı “Küre-
sel Isınma” adlı animasyon filmiyle ikin-
cilik, Aygerim Esengarıyeva “Rüya” adlı 

Manas Sineması’nda 12-15 Aralık 2017 tarihleri arasında 7’incisi gerçekleştirilen ulus-
lararası film festivalinde KTMÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 
Öğrencisi Kasiyet Kubanıçnek kızı “Oymok” adlı filmiyle ‘en iyi film’, Meerim Dogdur-
bekova “Bakıt” adlı filmiyle ‘jüri özel’, İlgiz Tursunbek uulu da “Avcı” adlı filmiyle ‘seyirci 
özel’ ödüllerine lâyık bulundu.

Her yıl Türk dünyasının büyük yazarı Cengiz Aytmatov’un doğum gününde gerçekleş-
tirilen festivalle ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve sinema sektörün-
deki tecrübelerin paylaşılması hedefleniyor.

İLEF’e “Umut” genç sinema 
forumundan ödüller

İLEF’in kısa metrajlı filmler 
ülkesi Kırgızistan’daki başarısı

kısa kurmaca filmiyle üçüncülük ve  Begi-
may Şarapova “Geçit” adlı belgesel filmiy-
le üçüncülük ödüllerine lâyık bulundu.

“Umut” Forumu; Kırgız Cumhuriyeti Kül-
tür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı Si-
nema Departmanı tarafından “Ahlak, Eği-
tim ve Kültür” yılı çerçevesinde düzen-
lendi. Forumda, filmler ulusal, uluslararası 
ve animasyon dallarında yarıştı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İletişim Fakültesi Öğrencileri, 
“Kısa Metrajlı Filmler Ülkesi Kırgızistan” adlı film festivalinde ödüller aldı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İletişim Fakültesi Öğrencileri, 
“Umut” adlı genç sinema forumunda ödüller aldı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü Öğrencisi Mehmet Önen, “BrandFace” adlı video 

platformunda ‘yaratıcı video’ ödülünün sahibi oldu.
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Bişkek şehrinde seracılıkla uğrasan Marat, zaman zaman 

eksi otuzları bulan soğuklarda sebzelerinin yetişmesi için 

gerekli olan artı otuz dereceyi kömür yakarak sağlıyor.

Bişkek / Kırgızistan 2018

Beypazarı / Türkiye 2018

"Eksi otuzlardan artı otuzlara"

Fotoğraf: Aygerim Akılbekova  

Bodrum / Türkiye 2018Kuş adası

Fotoğraf: Ramazan Çalayır

Beypazarı'nda akşam üstü

Fotoğraf: Songül Akgül


