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GEÇMİŞİN İZİNDEN GELECEĞE BİR YOLCULUK 

Nejla BİRKOÇ

 

İşte tarih böyle bir şeydi biz de Anadolu’ya Asya’dan Kafkasya’dan ve daha birçok 

yerden gelerek yerleştik. Gelirken dilimizi kültürümüzü ve daha birçok şeyi de beraber 

getirdik, Asya’nın engin ve hırçın ovalarından, dağlarından. Aradan yüzyıllar geçti ve 

geçmişin maceraları bir bir tarih kitaplarında, hikâyeler de ve küçük bir kutunun ekranından 

bizlere ulaştı. Ben de tarihin tozlu sayfalarından başımı kaldırarak bir zamanlar geri de 

bıraktığımız topraklara geçmişin az da olsa izini sürmeye geldim.   

Uçaktan indikten sonra bizi karşılayanlar tabi ki de atlı süvariler değildi, artık atların 

yerini arabalar, süvarilerin yerini ise taksiciler almıştı. Taksiciler bizi şehre götürmek için 

oldukça heyecanlı ve istekliydiler. Biraz etrafımıza bakındıktan sonra bir arkadaşın da 

yardımıyla taksiye binip şehre doğru yola çıktık. Havaalanı şehre yaklaşık yarım saat 

uzaklıktaydı. Yol boyunca ağaçlar, tarlalar ve koyun sürüleri birbirini izledi. Her şey çok 

farklıydı, bozkırın kavurucu sıcaklığı ve rüzgârın insanı yakan dokunuşları her yerde kendini 

hissettiriyordu. Taksicinin yüzü, elleri sıcaktan ve rüzgârdan kararmıştı, konuşması ise çok 

farklıydı. Kırgızca ve Türkçe aynı dil gurubundan olmasına rağmen ilk zamanlarda 

konuşulanları anlayabilmek kolay olmadı. Fakat zamanla iki dil arasındaki farklılık ve 

benzerlikleri kolaylıkla anlamaya ve Kırgızcayı az da olsa konuşmaya başladık. 

Mevlana değişim programıyla geldiğimiz Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 

Kırgızistan ve Türkiye’nin ortak kararıyla 1995 yılında kurulmuştur. Manas Üniversitesi iki 

ülke arasındaki ortak tarihin ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılması ve ortak bir kültürel 

değer oluşturulması açısından çok önemli. Okulun eğitimi oldukça kaliteli özellikle dil eğitimi 

konusunda üniversite oldukça iyi. Manas Üniversitesinde Türkiye’den, Azerbaycan’dan, 

Özbekistan’dan, Kazakistan’dan, Afganistan’dan, Moğolistan’dan ve daha birçok ülkeden 

öğrenci ve öğretim üyesi bir arada bulunmakta ve geleceği inşa etmektedirler. Beraber derse 

girdiğimiz öğrencilerle çok çabuk kaynaştık ve güzel arkadaşlıklar kurduk. Öğrencilerin çok 

iyi Türkçe bilmesi iletişimimizin güçlü ve çabuk ilerlemesini sağladı. Okuldaki öğrenciler 

çalışkan ve cana yakınlar. Açıkçası Türkiye’den gelen öğrencilerin okulda çokta aktif 

olmadıklarını duymak ve görmek beni üzdü.    

Bişkek’te ise yaşam sakin ve düzenli, bunda şehir yapılanması ve nüfusun fazla 

olmamasının önemi büyüktür. Şehirdeki cadde ve sokak kenarları ağaçlar ve su kanallarıyla 

dolu. Ayrıca şehirde çok fazla park var. Şehirde herkes en az iki dil biliyor. Rusça bölgede 

oldukça etkili bir dil. Halk çoğu zaman Rusça konuşarak iletişim kuruyor. Biz de şehirde 

gezmeye, alışveriş yapmaya çıktığımızda çarşıda, pazarda, sokakta genelde herkes Rusça 

konuşuyor. Kırgız arkadaşlarla yaptığımız sohbetler çerçevesinde Bişkek dışında ve ülkenin 

kırsal kesimlerinde Kırgızcanın daha yaygın konuşulduğu söyleniyor. Rusçanın Bişkek’te ve 

bölge ülkelerinde bu kadar etkili olmasının birçok önemli nedeni bulunmaktadır.  
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Bunlardan birincisi; bölgenin uzun yıllar Sovyetler Birliği çatısı altında Rusya’nın etki ve 

denetiminde bulunması ve bu dönemde Rusça dışındaki dillerin konuşulmasının 

yasaklanması, ikinci olarak da bölge ülkelerinde önemli miktarda Rus nüfusunun yaşaması ve 

üçüncüsü ise bölge ülkelerindeki genç nüfusun Rusya’da işçi olarak çalışmasıdır. 

İnsanın geçmişini merak etmesi ve araştırması gelecek açısından çok önemli. Ayrıca 

günümüzde değişen hayat koşulları, iletişim ve ulaşımda gerçekleştirilen yenilikler toplumları 

birbiriyle daha yakın ilişki içerisine sokmaktadır. Zamanın getirdiği bu fırsatlardan faydalanan 

bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki geçmiş çok gizemli ve büyüleyici gelecek ise karmaşık 

ve zor. Bizler hem kendimiz hem de toplumumuzun geleceği için güzel şeyler yapmak 

istiyorsak geçmişi iyi bilmeli ve bizim dışımızda var olan toplumlarla da iletişime geçmeliyiz. 

Onların dillerine, geleneklerine ve yaşamlarına dokunarak hem onları hem de kendimizi 

anlayıp yorumlamalı ve her zaman öğrenmeye, öğretmeye açık olmalıyız. Ben de şu an 

yukarda yazdığım bu süreci yaşıyor ve deneyimliyorum. Bir öğrenci ve misafir olarak 

Kırgızistan da gerçekten çok keyif alarak yaşıyor ve yeni şeyler öğreniyorum. Tüm öğrenci 

arkadaşlarıma bu fırsatları kaçırmamalarını öğrencilik hayatını hem eğlenerek hem de 

öğrenerek geçirmelerini tavsiye ediyorum. 

 


