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YURT DIŞI DENEYİMİ 

Tolga ATAŞ* 

Bu yazımda sizlere yurt dışı deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. İlk yurt dışı 

ziyaretimi İran’a gerçekleştirmiştim. İran’ın Urumiye şehrinde altı yıl yaşadım. Bu nedenle 

yaşam tarzlarının Türklerden farklı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Örnek olarak sabah 

kahvaltısını pek önemsememeleri ile çalışma ve mesai saatlerinin kısa olmasını vermem 

mümkün. Hatta öğlen on iki ila iki arasında nahar denilen uykuya yatarlardı ve saat dört gibi 

de mesaileri son bulurdu. Aileleriyle Bent adı verilen mekâna giderek burada hem yemek yerler 

hem de nargile keyfi yaparlardı. Sonrasında gösterişli evlerine dönerlerdi. Evlerinin şatafatlı 

olmasının sebebi, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımından ötürü ülkede harcama 

yapabilecekleri alanın kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır. Eklemek isterim ki Urumiye 

bölgesinde fazla sayıda Azerbaycan Türkü yaşaması nedeniyle dil konusunda zorluk 

çekmemiştim. 

İran’dan sonra Bulgaristan’ın Burgaz şehrine taşındım ve burada ‘Kiril i Metodiy’ 

isimli kurumda ortaokul eğitimimi tamamladım. Bulgaristan, sosyal yaşam olanaklarının 

geliştiği bir ülkedir. En önemli turistik merkezleri Burgaz’da bulunmaktadır. Bizans dönemine 

ait kalıntılara ev sahipliği yapan Burgaz, doğal güzellikleriyle dikkat çekici bir yerdir. Türkleri 

tanıyanlar, yardımsever bir tutum sergilerken bazı Bulgarlar geçmişten gelen husumetlerin 

etkisiyle ırkçı yaklaşımlarını sürdürmektedirler. Ayrıca Burgaz’da kaldığım süre zarfında 

Bulgarca ve İngilizce öğrenme fırsatı yakaladım. Dört yıl sonra ise Bulgaristan’ın başkenti 

Sofya’da yaşamaya başladım. Lise eğitimimi Sofya’da First English Language School’da 

tamamladım. Sofya sayısız güzelliğe ve tarihi esere sahip bir şehir. Sofya her ne kadar 

Bulgaristan’ın en kalabalık şehri olsa da nüfus ülkeye eşit bir şekilde dağılmış, bu nedenle 

bölgede aşırı bir insan yığını durumu söz konusu değildir. Sofya’nın diğer Balkan ülkeleri 

sınırına yakınlığı sayesinde Sırbistan, Makedonya ve Kosova’ya gitme fırsatım oldu. Söz 

konusu ülkelerin hepsinde Osmanlı tarihinin izleri halen sürmekte olup Türklere karşı samimi 

bir hava mevcuttur. Her gezgin gibi gezip gördüğüm memleketlerden hatıra mahiyetinde 

eşyalar alırım. Bu ülkelerden de oldukça kıymetli el yapımı ürünler almıştım. Lise 

mezuniyetimin ardından Trakya Üniversitesi’ni kazanıp üniversite eğitimim için Edirne’ye 

yerleştim. Burada çok değerli arkadaşlar edindim. Yurt dışını gezdikten sonra Türkiye’ye 

dönmek ve sevdiğim insanlarla ülkemin güzel köşelerini gezmenin verdiği mutluluk paha 

biçilemez. Herkese, imkânları dahilinde yurt dışına çıkmalarını, yeni yerler ve kültürlerle 

tanışmalarını tavsiye ederim.  
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