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Bu yazımda sizlere yurtdışında edindiğim deneyimleri, bana kattıklarını aktarmaya
çalışacağım. Öncelikle kendimi bildim bileli farklı kültürlere, dillere ve dinlere ilgim var.
Nereye gidersem gideyim oranın fotoğrafını çekip tarihini ve kültürünü araştırmayı
sevmişimdir. Herkes farklı işler yaparken kendini özgür hisseder. Ben ise kitap okurken ve
gezerken kendimi özgür hissediyorum. Öğrenci olduğumdan dolayı bunları sürekli yapamasam
da bir yerlerden başladım. Adım atınca devamı gelir derler, bu cidden böyledir. Para ve zaman
önemlidir fakat bunlar gitmeye engel değildir. İnsan isteyince yapamayacağı bir şey yoktur.
Birkaç ülkeyi otostopla gezsem de asıl yaşantım tecrübe edindiğim, arkadaşlarımın olduğu ülke
şimdiki adıyla Kuzey Makedonya oldu.
Şimdiki adı dedim çünkü 1991 yılında Yugoslavya’dan barışçıl bir şekilde ayrılarak
“Makedonya Cumhuriyeti” adıyla bağımsızlığını ilan etti. Birleşmiş Milletler tarafından 1993
yılında tanınan ülke, Yunanistan’ın itirazı sonucu Birleşmiş Milletlere “Makedonya Eski
Yugoslav Cumhuriyeti” adıyla üye olabildi. Makedon ve Yunan hükümetleri, Haziran 2018’de
ülkenin adının “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiştirilmesi konusunda anlaşmaya
vardı. Balkanlarda sorun genelde çoktur ve sorunların kökleri genelde tarihtedir. Balkanlar’da
stratejik öneme sahip olan Kuzey Makedonya, birçok etnik gruba ve kültüre ev sahipliği yapar.
Kuzey Makedonya’da; Makedonlar, Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar, Ulahlar, Torbeşler
(Müslüman Makedonlar), Sırplar vb. milletler yaşar. Bu kadar farklı etnik grubun yaşadığı
Kuzey Makedonya’da, birçok dil ve kültür öğrenme fırsatım oldu. Aslında Makedonca bilmek
Balkanlar’ın çoğu yerinde anlaşmak demektir. Balkanlar’da Yunanları ve Arnavutları çıkarınca
geriye Slav devletleri kalır. Aralarında kelime anlamında az fark vardır. En başlıca farklar
Boşnaklarda din, Hırvatlarda mezheptir.
Babamın işinden dolayı geldiğim bu topraklar aslında Türkiye’ye çok uzak topraklar
değildi. Evet kültürel farklılıklar var; ülkemizde bile bölgeden bölgeye farklılıklar olabiliyor.
Dildeki çoğu Türkçe kelimeden, Osmanlı eserlerine kadar aslında kopmayan tarihin bir parçası
olduğumuzu düşünüyorum. İnsan yaşarken bunu fark ediyor. İzlerimizin olması hâlâ Türkçe
konuşulması atalarımızın kurduğu gönül köprülerine sayesindedir.
Eğitimime Üsküp’te kreşe giderek başladım. İlk başta çok zorlandım fakat herkesin
Makedonca konuştuğu ortamda bu dili daha hızlı öğrendim. Hatta şu anki dil bilgimden daha
iyi idi. Ardından eve yakınlığından ve Türkçe eğitim vermesinden dolayı evin yakınındaki
ilkokula gittim. Bu okulda Türkçe, Makedonca, İngilizce ve Fransızca (seçmeli) eğitim aldım.
İlkokulda sınıfımda toplam 12 kişi vardı. O zamanki düşüncem sınıflardaki bu azalmalar devam
ederse Türkçe eğitimin kapanacağı yönündeydi. Fakat hâlâ Türkçe sınıflar var ve bazı okullarda
öğrenci sayısı artarak eğitime devam ediyor. Bu Türk soydaşlarımız için mutluluk verici. Lise
eğitimimi ise Üsküp’te sayısal bölümde tamamladım. Lise eğitimi sürecinde dil bilgim gelişti.
Daha çok kültürel ve tarihsel araştırma gezileri yapma fırsatım oldu ve hâlâ kültürel ve tarihsel
farkındalığımı geliştiriyorum. Farklı projeler ile farklı ülkeden insanlar tanıdım. Ne kadar kültür
farklılığı olsa da aslında ne kadar çok ortak noktamızın olduğunu öğrendim. Bazıları ile hâlâ
iletişim hâlindeyim. Gerek dil, gerekse kültür ve arkadaşlık anlamında çok şey öğrendim. Bir
soru vardır, “Çok gezen mi ya da çok okuyan mı bilir?” diye. Hem okuyan hem gezen çok şey
bilir ve öğrenir. Okuyan gördükleriyle, yaşadıklarıyla ve kişilerle pekiştirir diye düşünüyorum.
Zaman su gibi geçerken, hayatımda önemli bir karara yaklaşmıştım. O da nerede okuyacağımdı.
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Ne kadar Kuzey Makedonya’ya alışsam da memleket özleminden dolayı hep Türkiye’de
okumak istedim. İnsan nerede olursa olsun, şartlar ne olursa olsun memleket hep farklıdır. Millî
duygular ile geldiğim Türkiye’de şu an Uluslararası İlişkiler okuyorum.
Sonuç olarak, belki de yurtdışında edindiğim tecrübeler olmasaydı farklı
düşünecektim veya farklı kararlar alıp farklı şehirde olacaktım. Bir insanı bazen bir kitap, söz,
insan veya bir ülke değiştirebiliyor. Sanırım ben bunu yaşadım. Bazen bir ülke veya bir kültür
bile bir kitaptır anlamak isteyene. Bu nedenle yurtdışını görmek, gezmek ya da eğitim almak
önemlidir tavsiye ederim. Farklı dil ve kültürler insanların renkleridir.
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