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Geçtiğimiz dönemi Erasmus sebebiyle Bulgaristan’da geçirdim. Kazandığımı 

duyduğum andan itibaren içimi büyük bir heyecan kapladı. Çünkü daha önce hiç yurtdışına 

çıkmamıştım. Aylar geçti, zorlu geçen vize sürecinden sonra biletler alındı, yollar göründü. 

Yolculuğun bir an önce bitmesini ve oraya ulaşmayı istiyordum. Sınırları geçtik, kontroller 

yapıldı, artık yurdumuzun dışındaydık. İlk günler alışmakta zorluk çektim çünkü çok fazla 

kültür farklılıkları vardı. Avrupa’nın az gelişmiş bir ülkesi olsa dahi ülkedeki genel kurallara 

herkes uyuyordu, şehirde bir disiplin söz konusuydu. Bulunduğum şehir Varna idi. Gezdiğim 

sokaklarda bu topraklarda daha önce yine bizim milletimizin hüküm sürdüğü aklıma geldikçe 

seviniyor ve içim içime sığmıyordu. 

Erasmus programının bana kattığı en büyük şey; bu kadar milletten insan ile bir 

arada bulunmak, sohbet etmek ve fikir alışverişi yapmaktı. Avrupa’nın her ülkesinden 

insanlar, her birinin birbirinden farklı aksanları ve yaşam tarzları, Sadece Avrupa değil en az 

Avrupa ülkesi kadar Arap ülkelerinden ve Türk Cumhuriyetlerinden kısacası bütün dünyadan 

insanlarla bir arada olmak... 

Derslerin zorluğu ise orta derecedeydi. Eminim ki burada geçireceğiniz dört ay 

hayatınızda çok önemli ve bir daha unutamayacağınız bir dört ay olacaktır. İlk dönem 

giderseniz ikinci döneme uzatma şansınız bile var. Şehir şehir gezip tarihi yerleri dolaşmak, 

farklı kültürler görmek insana her zaman çok şey katar. Umarım bu yazıyı okuduktan sonra 

birilerinizin içinde bu alev biraz harlanır ve siz de kendinizi bir yurtdışı macerası için 

hazırlamaya başlarsınız. Emin olun pişman olmayacağınız hatta “Niye daha önce gelmedim?” 

diyeceğiniz zamanlar olacaktır. Burada farklı dilde bir eğitim, farklı milletten hocalar, belki 

üniversite hayatından sonra isteseniz de böyle farklı yerlerden bulamayacağınız arkadaşlıklar 

ve daha fazlası var. 

İkinci ayın sonunda çok yakın olduğumuz arkadaş grubunda sürekli geziler, 

seyahatler yaptık ve tarihimiz ve günümüz konuları hakkında uzun uzun konuştuk. Bu 

konuşmalar sizi hem dil açısından geliştirir hem de farklı milletten insanların nasıl 

düşündükleri hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Ben kaldığım süre boyunca Bulgaristan’ın 

beş şehrini gezdim. Ve her bir şehirde farklı bir doku farklı bir kültür beni karşıladı. Her 

şehirde farklı eğlendim. Sofya, Plovdiv (Filibe), Veliko Tırnova, Varna ve Plevne. Şehirler 

tarih dolu, çoğu da doğayla iç içeydi. 

Dönüş vakti yaklaştığında çok üzüldüm ve son günleri dolu dolu geçirmek için çok 

az uyudum. Ama özlemini çektiğim Türk yemekleri de bir yandan ağır basıyordu. Eğer 

Türk’seniz yemek konusunda memnun olmanız biraz zor. Çok hızlı geçen dört ay sonucunda 

ülkemize döndüğümde ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. İlk amaç olarak 

belirlediğim yabancı dil gelişimi fazlasıyla olmuşken bunun yanında yaşanan güzel anılar da 

hayatıma zenginlik kattı. Neresi olursa olsun fark etmez size sunulmuş olan Erasmus 

imkânından mutlaka faydalanmanız gerekmektedir. Bizim üzerimizde emeği olan ve yardımcı 

olan bütün Uluslararası İlişkiler Bölümü hocalarımıza ve dış ilişkiler çalışanlarımıza 

teşekkürü borç bilirim. 
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