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ERASMUS DENEYİMİ 

Dolunay Yusuf BALTÜRK* 

Okulumuz tarafından düzenlenen Erasmus sınavı sonucunda Macaristan'ın Budapeşte 

şehrinde bulunan Kodolanyi Janos Foiskola isimli üniversiteye gitmeye hak kazandım.  Sınavı 

kazandığımı duyunca çok sevindim. Daha önce yurt dışı deneyimim olmamıştı ve bu vesileyle 

ilk deneyimimi yaşayacaktım. Zorlu bir vize sürecinden sonra ilgili evraklarımı tamamladım 

ve uçak biletimi aldım. Bu yolculukta beni yalnız bırakmayan değerli sınıf arkadaşım Burak 

Köksal'ı da anmak isterim. Sonuçlar açıklandıktan sonra Burak ile aynı üniversiteye gitmeye 

hak kazanmıştık ve hareketlilik boyunca da birbirimize hem yol arkadaşı olduk hem de 

arkadaşlığımızı daha da pekiştirdik. Budapeşte'ye vardıktan sonra bizi bekleyen en büyük 

sorunlardan birisi kalacak yerimizin olmamasıydı. Sınavı kazandığımız dönem gideceğimiz 

okulun Erasmus öğrencilerinin kalması için ayarladığı yurt kapanmıştı ve konaklayacağımız 

yeri bizim bulmamız gerekiyordu. Sıkı bir araştırmadan sonra ve orada yaşayan 

soydaşlarımızdan aldığımız destek sonucunda konaklayacağımız yerimizi ayarladık. Bu 

durum bizi gerçekten mutlu etti ve daha sonra erken saatte heyecanlı adımlarla şehri 

keşfetmeye koyulduk. 

Macaristan'da kaldığım süre boyunca yabancı arkadaşlar edindim ve İngilizce 

konuşma fırsatı buldum. İlk zamanlar İngilizce konusunda biraz çekingendim ve diğer 

öğrencileri anlama konusunda zorlanıyordum fakat zamanla kendimi daha iyi hissettim ve 

dilsel becerilerimi geliştirdim. Macaristan'da yerlilerle de tanıştım ve Türklere karşı olan 

bakış açılarını sordum. Macarların genel olarak Türklere bakış açıları olumlu ve Türklere 

değer veriyorlardı. Bunları duymak beni gerçekten mutlu etti. Macaristan'da bulunan Buda 

Kalesi’ni ziyaret ettim ve buraya olan ilgi gözle görülür derecede yüksekti. Farklı coğrafyadan 

gelen insanlar burayı ziyaret ediyorlardı. Buda Kalesi’ne giderken kafamı yukarı 

kaldırdığımda bir tabela fark ettim ve tabelada “Atatürk Caddesi” yazıyordu bu durum 

gerçekten kendimi çok iyi hissettimeme neden oldu. Hemen fotoğrafını çekip o anı 

ölümsüzleştirdim. Macaristan’da Gül Baba Türbesi bulunmaktadır. O türbeye gitmeden önce 

yüksek yokuşlu bir sokaktan çıkılıyordu ve o sokağın adı da Török Utca olarak geçmekteydi. 

Török Utca kavram olarak Türk Sokağı anlamına gelmekteydi. Farklı bir ülkede kendi 

tarihinden izler bulmak insanı gerçekten iyi hissettiriyor. Hareketlilik boyunca konakladığım 

ev, Tuna Nehri’ne çok yakın bir konumdaydı. Bazen sabahları erken saatte kalkıp Tuna 

Nehri’ni izleyeme gidiyordum. Hafif bir rüzgâr esintisi ile manzarası görülmeye değerdi. 

Hareketlilik süresince Almanya ve Slovakya'yı ziyaret ettim. Almanya'nın Berlin 

şehrinde kuzenim ikâmet etmekteydi. Kuzenim ile İkinci Dünya Savaşı ile ilgili müzeleri 

ziyaret ettik.  Soğuk Savaşın önemli simgelerinden olan Berlin Duvarını da görme fırsatı 

buldum. Slovakya'da ise çok fazla kalamamıştık fakat Slovak tarihi açısından önemli olan 

eski kaleleri ziyaret ettik ve genel olarak çok sakin bir ülkeydi. 

Macaristan'daki okuduğum üniversitede dersler açısından biraz zorlandığımı 

söyleyebilirim. Çünkü hemen hemen her derste 2 ya da 3 tane sunum gerçekleştirdik. Burada 
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şunu fark ettim yabancı öğrenciler sunum konusunda biz Türk öğrencilere göre çok daha 

iyiydi. Özellikle kendilerini çok iyi ifade ediyorlar ve farklı sunum teknikleri kullanıyorlardı. 

Bu durum bizim açımızdan da iyi oldu eksiklerimizi görmemizi ve o eksiklikleri 

doldurmamızı sağladı. Sunum konusunda eksik olduğumu fark edip daha da geliştirmeye 

çalıştım. Diğer taraftan almış olduğum Macarca dersi de biraz zorlayıcıydı fakat Türkçe ile 

çok fazla ortak kelimeleri vardı. Temel olarak Macar dilini öğrendim ve günlük konuşma 

dilini geliştirdim. 

Böyle bir platformda bizleri buluşturan ve Erasmus deneyim sürecini paylaşmama 

vesile olan Saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Fahri TÜRK' e çok teşekkür ederim. Ayrıca 

deneyimimi paylaşmak için benimle iletişime geçen değerli bölüm arkadaşım Kemal Salih 

Carfi'ye de çok teşekkür ederim. 


