ERASMUS DENEYİMİ
Çağatay ERDAL
4 Eylül 2018 günü İstanbul Atatürk Havalimanı-Leonardo Da Vinci arasında uçuş
gerçekleştiren uçağa bindiğimde görüşürüz İstanbul, diyerek el sallamıştım. Acil çıkış kapısına
yakın oturduğum için kabin memuru ile yan yana oturmuştuk. Benim el salladığımı görerek
“Erasmus programına mı gidiyorsun?” dedi. “Evet” diyerek yanıt verdim. Kendisinin de son
sınıfta Erasmus yaptığını, dönünce de kabin memuru olarak işe başladığını söyleyerek bana
kendi Erasmus deneyimlerinden bahsetti. Roma’nın Porta Maggiore isimli bölgesinde kendime
internet üzerinden bir oda kiralamıştım. Evime yerleştiğim ilk gün hava çok sıcaktı. Eski, tavanı
büyük Roma evlerinden birine gelmiştim. Eşyalar ve evin yaşı belki de ebeveynlerimden daha
yaşlıydı. 2 İngiliz ev arkadaşım oldu. Onlar Warwick Üniversitesi’nde Arkeoloji bölümü
öğrencileriydi. Hepimiz de aynı zamanda Sapienza University of Rome öğrencisiydik. Okul
başlamadan 1 ay önce zorunlu İtalyanca kursuna alınmıştım, okul döneminde de kursa gitmeye
devam edecektim çünkü derslerim İtalyanca olacaktı. 1 ay boyunca her gün yaklaşık 3 saat
üniversitede ders aldım ve sınıftaki diğer Erasmus öğrencileriyle kaynaşarak İtalyanca çalışıp
pratik yapma imkânımız oldu. Ders çıkışlarında kahve içmeye, açık büfe yemeğe veya herhangi
birimizin evinde akşam yemeği yiyerek vakit geçiriyorduk.
Okul Ekim ayının ilk haftasında açıldı. İlk derse gittiğimde heyecanlıydım çünkü sınıf
çok büyük bir amfiydi ve içerisi tıklım tıklım doluydu. En çok dikkatimi çeken şey ise herkesin
bilgisayarlarıyla not tutmaya gelmiş olmasıydı çünkü ülkemizde henüz böyle bir şeye
rastlamamıştım. Akademisyen dersi anlattıkça sınıf klavye seslerine boğuluyordu. Bu
üniversitede sınavları yazılı olarak değil, sözlü olarak uyguluyorlardı. Herkese verilen bir gün
ve saatte, profesörün odasında veya sınıfta anlattığı ders hakkında sohbet ediyor ve sorularını
cevaplıyorlar. Dersi geçmek için 30 üzerinden 18 tam puan almamız gerekiyordu. Bu deneyimi
bizzat ben de yaşadım. Roma, Erasmus adına Avrupa’nın en gelişmiş şehri diyebilirim. Bunun
sebebi ise şehirde birçok üniversite olması ve Avrupa’da en çok Erasmus öğrencisi kabul eden
şehir konumunda olmasıdır. Bu bakımdan şehrin imkânlarının çok olduğunu söyleyebilirim.
Roma’daki her üniversitede Erasmus kulüpleri var ve bu kulüpler toplanarak ortak etkinlikler
yapıyorlar. Şehir ve ülke turları, müze gezileri, parti ve eğlenceler, dil dersleri ve spor
turnuvaları gibi birçok şeye sadece internet üzerinden form doldurarak katılabiliyorduk.
Katıldığım etkinliklere örnek vermek istersem eğer şarap festivali, yabancı dil etkinlikleri, şehir
gezileri ve tabii ki partiler.
Tanıştığım çoğu kişi halihazırda yüksek derecede İtalyanca dil bilgisine sahipti,
bundan dolayı kendimi çok eksik hissetmiştim. Bunun en büyük sebebi ise arkadaşlarımın kendi
üniversitelerinde İtalya’da Erasmus programına gitmek isteyenleri B2 seviyesinde özel bir
sınava tabii tutmalarıydı. Örnek vermem gerekirse Rotterdam’da okuyan bir arkadaşım
İtalya’da Erasmus yapmak için 1 sene boyunca İtalyanca dersi alıyor ve sonrasında yeterliliğini
kanıtlamak için bir komisyona giriyor. Burada sosyal bir mülakattan geçerek hem kendini hem
de İtalyanca bilgisini kanıtlıyor. Keza bu durum benim gittiğim üniversitede de aynıydı.
Seçmeli ders listesinde Almanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce vs. en çok konuşulan
Avrupa dillerinin derslerini seçerek 2 dönemde B2 seviyesine kadar ders alabilmek mümkün.
Benim bölümüm uluslararası ilişkiler olduğu için bölümdeki öğrenciler yabancı lisan
konusunda fevkalade meraklılardı. Öğrenciler ilgi duyduğu kültür veya ülkelerin dillerini
öğreniyor ve bu ülkelerde Erasmus programı gerçekleştiriyorlar. Ayrıca okulların sunduğu
Erasmus kontenjanları Türkiye’ye nazaran bir hayli fazla. Bu tarz bilgileri öğrenmek ve
özellikle de arkadaşlarımla ettiğim sohbetler benim ufkumu akıl almaz derecede açtı. Farklı
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ülkelerden farklı insanların bakış açılarını gözlemleme fırsatı elde etmek benim için çok
değerliydi. Roma’da geçirdiğim beş ay içerisinde Avrupa’nın birçok şehrine kültürel geziler
yapma fırsatını elde ettim ve bunu sonuna kadar kullandım. Birçok arkadaş edindim, hatta
sonrasında ziyaret ettiğim ve sık görüştüğüm arkadaşlarım oldu. Erasmus beni o kadar etkiledi
ki, döndükten sonra tekrar Erasmus sınavına girdim. Önümüzdeki bahar döneminde
Budapeste’de Kodolanyi Janos Üniversitesi’nde Erasmus yapacağım.
Erasmus sadece hayatın içerisinde bir dönem değil, bir dönem içerisinde bir hayattır.
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