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Kültürel gözlemler: erasmus sürecinde yeni bir kültür tanıma fırsatını elde ettim. 

İtalyan kültürünü yakından tanıma şansım oldu. Bu açıdan şanslı olduğumu 

düşünüyorum. Tarihi yerleri gezip gördüm ve tarihi açıdan ne kadar önemli bir ülke 

olduğunu bir kez daha anlamış bulundum. Her sokak her köşe başı ayrı bir tarihe 

geçmişe sahip. Özellikle romaya gidip gördükten sonra büyülenmemek elde değil.Bu da 

İtalyan insanlarını oldukça etkiliyor. Bunun dışında yemek kültürleriyle de tanışmış 

oldum. Dünyanın en iyi mutfaklarından birine sahipler. Pizza, makarna, dondurma, 

kahve cenneti olsa gerek İtalya.  

Sanatsal açıdan ne kadar gelişmiş olduklarını gördüm kendi ülkemizle kıyaslayınca. 

Dünyadaki en önemli ressamlara, yazarlara, şairlere sahip bir ülke. Birçok müze gezip 

bu eserlere hayran kaldım diyebilirim. Ayrıca kiliseleri de sanat galerisini andırıyor. 

Kiliseleri gezdikçe o dönemin şartlarına göre ne kadar üst seviyede çalıştıklarını 

gözlemledim. Bölümümden dolayı bu tür sanatsal değerlerle karşılaşmak benim için 

önemliydi. İtalya bu konuda gelişmeme yardımcı oldu diyebilirim. 

Burada birçok ırktan insanla tanıştım, arkadaş oldum. Her ülkenin kendine özgü bir 

özelliği var. Ancak Türkler hakkında genel olarak yanlış düşüncelere sahipler. Çeşitli 

dini sorulara maruz kaldım. Türkiye’de de mi böyle giyiniyorsun, normalde kapalı 



mısın türünden sorulardı. Arap harflerini mi kullanıyorsunuz diyenler bile oldu. 

Açıkçası beni bu konular rahatsız etmedi, hepsiyle iyi anlaştığımı ve kültürümüzü 

yakından tanıttığımı düşünüyorum. 

Akademik gözlemler: konu akademik açıdan bakmaya gelince tam bir hayal kırıklığına 

uğradım diyebilirim. Belki hacettepeyle kıyaslamak yanlıştır çünkü Hacettepe 

türkiyenin en iyi okullarından biri. Ancak kendi okulumla karşılaştırdığımda ciddi 

anlamda yetersiz olduklarını düşünüyorum. En azından kendi bölümüm için konuşmak 

gerekirse. Benim okulda gördüğümle tamamen farklı edebiyat öğretme anlayışları var. 

Öncelikle öğrencilerle iletişim içinde ders işlemiyorlar. Sadece anlatıp dersten 

çıkıyorlar. Pek bi etkileşim içinde oldukları söylenemez. Haftalarca teknik konular 

üzerinde durup romanları geçiştirme bir şekilde işliyorlar. Bu da beni oldukça sıktı 

açıkçası. Dersten zevk alamadım, konsantre olamadım. Ayrıca poetryden ziyade novel 

ağırlıklı işliyorlar. Bizim bölümümüzde ikisi de eşit işlenir. Sebebini sorduğumuzda ise 

öğrencilerin poetryi anlamadıklarını söylediler.  Sınav sistemlerimiz de oldukça farklı. 

Sözlü bir sistem uyguluyorlar.sınavlarım henüz başlamadı o yüzden bu konu hakkında 

yorum yapamıyorum. 

Sürekli teknik hatalarla karşılaştık. Her işimizde bir sıkıntı çıktı. Onlardan 

kaynaklanan sorunlar meydana geldi. Sınava kaydolurken bir hata oluştu ve o hatayı 

hala çözemediler. Sınava girebilmek için teknik sorunları düzeltmelerini bekliyorum. Bu 

oldukça sıkıntılı çünkü bu dönem boyunca sürekli bu sorunlarla karşılaştık.  

Bazı hocalar erasmus öğrencisi olduğumuzu bile bile İtalyanca konuşmaya devam 

ettiler. Türkiye’de erasmus öğrencilerine tutum çok daha farklı. Hocalar Türkçe 

konuşunca yabancı öğrencilere saygısızlık ettiklerini düşünüyorlar. Ancak burada öyle 

bir anlayış yok. Hatta hocalardan biri italyadasın İtalyanca bilmek zorundasın diye 

bizzat uyardı. Öyle bir zorunluluğum olduğunu düşünmüyorum çünkü aldığım bütün 

dersler İngilizce.  Genel olarak düşüncelerim böyle. Benim için çok güzel ve farklı bir 

deneyim oldu. Burada bulunmaktan büyük oranda mutluyum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


