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BUDAPEŞTE YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ
Orta Avrupa'da bulunan Macaristan; tarihi,
doğası ve sahip olduğu değerlerle Batının
kültür ve turizm merkezlerinden biridir.
Başkenti Budapeşte olan ülkenin resmi dili,
Avrupa Birliği'nin 24 resmi dilinden biri olan
Macarcadır. Nüfusunun büyük bir bölümünü
Macarların oluşturduğu ülke, renkli etnik
yapısı sayesinde kültürel çeşitliliğe sahiptir.
Macarlar, uzun yıllardan beri Türk dünyasının
ve Türk dilinin sınırlarını araştırmışlar,
incelemişler ve Türkoloji alanında önemli
çalışmalara imza atmışlardır. Hem Macarlar
ile olan tarihî etkileşimimiz hem de son
yıllarda Türkiye’nin iktisadî, siyasî ve kültürel alanlarda gösterdiği gelişmelerin bir sonucu olarak
Macaristan’da Türkiye’ye dair kültürel etkinliklerin ve Türkçe öğretim faaliyetlerinin sayısı hızla
artmaktadır.
Macaristan ile tarihî bağların kuvvetlendirilmesi, halktan gelen Türkçe öğrenme taleplerinin
karşılanması ve kadim kültürümüzün tanıtılması amacıyla 2013 yılında Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü
açılmış ve faaliyetlerine başlamıştır.
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü, Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’nde de yer alan Andrássy
Caddesi’nde bulunmaktadır. 1882 yılında inşa edilen binanın mimarı János Bobula’dır. Birinci derecede
tarihî eser olarak kabul edilen bina, Yunus Emre Enstitüsü tarafından restore ettirilerek bugünkü şeklini
almıştır. Macar Bilimler Akademisine ait olan 4 katlı tarihî bina 19 Aralık 2014 tarihinde Türkiye
Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliğinin katkıları ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından satın alınmıştır.
2013 yılında Türkçe öğretimi faaliyetlerine
başlayan
Budapeşte
Yunus
Emre
Enstitüsü’nde
alanında
uzman
okutmanlarca temel seviyeden ileri
seviyeye kadar dil eğitimi verilmektedir.
Enstitü, açılış tarihinden bugüne yaklaşık
400 kişiye Türkçeyi öğretme fırsatı
bulmuş; konferans, panel, sergi, konser,
film gösterimi başta olmak üzere pek çok
türde yaptığı 100’ü aşkın faaliyetle
binlerce kişiye Türkiye’nin kültürel ve
sanatsal zenginliklerini tanıtmıştır.
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Enstitüde keçe, seramik, ebru atölyeleri;
Türk mutfağının sırlarının paylaşıldığı ev
yemekleri
kursları;
kültürümüzün
kodlarını taşıyan dans kursları; Macar
uzmanlar tarafından verilen ‘Türk Kahve
Evi Akşamları’ seminerleri; sinemamızın
en güzel örneklerinin gösterildiği ‘Türk
Sinema Akşamları’ gibi pek çok etkinlik her
ay sanatseverlerle buluşuyor.
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü, yaptığı
özverili faaliyetlerle kültürler arasında
köprü olmaya devam ediyor.
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