
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Yazan Nazan KARGUN 

Ülke INGILTERE 

Şehir COLCHESTER 

Koordinatör Kuruluş Leonard Cheshire Disability 

Ev Sahibi Kuruluş Seven Rivers Care Home 

Proje Adı N/A 

Başlama Tarihi 6 Kasim 2018 

Bitiş Tarihi 21 Ekim 2019 

E-posta Nazan.kargun@gmail.com 

 
Merhaba, 
 
Raporun ucuncu bolumunde proje surecindeki duygusal durumumdan ve yasadiklarimdan 
cikardigim dersler vs. gibi kisa notlara yer verecegim. 
 
Bu tarz projeler kovalayan kisilerin asagi yukari sebepleri benzer oluyor. Herkes gibi ben de baska 
bir ulkede farkli bir deneyim yasamak, ilgilendigim konuyla ilgili degisik uygulamalara tanik olmak 
icin bu projeyi secmistim. Ancak asil itici guc, Turkiye’deki yasantimda fiziki ve zihinsel surekli 
calisarak bir sekilde oradan oraya savruluyordum. Yaptigim isi sevip sevmedigimi dahi tartacak 
halim kalmamisti. Bu duruma bir ara vermem gerektigini dusundum. Her zaman yurt disin cikma 
hayali olan biri olmamin da etkisiyle: bu hayali gerceklestirmek icin yeterli butcesi olmayanlar icin 
guzel ve makul bir yontem olan EVS’e basvuru yaptim. Beni bu karara iten bir digger sebep ise 
yillardir istedigim seviyeye cekemedigim Ingilizcemdi. 
 
Bu tarz dusuncelerle sistemde yer alan kendime uygun buldugum projelere basvurdugumda 
Ingiltere’de yer alan bir engelli bakim kurumunudan kabul aldim. Hibemin de onaylanmasindan 
sonra olaylar hizla gelisti ve onaydan sonra 2 ay gibi bir surede kendimi Ingiltere’de buldum. 
Oncesinde ve sonrasinda tabii ki sorunlar yasaniyor. Uzun bekleme sureleri, maillesmeler, vize 
sureci…hepsi ayri sancili geciyor. Ancak vizeyi aldiktan sonra her sey hizla sonuca ulasiyor.  
 
Vize elindeyken daha once heyecandan ya da kosturmaktan kendine soramadigin pek cok soruyu 
yoneltiyorsun (en azindan bende oyle oldu). Henuz ise baslamamis, duzen kurmamis olanlar icin 
bu asama biraz daha kolay olabilir ancak dogru karari mi verdim her seyi ara vererek dusuncesi 
birazcik kafayi bulandiriyor. Su anda iyi ki o sorulara kulak asmamisim diyorum. 
 



 

 

Projeme vizem gec ciktigi icin iki hafta gec basladim. O 
kadar cabanin sonucunda artik aylardir hatta yilardir 
hayalini kurdugum Ingiltere’deydim. Koordinatorum, 
kurumdan bir kisi ve gonullu arkadasim havaalaninda 
karsilamaya gelmisti. Acikcasi maillerden insan bir fikir olusuruyor karakterlere iliskin ve malum 
Ingiliz kulturunun kisisel mesafeye onem verdigi soylenir hep. Sonuc Umdugumdan daha sicak bir 
karsilama oldu. Ingilizce’yi kendimi idare edece duzeyde bildigimi dusunerek gelmistim. Sonucta o 
kadar maillesme yapmis, motivasyon mektubu yazmistim ancak aksan konusunu hic 
dusunmedigimi havaalaninda ‘Nasilsin?’, ‘Yolculuk nasil gecti?’gibi sorulari birkac tekrardan sonra 
anlayinca fark ettim.  Birlesik Krallik’ta aksanlar o kadar farkli ki… TV izlerken dahi bunu 
anliyorsunuz. Iskoc yapimi film ve diziler sanki Ruscaymis gibi gelmisti ilk basta, ya da Liverpool, 
Manchester, New Castle tarafinin kendine has bir aksani var ve anlarken zorlaniyorsunuz. Ingilizler 
dahi bunu dile getiriyor. Bana gore ulkenin bati tarafi (Gloucester, Bristol, Bath) ve Londra (Merkez 
ve kuzey kisimlar - Londra’nin bazi kisimari da degisik aksanli konusuyor) daha anlasilir.  
 
Notlarimi birkac baslik altinda topladim: 
 
Dil 
 
Ilk geldigimde en cok zorlandigim konu oldu. Herkes gibi konusmayla ilgili sorunlu olarak buraya 
geldim. Ister istemez Amerikan aksanina maruz kaldigimiz icin ilk geldigimde aksandan dolayi sanki 
baska dilmis gibi hissediyordum. Kulak zamanla alisiyor, zamanla insanlari nasil anlamaya 
basladigina inanamiyorsun. Su an seviyem harika diyemem. Anlamadigim, kendimi ifade ederken 
zorlanip daha basit kelime secerek konustugum oluyor. Ilk geldigim zamana gore inailmaz bir 
ilerleme kaydettigimi soylemekle birlikte konusmamin daha akiskanlik kazandigini hissediyorum 
hatta toplantilara katilip bazen saka yapabiliyorum (Ingiliz kulturu icin cok onemli bir konu) Bu 
acidan Ingiltere benim icin cok iyi bir secim oldu. 
 
Tavsiyeler:  
 

o Ilk zamandaki anlama ve kendimi ifade etme zorluklarindan dolayi kendimi cok 
zorluyordum. Her aksam oturup ders calisiyordum ancak bu beni cok da mutlu eden bir 
yontem olmadi. Sonrasinda ders calismayi ve Amerikan aksanini azalttim ve izledigim her 
seyi Ingiliz yapimlarindan secmeye basladim. Sevdigim seyi yaparak dil ogrenmeye calistim. 
Bu; kulturu, bolgelere gore degisen agizlari de ogrenmeye de katki sagliyor hem de Ingiliz 
birisiyle konusurken ekstra bir konu daha olmus oluyor.  
 

o Buraya geldigimden bu yana Turkce altyaziyi biraktim. Ne izlersem Ingilizce altyazili 
izliyorum. Ilk zamanlarda bir filmi izlemem cok uzun suruyordu merak edip sozluge 
baktigim icin ancak zamanla (cogu zaman) buna gerek kalmadi.  Bu yontemin cok faydasini 
gordum.  
 

o Gazete dergi okuyup, ulkenin gundemini takip ettim. Bu yine hem dil ogrenmeye 
(jargonlariyla birlikte) hem de sohbet etmeye fayda sagliyor. 
 

o Meslegimle alakali Ingilizce kaynakli sertifika programlarina katildim. Ilk zamanlar 
Ingilizcemin daha iyi seviyeye gelmesini bekledim bu programlara katilmak icin, sonradan 
bunun zaman kaybi oldugunu dusunup ayni filmlerde Ingilizce altyaziya gectigim gibi 
egitimlerde de anlamadigim yerlerde sozluge bakarak devam ettim. 
 



 

 

o Ingilizce’den Ingilizce’ye sozluk kullanmak. Bu cok 
guzel bir yontem. Bir kelimenin Ingilizce 
aciklamasina baktiginiz zaman anlamlar kafada daha 
iyi sekilleniyor ve daha fazla kelime ogreniyorsunuz. 
 
 

o En onemlisi ve beni mutlu eden kisim; kendimi buna zorladigim icin artik Ingilizce kitap 

okuyabiliyorum. 5 kitap bitirdim. Su anda Gazap Uzumleri’ni okuyorum 😊  
 
 
Ev ozlemi 
Ilk zamanlarda daha baskin hissediliyor bence. Geldigimden bu yana Turkiye’ye gelmedim. 
Zamanla ailemi, arkadaslarimi ozlemeye de alisiyorum. Ara sira sosyal medya sayesinde fotograflar 
gordukce insan bir uzuluyor ben orada degilim diye. Sonucta biz buradayken geride biraktiklarimiz 
da hayatlarina devam ediyorlar, icinde bizim olmadigimiz anilar biriktiriyorlar. Ben geride 
kaliyorum hissine kapilmamak icin, senin deoldugun yerde guzel ani biriktirmen onemli. Bu 
sebepten toplumla bir sekilde iletisim kurmanin sart oldugunu dusunuyorum. Ilk kisimda da 
bahsettigim gibi sosyallesme acisindan dezavantajli bir konumda yasiyorum. Elimden geldigi kadar 
bu sorunu asmaya calisiyorum. Baslangica gore iyi durumda, beklentilerimin gerisindeyim 
diyebilirim.  
 
Insanlarla Iletisim 
Kurumdaki insanlar acisindan cok sansliyim cunku asagi yukari herkes cok guleryuzlu. Colchester 
asker sehri ve Londra’ya cok yakin oldugu icin cok goc almis zamaninda. Bu bakimdan Iskocyali, 
Irlandali ya da baska sehirlerden gelen (ozellikle Londra) cok insan var. Bu sebepten her insanla 
konustugunda farkli bir dunyanin kapilarini araliyorsun. Irlandali ve Iskoclara karsi ozel olarak sevgi 
duymaya basladim bu surecte. Bence biraz daha sicak kanli ve konuskanlar Ingilizlere gore. 
Ozellikle Irlandalilarin davranis bicimini tamamen olmasa da Turk kulturune benzettim diyebilirim.   
 
Kucuk bir yerde yasadigimiz icin insanlar daha fazla acik ve konuskan, bu durumu Londra disinda 
birkac yerde de gozlemledim. Otobus duraginda, otobuste, ya da herhangi bir yerde ayakustu 
konusmaya baslayabiliyorsun ozellikle yaslilarla.  
 


