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a. Kültürel Gözlemler 

Avrupa’nin geleneklerine en cok bagli olan ülkelerinden birisi Polonya en azindan 

benim gordugum kadariyla. Geldigimden beri kulturleriyle ve tarihleriyle baglantili 

olan birçok olayla karsi karsiya kaldim.  

Polonyalilarin Avrupa’nin en Katolik ülkelerinden biri olduğu cok belli. Gelmeden 

once bu kadar olacagini düşünmemiştim ama geneli bu yönde. Dinle ilgili konularda 

biraz dikkatli olmakta fayda var. Mesela Jagiellonian’da okumuş olan II. John Paul 

Polonyalilar icin cok önemli. Dine bagli olarak bir suru ozel günleri var. Erasmus 

öğrenim sürem boyunca cok fazla bu tarz ozel günlere maruz kaldim. Benim icin cok 

farkli deneyimlerdi hepsi. O yüzden onlari paylaşmak istiyorum. Bu ozel günlerinden 

All Saints Day.  

Kasim ayina doğru butun marketlerde cesit cesit renkte mumluklar satilmaya 

başlaniyor. Ayni sekilde bir suru insanin bunlari aliyor. 1 Kasim’a yaklasirken birçok 

insan ailelerinin yasadigi sehirlere donuyorlar. 1 Kasim gününde bir araya gelen 

aileler olen aile büyüklerinin mezarlarina gidip aldiklari mumluklari koyuyorlar ve 

ruhlarini onurlandirdiklarini düşünüyorlar. Krakow’un en buyuk mezarliklarindan 

birine gitmiştim bu günde. Gorsel olarak cok güzel manzaralar oluyor. Polonya’da 

denk gelirse gidilmesi güzel olabilecek bir olay bana gore. 

Avrupa’nin birçok yerinde olduğu gibi Christmas zamani burda da cok güzel geçiyor. 

Bircok kişi bu gunu ailesiyle geçirmek için ailesinin yanina gidiyor ve genelde 

disarida kimse kalmıyor. Bizde genelde yitirilmeye basladigi icin böyle bir durumla 

karsilasmak beni cok sasirtti. Yurtta Turklerden başka kimse kalmadi nerdeyse.  



6 Aralik Swiety Mikolaj Gunu Polonya’da. Diger ulkelerde Santa Claus Day olarak 

biliniyor. Polonyali bir arkadasim o gunde bana hediye vermisti. Sanirim genel olarak 

adetlerinden birisi. Beni o zaman cok sasirtmisti cunku o gunun ozel oldugunu da 

bilmiyordum. Birden hediyeyle karsilasinca cok degisik hissetmistim   

Dinden ayri olarak Polonyalilar tarihlerine baglilar. Hicbir olayi atlamiyorlar. 123 sene 

esaret altinda kalmislar ve o donemde Polonya’nin bagimsiz olmasini savunan tek ulke 

Osmanli Devleti’ymis. O yüzden Turklerin bilinme orani cok yüksek. Genelde 

Ispanyol zannetseler de Turk olduğumuzu söylediğimizde genelde cok güzel tepkilerle 

karsilasiyoruz. Bazen can sıkıcı sorular da sorabiliyorlar. Bilmediklerinden kaynakli 

ama dine yonelik fazla soru gelebiliyor. Ogrenmek icin merakli olmalariyla dogru 

orantili ama cok fazla karsilasacagimi dusunmemistim. O beni cok sasirtmisti hala da 

sasirtiyor   

Yemeklerinin Turk yemekleriyle alakasi yok maalesef. En cok ozledigim seylerden bir 

tanesi de yemekler. Pierogi adini verdikleri yemekleri bana tanidik gelen tek 

yemekleri. Onun haricinde Zapiekanki adini verdikleri başka bir yemekleri daha var. 

Bazuka gibi bir sey. Yerken insan bir garip hissediyor.  Gelmeden once benzer 

seyler bulamam diye düşünüyordum ama ona da alisiliyor.  

Millet olarak biraz fazla tezcanliyiz sanirim o yüzden yayalara kirmizi isik yandiginda 

beklemeye alışmak benim biraz uzun suremi aldi. Yol doluyken beklemek normal de 

gecenin bir yarisi yolda kimse yokken beklemek biraz değişik oluyor. Hep soyluyorum 

“Erasmus’ta ne yaptın?” diye sorulursa “kirmizi isikta bekledim” diye cevap 

vereceğim. Olasi bir polisin görme durumunda cezalarin uygulandigi biliniyor 

yasalarinda var ve kurallara uyan bir toplum. Kucuk çocuklardan başlayarak halkin 

cogu kurallara uyma konusunda ciddiler.  

Ulasim acisindan Ankara’dan sonra gerçekten hayatin cok kolay olduğunu gordum. 

Kurallara uyma aliskanliklari ulasim araclarinin dakik calismasinda da kendisini 

gösteriyor. Duzen hakim hayatlarinin her alaninda. Ister istemez burda onlarin yasam 

biçimine alışmak durumunda kaliniyor. Kurduklari sistem ya da insanlarin davranislari 

da bir yabancinin alismasini kolaylastiriyor.  

İnsanlari hakkında konuşmak gerekirse bence iki dönemleri var hayatlarinda: Havalar 

sicak olduğundaki Polonyalilar ya da havalar soğuk olduğundaki Polonyalilar. Ilk 

geldiğimde havalar henüz güzelken herkes neşeli, mutluydu. Ne zaman havalar soğudu 

insanlarda da bir değişiklik oldu. Genel olarak biz Turklere gore daha soğuk bir 

yapilari var ama zamanla ona da alisiliyor. Marketlerde, sokakta bazen somurtan 

insanlar görmek hos olmuyor  ama bence konuşmaya basladiklarinda cok iyi insanlar. 

En yakin arkadaslarimin hepsi Polonyali. Ciddi anlamda yardimlari oluyor. Ozellikle 

dil acisindan yardimlari cok buyuk ki Polonyadaki en buyuk handikap bence dil. Onu 

cozdugunuzde her sey daha güzel bir hale bürünebiliyor.  

Krakow’daki insanlarin Ingilizce bilme oranlari cok yüksek o yüzden cok fazla sikinti 

yasamadim ama bazi durumlarda Ingilizce bilmeyen biriyle iletişim kurmaya calismak 



sorun olabiliyor. Genel olarak tavir ve davranislari resmi ama saygi çerçevesinde 

davranıyorlar. “Tesekkurler, iyi günler, afedersiniz” gibi bir gun içinde siklikla 

kullandiklari kelimeleri öğrenmek cok fazla isime yaradi size olan ilgi ve saygilarini 

da arttırıyor.  

Zorluklarinin yani sira hayatiminda “iyi ki yaptım” dediğim bir sey Erasmus. O 

yüzden kultur farkliliklari da olsa bazi seylere alışmak zor da olsa zaman geçtikçe her 

seye alisiliyor.  

b. Akademik Gözlemler 

Jagiellonian Universitesi geçenlerde yapilan bir arastirmaya gore Avrupa’nin ilk 10 

universitesi arasina girmiş. O yüzden eğitim alinabilecek en güzel ve en koklu 

universitelerden bir tanesi. Iyi bir universite olduğunu biliyordum ama bu derece iyi 

olduğunu bilmiyordum gelmeden once. Hocalari da öğrencileri de bunun farkında. 

Bircok derste “Polonya’nin en iyi öğrencileri olduğunuzu unutmayin.” gibi ifadeler 

duydum.  

 

Fakulte sehir merkezinin biraz disinda bu konuda Hacettepe’yle arasinda bir fark yok 

 Yeni yapilmis bir kampus o yüzden siniflarinin donanimi de farkli. U seklinde 

siniflar oluşturulmuş. Derse katilim veya dersin islenisini kolaylastiriyor böyle olmasi. 

Ben daha kalabalık bir ortam olur diye beklemiştim ama tamamen farkli cikti karsima.  

 

Egitim sistemleri Hacettepe Universitesi’yle kiyaslandiginda daha farkli. Hacettepe’de 

Ingiliz Dili ve Edebiyati adi altinda kurulmuş bir bolumken burda English Philology 

olarak geçiyor ve Amerikan Kulturu ve Edebiyati ve ayni zamanda Ingiliz Dil Bilimi 

derslerini de içeren geniş kapsamli bir ogretim programlari var. Bizde ayri olduğu için 

Jagiellonian’da da ayri olacagini dusunmustum ama öğrenciler ilerlemek istedikleri 

alani yüksek lisans yaparken belirliyor. Birinci sınıftan itibaren Dil Bilim dersleri 

agirlikli olmak uzere edebiyat dersleri veriliyor. Genel olarak Polonya eğitim sistemi 

iyi olduğu icin öğrencilerin de bilgi birikimleri iyi. Ingilizce acisindan da bu böyle. 

Pratik Ingilizce adini verdikleri derslerle de olan Ingilizcelerinin üzerine ekliyorlar. Bu 

kadar olabileceğini düşünmemiştim ama bizdekine kıyasla Ingilizceye hakim olma 

oranli yüksek. Bunun bizim ilkokuldan beri aldigimiz eğitimle alakasi var cok fazla 

üniversiteye mal edilemez cunku Jagiellonian’da da bu bolumde Ingilizce 

öğretilmiyor.  

 

Ders kayit sistemleri Erasmus öğrencileri icin daha farkli. Her Erasmus öğrencisi dersi 

veren hocayla konuşmak zorunda dersi almak icin. Aldigim derslerde reddeden hoca 

olmadi ama gelmeden once seçtiğim dersleri tekrar seçmek biraz mantiksiz oluyor.  

 

Derslerin geneli araliksiz bir buçuk saat suruyor. Bazen dersi takip etmek zor 

olabiliyor bu acidan. Bu da bizdeki sistemin farkli olmasindan kaynaklaniyor.  

 



Dersler Hacettepe’den farkli olarak Lectures ve Seminar/Class olarak ikiye ayrılıyor. 

Bu sisteme alismam biraz uzun suremi aldi. Seminar dersleri öğrenci merkezli daha 

cok. Ogrencilerin goruslerine oncelik veriliyor. Edebi eserin doneme nasil bagli 

olduğu gibi teknikle değil daha cok anlamaya ve ona gore analiz etmeye calisiliyor. 

Kesin yargilara varmadan cok farkli gorusleri ortaya cikartmak amacli gözlemlediğim 

kadariyla. Hacettepe’de de olan cok farkli değil ama ben bu konuda Hacettepe’nin 

eğitim sistemini daha cok seviyorum. Teknik ozellikleri on plana cikiyor eserlerin ayni 

zamanda yorumla bütünleştiriliyor o yüzden donemin Hacettepe’de daha iyi 

anlasildigini düşünüyorum.  

 

Hocalarin davranislari olumlu yönde sinifta herkese karsi. Erasmus öğrencisi olunca 

ayri bir muameleye maruz kalinmiyor. Degisik konularda Erasmus öğrencilerinin 

bagli olduklari kültürle alakali sorular da sorulabiliyor. Bu da onlarin değişik kulturleri 

anlamalarina yardimci oluyor. Aldigim derslerdeki cogu hoca derste sadece Ingilizce 

konuşuyor. Aldigim bir dersin hocasi icin ayni seyi söyleyemeyeceğim. Yarisini 

Ingilizce yarisi Lehce olabiliyor bazen. Lehce konuşmasından Polonyali öğrenciler de 

memnun değiller. Lehce konuştuğu surede dersle ilgili bir sey anlatmadigini söyledi 

Polonyali öğrenciler. O hoca disindaki diğer hocalarin islerine ve ayni zamanda  

öğrencilere karsi saygilari benim en cok dikkatimi ceken ozellikleri oldu. En 

begendigim ozelliklerinden de biri. Derste ders disinda hiçbir sey konuşulmuyor, 

dersin suresi disinda öğrencilerden de ekstra sure kalmalari beklenmiyor. 

Hacettepe’yle kiyaslandiginda bu ozellikleri cok güzel. 

 

Polonyali öğrencilerin tutumlari da hocalarin tutumu gibi. Butun isler saygi 

çerçevesinde yurutuluyor. Erasmus öğrencilerine olan tutumlari da olumlu yönde. 

Kutuphane sistemleri ve okul kurallari da farkli olduğu icin cok fazla yardimlari oldu. 

 

Akademik kadrolarinda saygi duyulmasi gereken birçok kişi var. Kendilerini 

geliştirmiş bir kadro. Ogrencilere en fazla nasil yardimci olunabilir diye düşünüyorlar.  

Bir sınavdan beklenilenin altinda alindiginda ikinci hatta ucuncu bir sans veriliyor.  Bu 

da eğitim sistemlerinin yapici olduğunu gösteriyor.  

     

Bolum genel olarak Ingiliz Filolojisi üzerine kurulu olduğu icin sadece Ingiliz 

Edebiyati dersleri verilmiyor. Dolayisiyla Hacettepe’deki gibi bir donemde dört 

edebiyat dersi verilmiyor. Sistemleri yüksek lisansta öğrencinin belli bir alana 

yönelmesi üzerine kurulu olduğu icin Hacettepe’yle kıyaslanamayabilir. Kisisel fikrim 

bu acidan Hacettepe’nin daha iyi olduğu yönünde. Hacettepe’deki cogu zorunlu ders 

burda seçmeli olarak aciliyor. Donemler arasinda boşluk olabiliyor o yüzden Ingiliz 

Edebiyatini anlamak adina Hacettepe’nin daha iyi olduğunu düşünüyorum. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


