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Vıyana’dan selamlar… Şuan tatil sürecinde 

olduğum için Viyana’ya kuzenimin yanına 

gelerek hem kuzenimi hem Viyana’yı görerek 

geçirmek istedim tatilimi. Bu yüzden tatil 

rotamı Türkiye yerine farklı bir Avrupa 

ülkesine yönlendirdim.  

 Burada bulunduğum süreden beri sanırım en 

hareketli ve en heyacanlı geçen süre aralık ayı 

oldu. Noel bayramının olması günler  

öncesinden bir dizi hazırlığı beraberinde 

getirdi. Kasım ayında birçok caddenin ışıklar 

ile süslendiğine şahit oluyorsunuz. Her 

caddedenin ışıklandırılmaları izlenmeye ve 

görülmeye değer.  

  Okul daha tatil sürecine girmeden okulda 

birçok etkinlik ve kutlama yapılmaya 

başlanmıştı. Bu etkinliklere katılarak karanlık 

aralık ayının depresif ruh halinden 

sıyrılabiliyorduk.. Okulda derslerin içeriği de 

buna yönelik hazırlıklar ile ilgiliydi. Misal bir 

sınıfta herkes kendi yılbaşı kartını hazırlıyordu. 

Burada birbirine kart göndermek çok geleneksel. Herkes birbirine yaptığı yaldızlı renkli 

kartlardan gönderiyor. Mutfak sınıfında ise yılbaşı için tatlılar hazırlandı. Okulun mutfak 

sınıfında yapılan ürünler satılıyor. Bir kısmı da verilen aralarda öğrencilere sunuluyor.  

  Finlilerin yılbaşı için bir dizi yaptıkları tatlı çörekler var. Noel öncesi bol bol bunları tatma 

imkanınız olacaktır. Kendilerine has bir glögi denilen bir içecekleri var. Buda noel sürecinde 

çok tüketilen geleneksel bir içecek. 

Finliler genel olarak noellerini aileleri ile geçirerek kutluyor. Bizde kutlanan dini bayramlar 

ile benzer. Herkes büyük bir heyecan ile bekliyor. Bu heyecan en çok küçük çocuklarda 
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görülebiliyor. Bunun bir diğer sebebi noel 

babanın gerçekliğine inanmaları çocukların. 

Küçük çocukları bulunan aileler o gece 

hediyelerini noel babaya vererek noel 

babanın koca bir hediye paketi eve gelip 

çocuklardaki bu inancı diri tutabiliyor. Tabi 

belli bir yaştan sonra çocukların inanması 

mümkün değil ama küçük çocuklardaki o 

heyacanı ve bekleyişi görmek harika.Noel 

aralığın yirmi dördünde kutlanıyor. Bense 

yirmi beşinde Viyana’ya geldim. Bu yüzden 

noel kutlaması için finli support family ile 

geçirerek buna yakından tanıklık etme fırsatı 

buldum. Zaten haftalar öncesinden 

gittiğimde noel için birlikte çörekler 

hazırlayarak  başlamıştık sürece. Bu sefer 

eve gittiğimde salonun ortasında büyük 

renklendirilmiş çam ağacı. Evin içinde 

sürpriz hediye için yapılan fısıldaşmalar her 

yerde renkli ışıklı süslemeler noele özel masa örtüsünden perdeye kadar her şey bugün için 

özenle hazırlanmıştı. Ve bir dizi yiyecek içecek bugün için hazırlanmıştı. Bu arada 

Finlandiya’da noel için ‘ham ‘ dedikleri domuz butundan yapılan bir yemek geleneksel olarak 

tüketiliyor. Ben daha önce hindinin geleneksel olarak tüketildiğini düşünüyordum ama 

geldikten sonra hindinin daha çok  

İngiltere’de geleneksel olarak tüketildiğini 

öğrendim.  

Onun dışında bulunduğum şehirde bulunan 

işletmecisinin Türkiye’den gelenler olduğu 

bir barın ön noel kutlamasına katıldık, 

buradaki diğer iki gönüllü ile.  Güne özel 

olarak bir dizi yiyecek dışında bir de dansöz 

vardı programda. Bu sayede Türkiye’de 

sadece televizyonlarda gördüğüm dansözü 

burda canlı olarak izleme olanağı buldum.  

Bir de Couchsurfing denilen bir program 

var. İnsanlar bunu seyahat ederken 

kullanıyor. Kendinize ait bir profil 

oluşturuyorsunuz ve eğer evinizde 

ağırlayacağız bir yer varsa bunun 

fotoğrafını profilinizde paylaşabiliyorsunuz. 

Programın amacı seyahat ederken kalacak 

yer masrafından kurtularak daha ucuz 

seyahat etmenizi sağlamasının yanında 

orada bulunan ev sahibi ile şehri daha 

yakından tanıma imkanı sunması. Böylelikle çok farklı kültürden insanlar ile tanışma fırsatını 

sağlaması yanında bazen gezerken farklı bir sohbet yalnız gezmenin sıkıcılığından 



kurtulabiliyor insanı. Bir de bu programın bulunduğu şehirde haftalık toplantıları oluyor. 

Benim bulunduğum şehir küçük olduğu için burada böyle bir toplantı yapılmıyor. Ama 

Helsinki’de haftanın bir günü bu toplantılar mevcut.  Ben de buraya katılıyorum. Hem yeni 

insanlar tanıyarak sosyalleşmemi sağlıyor hem İngilizce pratik yapmamı sağladığı için benim 

için bir hayli verimli olduğunu söyleyebilirim. Hem de bu buluşmalar sayesinde o sırada çok 

farklı ülkelerden gelen insanlar ile sohbet edip birçok ülke hakkında bilgi edinme olanağınız 

olabilir.  Bu programında Helsinki’deki organiztörleri bir ön noel partisi düzenledi. Buraya 

katılarak bol bol dans edip 

eğlenme fırsatı bulabildik. 

Viyana’da ise yılbaşını 

geçirme fırsatım oldu. Eski 

Viyana denilen kısımda bir 

çok noktada farklı noktada 

konserler vardı. Gece 

boyunca buraları dolaşarak 

farklı tarzlardaki müzikleri 

dinleme olanağımız oldu. 

Bu arada yılbaşı gecesi 

couchsurfing üzerinden 

haberleşerek yılbaşı için 

burda olan iki Fransız, bir 

Kolombiyalı, bir 

Avusturyalı ve bir Türk ile 

o gün tanışarak yılbaşını 

birlikte geçirdik. Eski tarihi binaları sokaklardaki kalabalık ile harika bir manzara eşliğindeki 

güzel bir yılbaşı kutlaması geçirdiğimi söyleyebilirim. Tam saatin dolması ile Viyana’nın her 

yerinde vals müziğini 

duyabilir ve sokakta dans vals 

yapan Viyanalıları 

görebilirsiniz. Ben de bu 

geleneksel dansa katılma 

hazzını yaşadım.  Gecenin tek 

kötü tarafı havanın fena halde 

soğuk olması.  

Viyana’da insan kendini 

Türkiye’deymiş hissine 

kapılabiliyor. Burada birçok 

Türk var. ve her yerde Türkçe 

konuşan birilerini 

görebiliyorsunuz. Noel ve 

yılbaşı sürecim birçok ön 

kutlama ve kutlamalara katılarak geçti diyebilirim.  

Bir önceki yazımda İngilizcemi geliştirmek için yaptıklarımdan bahsedeceğimi söylemiştim. 

Biri yukarda bahsettiğim couchsurfing buluşmaları, bir diğeri yine Helsinki’de bulunan Cafe 

Language diye anılan bir kafe. Bu kafe de her dil için pratik yapmak için bir masa ayrılmış 



buraya gelip senin gibi pratik yapmak isteyen isteyen insanlar ile görüşüp sohbet pratik 

yapabiliyorsun. Türkçe, Fince, İspanyolca ve daha pek çok dil için buluşup konuşmalar 

gerçekleştirilebiliniyor haftanın bir günü. Bir de Finlandiya’da bizim Türkiye’deki halk eğitim 

merkezlerine benzer yerlerde çeşitli kurslar ucuz fiyata verilebiliniyor. Ben İngilizcemi 

geliştirmek için yine bir konuşma kursuna kayıt yaptırdım yeni yılda başlayacak kursa. 

Projem bittikten sonra yine bir Avrupa ülkesinde yüksek lisans yapmak istediğim için bu 

kadar İngilizce üzerine yoğunlaşıyorum.  

Yazımda buradaki yaşadığım olumlulu yönleri yazdım hep. Ama Türkiye’den gelen biri 

olarak yaşanılan her patlamada hep bir yarınızın acıdığı hissini yaşıyor insan. Ve sürekli 

olarak her tanıştığım insanın “geri dönecek misin, artık orası çok tehlikeli” söylemlerine 

maruz kalmak inanın insanın hep canını sıkan noktalar.  Velhasıl yeni yılın herkese mutluluk 

ve sağlık getirmesi temennisiyle… 


