
Güney Afrika Günlüğü
Hayatımızda büyük yer kaplayan, toplumumuzun ilerlemesi 

konusunda bir araç niteliğinde olan İngilizceyi öğrenme 
arzusuyla çıkılan bir yolculuktan küçük anekdotlar sunmak 
istiyorum. Bu gayede Güney Afrika’yı seçme sebebim doğal 
güzellikleri, dil okulu seçeneğinin fazla olması ve çok çeşitli 
aktivitelerin bulunmasıydı. Bunlar bir kurgudan ibaretken 
hayal kırıklığına uğrama ihtimalini de göz ardı etmemek 
gerekiyordu, ancak benim karşılaştığım her şey seçimimin 
çok doğru olduğunu gözler önüne serdi. 

Türkiye’deki son haftamdı. Kurduğum yüzlerce hayalle 
boğuşurken aslında yeni bir maceraya adım atmış 

olduğum ve şu ana kadar yaşamamış olduğum birçok şeyi 
yaşayacağım aklıma gelmemişti. Farkında olmadığım bir şey 
vardı, yaşadığım yerden çok uzaklarda farklı emellerin peşinden 

koşma fikri hüsrana dönüşebilirdi. 
Beklemediğim şeylerle karşılaşabilir ve 
amaçlarım her ne kadar büyük olsa da yıkılmasına 
sebebiyet verebilirdim. 

Güney Afrika’daki yolculuğum Cape Town’da 
başladı. Gittiğimde Dünya Kupası’nın 

başlangıcına 3 ay kalmış olmasına rağmen, kupa  
sanki başlamış gibi kutlamalar ve karnavallarla 
karşılaştım. Bu benim için hoş bir sürpriz oldu. 
Tercihimin doğru olduğunu kendimi dil 
öğrenmeye giden öğrenci gibi değil de turist gibi 
hissettiğimde anladım. Bu şekilde hissetmemin 
sebebi dünyanın dört bir yanından yüzlerce 
insanın Cape Town’ın büyüleyici güzelliğini ve 
kültürünü görmeye gelmiş olmalarıydı. Ben de 
kendimi bu atmosfere kaptırdım.

“Boulders Bay, penguenlerle 
güneşlenip yüzülebilecek en 
güzel kumsallarından biriydi.”



Güney Afrika, insanı 
kendine çeken doğal 

güzellikleri ve inanılmaz 
eğlenceli aktiviteleriyle bir 
başka diyardı. İlk olarak 
şehrin tam ortasında olan 
Masa Dağı, harika 
manzarası ve yüzlerce 
bitkiden oluşan doğal 
örtüsüyle görülebilecek nadir 
yerlerden biriydi. Boulders Bay, 
penguenlerle güneşlenip 
yüzülebilecek en güzel 
kumsallarından biriydi. Büyük 
köpek balıklarıyla dalmaktan 
devekuşuna binmeye, dünyanın 
en yüksek bungee jumpinginden 
atlamaktan safarilere kadar başka 
çok az yerde rastlanabilecek 
aktivitelere sahipti.

Ülkede 10 dilin resmi dil olarak kabul 
edilmesine rağmen çok fazla turist 

olmasından dolayı en çok kullanılan ortak dil 
İngilizceydi. Bu açıdan İngilizce öğrenmek için 
ideal bir yerdi. Çok kısa bir sürede İngilizce 
seviyemde hayli yol kat ettim. Güney Afrika, 
dünyanın dört bir yanından öğrencilerin akın 
ettiği bir yer olması itibariyle kıtalararası 
dostluklar edinebileceğiniz bir yerdir. 

 
Eğer siz de İngilizce öğrenirken yeni yerler 
keşfedip, eşsiz anlar yaşamak ve birçok farklı 
kültürü birarada tanımak istiyorsanız, Güney Afrika 
sizi bekliyor!
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