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Palermo’dan Herkese Selam, 

Neredeyse ikinci ayımı bitirecek olsam da buraya 

ilk geldiğimde neler yaşadığımı sizlerle 

paylaşmasam olmaz  

Ben Meryem. İstanbul’da doğdum büyüdüm. 

İstanbul Üniversitesi uzatmalı sosyoloji 

öğrencisiyim. 2012 yılından beri aktif bir şekilde 

gönüllü çalışmalarda bulundum hatta 2013 

Haziran’dan beri YAŞÖM-Yaşayarak Öğrenme 

Merkezi’nin koordinatörlüğünü yaptım. Pek çok kez 

yurtdışına çeşitli gençlik çalışmaları vb programlar 

için çıktım. Ancak hiç bu kadar uzun süre başka bir 

ülkede bulunmamıştım. 

Palermo’ya ilk geldiğimde sırtımda kocaman sırt çantam ve elimde kocaman bir valizle evimi 

kaybolmadan bulabildim. Evimde 6 kişi yaşayacağımızı önceden biliyordum ancak evin bu kadar 

büyük ve güzel olabileceğini tahmin etmemiştim doğrusu  İlk 3 günü evde diğer 2 gönüllü 

arkadaşımın gelmesini bekleyerek geçirdim. Arada çıktığım market alışverişlerinde Duolingo’dan 

öğrendiğim yiyecek isimlerini arayarak sorunsuz alışverişlerimi tamamladım. 

Uzun zamandır Palermo’da AGH gönüllüsü olan  ve benim gibi yeni gelen tüm ev arkadaşlarım çok 

iyi insanlar. İlk günden itibaren aramızdaki dostluğu hepimiz fazlasıyla hissettik. Bir ay boyunca 

hep birlikte şehir içinde gezilere çıktık, birlikte İtalyanca öğrendik, inanılmaz güzel Sicilya 

yemeklerini tattık. 

İlk haftalar herkes çalışma alanlarına gitmeye başladı. Ben henüz İtalyanca bilmediğim için 

çalışma alanım olan ofise gittiğimde sadece İtalyanca’mı geliştirmek için bilgisayarda çalıştım. 
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Şunu söylemeliyim ki buraya gelene kadar 

acaba doğru bir yere mi geldim acaba benim 

için iyi olacak mı diye düşünmedim değil. Ancak 

buraya geldiğim andan itibaren şehre bayıldım! 

Kesinlikle İstanbul’dan kat ve kat küçük 

olmasına rağmen; havanın güzelliği, insanların 

sıcaklığı, vejeteryan Sicilya yemeklerinin 

güzelliği ile beni benden aldı.   

Bu yazım aslında bir alışma süreci yazısıydı. 

Zaman geçtikçe, yeni insanlar tanıdıkça buranın 

bir parçası olduğumu hissetmeye başladım. Bir 

sonraki yazıda görüşmek üzere  

Sorularınız ve daha fazla fotoğraf için 

instagram hesabım: meryem_aydn 


