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Merhaba, 

Uzun ve kolay olmayan bir proje arama sürecinden sonra çabalarımın karşılığını aldım.Hatta 

neredeyse bir aydır kabul aldığım projede çalışıyorum. Başta herşeyi bırakıp gelmek biraz zor 

oldu benim için. Çünkü buraya kabul aldığımda hala çalışıyordum belli bir düzenim vardı ama sonra 

içimden bir ses ”tam sırası Şerife bunu bu yaşta yapmayacaksın da ne zaman yapacaksın” dedi. 

Toparladım bavulumu ve Litvanyanın deniz kenarı şehri olan Klapeida’ya doğru yola çıktım. 

Mentorum olan Simonas beni orada karşıladı. Bu arada gelirken internet paketi almanıza gerek 

yok her yerde internet var  ve internet hızı muhteşem hatta otobüslerde bile fiber internet 

var. (facetime bile yaptım ) 

Neyse yorucu bir yolculuğun sonunda güzel ve sevimli evime ulaştım ve ev arkaşımla tanıştım o da 

Portekiz’den gelmiş. İkimiz de sıcak ülkeleren geldiğimiz için sanırım çok çabuk kaynaştık . Evimiz 

çok güzel denize ortalama 50 metre ,orman yanıbaşımızda fakat şehrin dışında kaldığı için ulaşım 

konusunda biraz zorlanıyoruz çünkü sadece bir otobüs buraya geliyor (24 numara) ve saatleri çok 

sık değil. Ama muhtemelen birkaç ay içinde merkeze taşınacağız ve problemimiz çözülmüş olacak. 

Aslında ben bundan çok şikayetçi değilim İstanbul’daki kalabalıktan sonra burası bana muhteşem 

geldi. Canım sıkıldığında çıkıp ormanda geziniyorum ya da sahile gidiyorum sakin ve dinlendirici 

benim için. Burası benim için bir yandan 7 aylık bir tatil. 

Çalıştığım yer koruma altında olan bir park, ismi Pajurio, 

Litvancada Deniz kenarı anlamına geliyor ormanın içinde ve 

denize çok yakın. Kuşların göç yolu üzerinde bulunduğu için 

onları korumaya çok önem veriyorlar resimde gördüğünüz 

gibi ağaçlara kuş evleri yerleştiriyoruz. Doğa konusuna 

gelirsek doğa sevgisi ve koruma bilinci çocuklara küçük 

yaşta aşılanıyor. (Sanırım bu konuda Ruslardan çok 

çekmişler, o huylarını hiç sevmiyorlar ) Haftada birkaç kez 

hangi kuşlar gelmiş diye kontrol için gölleri geziyoruz. 

Parkın bahçesinde sürekli yabani ördekler geziyor başta 

insana garip geliyor ama sonra aslında olması gerekenin bu 

olduğunu anlıyorsun. 

Yemek konusuna gelirsek ekmek konusunda harikalar binbir 

çeşit ekmek var tahıllı üzümlü vs hepsi çok lezzetli .(Ekmek 

benim için çok önemli olduğundan ilk ondan bahsetmek 

istedim :-))) Yoğurt almak isterseniz sakın Litvanya yapımı 

birşey almayın hiç yoğurda benzemiyor sanki krema gibi. 

Zaten onlarında kendine özgü bir kremaları var “sour 

cream” bütün yemeklere onu karıştırıyorlar.Genelde çoğu 



yemeği mix yapıp yiyorlar başta garip gelebilir ama sizde alışırsınız bir süre sonra. 

Benim en çok sevdiğim yiyecek “cheese fingers” diye tabir 

ettikleri resimde gördüğünüz şey çok estetik görünmüyor 

ama bayağı lezzetli bi rşey yarım porsiyon bile doymaya 

yetiyor.Dışı hamur kızartması içi erimiş kaşar peyniri dolu. 

Fakat Klaipeda da sadece bir yer bunu çok güzel yapıyormuş 

Litvanyalı arkadaşlarım öyle söyledi ,ben de sadece orada 

yedim yani başka bir yer hakkında pek fikrim yok. Ancak 

burayı gerçekten öneriyorum ismi “Klaipedos Senamiesti 

“Klaipeda’nın old town kısmında yer alıyor.Ayrıca oldtown da 

küçük sevimli yerel barlar var. 

İkinci haftasonumdu sanırım, Erasmus öğrencileri ile toplanıp 

Cronian Spit’e gittik kısa bir getinti yaptık. Klaipedan her 

saat başı feribot seferi var biletler de 80 cent. “Niye bu 

kadar ucuz ?” demeyin çünkü geçtiğinizde anlayacaksınız 

sadece 3 dk felan sürüyor. 

Hemen kısaca bilgi vereyim Cronian Spit (Kuron Dili ) 

Kuron Lagünü’nü Baltık Denizi’nden ayıran, 98 km 

uzunluğunda ince ve uzun kumul bir dil. Güney ucu 

Rusya’nın Kaliningrad kuzey ucu da Litvanya’nın 

güneybatısında bulunuyor ,UNESCO Dünya Mirasları 

listesinde. Daha çok fazla gezemediğim için her yerini 

göremedim ancak çok ünlü bir kasaba burada yer alıyor 

adı ” Nida” ; hava sıcaklıkları normale ulaştığı bir gün 

oraya gidip bisikletle gezmeyi planlıyoruz.Bu fotoğraflar 

da Curonian Spit’den birkaç anı sadece şimdilik.  

Bu güzel fotoğrafla yazıma burada son vermek istiyorum 

diğer bir keyifli yazıda görüşmek üzere..  

 

 

 



 

 

 

 

 


