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  Herkese selam, 

 

  Ben Beril, bir sene boyunca İtalya’nın Belluno ilinde Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi altında 

gönüllü olarak çalıştım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu bir yıllık deneyim hayatıma çok şey 

kattı. Daha önce ailesi olmadan ne başka bir semtte ne de başka bir şehirde yaşamış bir kızken, tek 

başıma kalkıp farklı bir ülkede yaşamaya başladım. İtalya’da ingilizce yaygın olarak konuşulmadığı 

ve ben de hiçbir şekilde italyanca konuşmayı bilmediğim halde, insanlarla iletişim kurmaya ve 

oraya adapte olmaya çalıştım. Hiçbir şey kolay değildi; bazı zamanlar gerçekten zorlandım, kişisel 

sebeplerden ötürü kötü geçen günlerim de oldu. Ama şimdi o zorlukların çoğu da benim için eğitici 

birer tecrübelere dönüştüler.      



  İtalya’nın birçok bölgesini gezme şansım olduğu gibi, hayatımda daha önce hiç yurtdışına 

çıkmadığım halde birçok farklı ülkeye de gitme fırsatım oldu. Birçok uluslararası projeye katıldım, 

Youth Exchange programlarında yer aldım, hem de başka bir proje sayesinde kurumdaki diğer 

çalışanlarla birlikte ülkemi ziyaret etme şansı buldum. Olabildiğince, kendi çapımda Türk kültür, 

gelenek ve göreneklerini tanıtmaya ve ülkemiz hakkındaki önyargılarını yıkmaya çalıştım. Farklı 

farklı ülkelerden gelen insanlarla arkadaş oldum, beraber gezdik, beraber güldük ağladık. Aslında 

birbirimize karşı istemeden de olsa ne kadar çok önyargılarımız olduğunu keşfettik. Tabularımızı 

yıkmak için daha fazla zaman geçirdik, ortak noktalarımız olduğunu fark ettik ve gittikçe biraz daha 

fazla açık görüşlü olmaya başladık.  

 

  Benim için Agh; kültür alışverişini sağlayan, gençlerin dünya görüşünü genişleten, bize 

tabularımızı yıkma fırsatını veren uluslararası pahabiçilemez bir deneyimdi. Biri bana sorsa, benim 

de katılma mı tavsiye eder misin diye, kesinlikle onun yerine o sorumluluğu alıp da gitmelisin 

arkadaşım diyemem. Çünkü her Agh projesi kendi içinde farklıdır. İtalya’dayken iki kere, Ulusal 

Ajansın diğer ülkelerden İtalya’ya gelen tüm gönüllüler için organize ettiği toplantılara katıldım. 

Orada birçok gönüllü ile konuştuğumda, fark ettik ki aynı ülkede, hatta aynı ilde dahi olsa 

hepimizin de projeleri birbirinden tamamen ayrıydı. Kimisi kurumunun ona hiçbir iş vermediğinden 

ötürü söylenirken, kimisi de sürekli çalıştırıldığından muzdaripti. Kimisi için projesi tam da istediği 

gibi dolu dolu ve güzel geçerken, kimisi için de biraz hüsrandı.  

  



 Yabancı bir dilin konuşulduğu,geleneği ve adeti farklı bir yerde tek başına yaşamanın herkes için 

kolay olabileceğini düşünmüyorum. Ama 

kendi ufkunu geliştirmek ve ayakları üzerine 

daha sağlam basmak isteyen her gencin bu 

tarz uluslarası bir projeye katılmasını 

kesinlikle destekliyorum. Daha önce 

yapmaya fırsat bulamadığım, hatta 

varlığından bile bihaber olduğum birçok şeyi 

deneyimledim diyebilirim. Dolomiti 

Dağları’nın etekleri boyunca sadece zirveye 

ulaşması dört saat süren bir yürüyüşe de 

katıldım, halkın eski geleneklerine dayanan 

yöresel festivallerine de… İlk defa Christmas 

kutlamasına katıldım, italyanlara özgü birçok 

yemeği ilk defa orada tattım, dezavantajlı 

arkadaşlarımızla hiçbir engele takılmadan 

beraber maratonlara da katıldık, mülteci 

barınaklarında hep beraber yemekler de 

yedik şarkılar söyledik dans ettik ve daha 

nicesi… Onlarda bizden bir parça; bizde de 

onlardan bir parça her zaman mutlaka 

bulunuyordu. Bir gün italyan bir arkadaşım beni oradaki Türk köyü olan Moena’ya götürmüştü; ben 

de beraber Türkiye’ye döndüğümüzde ona italyan kültürüne ait yapılarımızı göstermiştim.  

  Bir sürü güzel dostluklar ve gülmekten yerlere yattığım anlar biriktirdim; geriye dönüp baktığımda 

iyi ki de Agh yapmışım diyorum. Eğer siz de bu serüveni deneyimlemek isterseniz, tek önerim size 

gönderici kuruluşunuzu seçerken dikkatlice davranmanız. Agh sözleşmesi ile ilgili her türlü 

prosedürde, ev sahibi kuruluşunuza varmanız için gerekli olan belgeleri toplamanızda, vardıktan 

sonra yaşayabileyeceğiniz en ufak sorunda size gönderici kuruluşunuz yardımcı oluyor. Bana bu 

süreçte her zaman destek olan Zafer Bey’e ne kadar teşekkür etsem az olur, kelimelerim kifayetsiz 

kalır. Yabancı bir ülkede, nasıl çözümlenebileceğini dahi bilmediğim bir sorunla kalakaldığımda, 

beni hiç ama hiç yalnız bırakmadı, sağ olsun. O yüzden buradan, başta Zafer Bey olmak üzere, tüm 

Gençtur ailesine şükranlarımı sunarım, her şey için binlerce kez teşekkür ederim! Bütün Agh 

adaylarına da iyi şanslar dilerim, umarım her şey gönlünüzce olur. Yeniliğe adım atmaktan 

korkmamanızı dilerim, hangi maceranın size ne getireceğini asla bilemezsiniz, yolunuz açık olsun! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


