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Burada kış bile bazen çok sıcak ve güneşli :) 

Herkese Palermo'dan selamlar, buradaki 3. ayımı doldururken İtalya için tatiller ve etkinlikler ayı 

olan Aralık'ın güzel günlerini de yakalamak 

açıkçası çok sevindirici. 

Bir önceki ayda almış olduğum bisikletimle bir 

tura çıkmak sonunda bu aya kısmet oldu. 

Havaların güzel olmasını fırsat bilerek 2 ev 

arkadaşımla birlikte bisikletlerimizi 

kaptığımız gibi Palermo'nun daha önce 

görmediğimiz yerlerini gezmeye başladık. 

Bu ayda da İtalyanca kursumuz tüm hızıyla 

devam etti. Başlarda İtalyanca'da beni 

zorlayan pek çok şey artık daha kolay gelmeye 

başladı ve artık konuşmaya da başlar oldum. 

Burada İtalya'ya gelecek arkadaşlara 

tavsiyem, eğer herhangi bir latin kökenli dil 

bilmiyorsanız İtalyanca öğreten bir takım 

kaynaklara gelmeden önce mutlaka göz 

atmanız. Zira benim en zorlandığım konu eril 

ve dişil kavramlarının şok edici derecede 

kafamı karıştırıyor olmasaydı. Yani çok iyi İngilizce'niz olsa da, bu gibi dil bilgisi konuları latin 

dilleri için daha farklı işliyor ne yazık ki. Yine de gözünüz korkmasın, zira ben de 2 ayın sonunda 

pek çok dil bilgisi kuralını diğer arkadaşlarıma nazaran geç de olsa öğrenmiş oldum :) 
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Palermo'da Aralık ayının tatil günlerinden bir tanesi de Santa Lucia Günü idi. Bu gün de 

Palermı'lular karbonhidrattan tamamen uzaklaşarak (makarna, pizza gibi temel İtalyan 

yiyeceklerinden özellikle) sadece et ve pirinç türü yiyecekler yiyorlar. Herkes dindar olmadığı için 

bu günü bu şekilde geçirmeseler de, şehrin pek çok farklı noktasında Sicilya adasına özgü olan 

Arancina'ya kimse karşı koyamıyordu tabi. :)  (Arancina; pirinç arasına çeşitli kombinasyonlarla 

peynir, et, balık, patlıcan gibi farklı tatların konulup, sonra da yağda kızartılan bir tür klasik 

yiyecek) 

 

Bu ayda sadece eğlence yoktu tabi. Hala İtalyanca bilmediğim için sadece İngilizce olan işlere 

yardım etsem de, geçen aylara nazaran daha çok yapacak işlerim olmaya başladı. Burada Aralık 

ayının 3.haftası gerçekleştireceğimiz 2 farklı programın çalışmalarına destek oldum. Bu süreçte 

çeşitli mailleşmeler, lojistik çalışmalar ve final raporlamalarında organizasyonuma destek oldum. 

Özellikle 16-21 Aralık haftası benim için fazlasıyla yoğun  bir hafta oldu ve her gün aralıksız 8-9 

saat çalışmalara farklı alanlarda destek oldum. 

 

 

 

Noel tatili İtalya için 24 Aralık-7 

Ocak arasındaydı. Henüz Avrupa'nın 

farklı yerlerine gitmek için oturma 

iznim başlamadığı için ben de bu 

dönemin 1 haftasını İtalya içerisinde 

gezmeye, 1 haftasını ise ailemi 

görmeye gitmek için ayırmaya karar 



verdim. Bu sebeple organizasyonumdan 2 gün ekstra izin alarak 22-31 Aralık arasında İtalya 

içerisinde Roma-Bolonya-Floransa-Torino şehirlerini gezme şansım oldu. Gezdiğim her yer 

birbirinden güzeldi. Bazı şehirlerde çok güzel insanlar ile tanıştım. Ancak bu gezi sırasında fark 

ettim ki Kuzey ve Güney İtalya arasında gözle görülür bir farklılık söz konusu. Güney daha sıcak 

ve samimiyken, kuzey biraz daha burnu havada ve bir o kadar da bana soğuk hissettirdi kendini. 

Bu yüzden bir kere daha anladım ki; bana burası ile ilgili bir sörü kötü şeyler söyleyen insanlara 

rağmen güneye, özellikle de Sicilya-Palermo'ya gelerek çok iyi bir karar almışım. :)   

Bir sonraki yazıda görüşüne kadar mutlu kalın ^_^ 

Sorularınız ve daha fazla fotoğraf için instagram hesabım: meryem_aydn 

 


