
                               Hayallerinin Peşinden Koşan Sevde ile Slovenya’da Erasmus 

Hiçbir şeye olmaz gözüyle bakmayın derlerdi de inanmazdım, ta ki benim için gerçekleşme ihtimali 

çok düşük olan bir hayalim öğrenciliğimin son yazı çalan bir telefonla gerçek olana kadar. Kulaklarıma 

inanamadığım o anlarda beşinci yedekten Erasmus’a gitmeyi hak kazanmıştım ve benim yorucu ama 

bir o kadar da eğlenceli sürecim böyle başlamıştı. Aylar boyunca gitmek için can attığım Slovenya tüm 

o güzel ve temiz doğası içinde beni bekliyordu. Pek çok kişinin ismini dahi duymadığı, yerini bilmediği 

Slovenya aslında hayatınızı doğayla iç içe geçirmek istediğiniz yeşilin, denizin ve göğün büyüleyici bir 

şekilde birleştiği küçük ama huzurlu, sakin bir ülke. İnsanları çok sıcakkanlı olmasa da yaşadığım evde 

ki Sloven arkadaşlarım ile çok güzel vakitler geçirdim. Okulda ve huzur evinde yaptığım stajlarda 

birçok kişinin İngilizce bilmemesine rağmen kendilerini anlatma çabaları bana iletişimin sadece 

konuşmadan ve aslında bir dile sahip olmadan dahi  gerçekleşebileceğini öğretmişti. Almaya’daki Türk 

arkadaşını arayıp benimle konuşturan ve Slovenya’da hemşire olarak kalmam için ısrar eden hastamı, 

hatta gülümsediğim bir anda bana gelip sarılan bir başka hastamı ise hep hatırlarım. Zamanla kültür 

farklılığından doğan şokun etkisi de yirmi iki yaşında arabası olan arkadaşlarınızın olması, hastanede 

hasta sayısının çok çok az olması, marketlerin saat altıda kapanması ya da karşıdan karşıya geçerken 

tırların dahi fren yapıp durmasıyla ortadan kalkıyor ve bu duruma kısa sürede alışıyorsunuz. Birçok 

kültürden ve ülkeden bir araya gelen insanlarla akşamları yaptığınız o sohbetlerin tadı ise 

unutamadığınız anılar arasına kazınıyor. Ulaşımın ve konaklamanın biraz  tuzlu olduğu  Avrupa da 

gezdiğiniz birbirinden farklı müzenin, katedralin, sarayın etkileyici ruhu ve şehirlerin büyüleyici 

mimarisi  sizi ikinci kez bir daha oraya ne zaman gideceğinizi düşündürüyor. Yolculuk esnasında 

yaşadığınız tatlı tesadüfler, edindiğiniz arkadaşlıklar ise aklınıza gelince hep sizi gülümseten ve 

anlatmakla bitiremeyeceğiniz anılar arasına ekleniyor. Yaşadığım her şeyi anlatmak zor olur lakin 

özetle, mesleki gelişimin yanı sıra Erasmus yapmak bana çok şey kattı ve beni büyüttü. Vizyonunuzu 

genişlettiğiniz ve kendinize yeni misyonlar edindiğiniz bu yolculuğu umarım herkesin yapma şansı 

olur. Olmaz demeyin olur yeter ki hayallerinizin peşinden koşun. 
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