
ŞAHSİNE ÖZDEMİR GÖZÜYLE GIRONA TIME 

Bana göre, herkesin kafasında hayallerini süsleyen hedefleri olmalı ve bunlar için 

sonuna kadar çabalamalıdır. Erasmus benim listemde baş hedefti. Biliyorum, başlangıç için 

hiç de kolay bir hedef değil. Ancak Salvador Dali’nin de dediği gibi; “Altı yaşındayken aşçı 

olmak istedim, yedi yaşındayken Napolyon olmak isterdim. Hırsım o günlerden beri aynı 

şekilde artmaya devam ediyor."  

Kazandığımı öğrendikten gidene kadar ki süreç ve harcadığım çaba için zor ve yorucu 

(dökümantasyon, intörnlük, tez vb.) derken El Prat’a indikten sonra her şey kaybolmuştu.  

Havaalanından Girona’ya gitmek için önce tren ile ortak aktarma merkezine, sonra 

Girona trenine binmeniz gerekiyor. Girona tren istasyonu merkeze (Plaça de Catalunya) 15 

dakika uzaklıkta ve merkezde güzel hosteller mevcut. İkinci ünlü meydan Plaça 

Independencia. Burada yerel restoran ve kafeler var. Ancak Konig’e gidip Patatas Bravas 

yemeden kilisenin dibindeki River Cafe’den bir şeyler içmeden dönmenizi tavsiye etmem. 

İlk 2 haftalık dil ve kültürel kurs sonrası danışmanlarınızla tanışacaksınız. Bize karşı 

oldukça cana yakın davrandılar. Okul size birçok avantaj sağlıyor (bisiklet, spor salonu, 

kütüphane, etkinlikler). Staj yerlerinde de aynı hoşgörü ile karşılaşmak çok güzeldi. Herkes 

çok anlayışlı ve bir o kadar da sıcakkanlıydı. Stajda tanıştığımız hemşirelerle görüşmeye 

devam ediyoruz. Yeter ki siz ilgili ve istekli olun çünkü öğretmek için can atıyorlar. Sokakta 

tanımadığınız birinin dil bilmese bile size yardımcı olmak için çabalaması paha biçilemez. 

Sanırım Akdeniz ülkesi olmasına bağlı yemek kültürleri de çok uzak değil (zeytinyağı, tortilla).  

Bunların dışında bu sene başlatılan GISA Girona mevcut. GISA Girona, yerel 

öğrencileri Erasmus öğrencileriyle buluşturan bir topluluk. Birçok güzel gezi, kültürel 

etkinlikleri hep birlikte yaparken diğer ulusları da aynı ortamda tanımaya fırsat 

bulabiliyorsunuz.  

Her ne kadar İspanya diye geçse de bulunduğunuz bölge Catalan bölgesi ve 

“İspanyollar çok rahatlar” sözünün aksine Catalanlar çalışkanlar ve ekonomik anlamda 

gelişmişler. Tabii bu siesta yapmalarına engel değil.  

Girona tarihi ve günümüzü aynı anda yaşamak için muhteşem bir yer. Temps de 

Flowers Zamanı, Girona çiçeklerle süsleniyor. Sant Jordi Günü, Girona’nın Sevgililer Günü. 

Costa Brava görüp görebileceğiniz en berrak sulara sahip, Barcelona’da sokaklarda hayat var. 

Cadaques’e gidip Salvador Dali’yi görmek boynunuzun borcu ya da Banyoles’te gölde kürek 

çekmek (teknik olarak çekememek). Tüm bu koşturmacalardan sıkıldığınızda ise, kulağınızda 



müzik kathedrali dolaşmak, surlarda yürümek ya da sadece parklarda çocuklarıyla ilgilenen 

aileleri izlemek sizi rahatlatacaktır. 

Tüm bunların dışında elbette zorlanacağınız anlar olacaktır. Bunları göz ardı edip anın 

tadını çıkarmak sizin elinizde. Tıpkı bunları yaşama şansınızın olduğu gibi. Sadece deneyin. 

Son olarak; artık yarı Catalan olarak “Catalunya is not Spain” (milli slogan) diyerek sözlerimi 

sonlandırıyorum. 

Şahsine ÖZDEMİR   

 (17 Ocak – 18 Mayıs 2015) 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


