
1997

SLAVE N`KOLOVSK` – KAT`N

EVLIYA ÇELEBI’NIN 

DÜNYA SEYAHATLERI

IZLERINDENISBN  9989-157-16-2

SLAVE N`KOLOVSK`-KAT`N Makedonya ve uluslararas@
kültür ile bilim kamuoyunda dünyan@n dört bir yan@nda
ya[ayan Makedonlar@n hayat@, kültürü, edebiyat@, dili,
dini, bilim ve tarih konular@n@ inceleyip, çok say@da
yaz@ ve röportajlar@yla ün sa|lam@[t@r...
Slave Nikolovski-Katin’in yarat@c@l@|@nda “Makedonya 
Holokaust’u”, “Makedon Dirilmesi”,
“Gurbet Özlemi”,  “Avustralya’da evdeki gibi”,
“Makedon göçmen bas@n@”,
“Aya Kiril’in onuruna”, “Avustralya, Kanada ve
ABD’de Makedon ortodoks kiliseleri”,
“Göçmen [airler meri-diyenleri”, “Makedon göçmenleri
panoptikumu”, “Göçmen ufuklar@”, “ABD ye Kanada'da
Makedonlar” ve “Atanas Bliznakov monografisi” ile
“Andrea Branov
monografisi” “Yanovski ailesinin monografisi”
“Dünya uygaeliginda Makedonya'nin katkisi”
man[etli eserleri özel önem uyand@rmaktalar. 
Sözlük bilimi (leksikografi) alan@ndan ise [u eserleri
göze çarp@yor: “`ngilizce-Makedonca Limnoloji Sözlü|ü”,
“`ngilizce-Makedonca Bioteknik Sözlü|ü”, “`ngilizce-Makedonca
Bilgisayar Teknoloji Rehberi”, “`ncil Sözlü|ü”, “Alt@ dil üzere
Resimli Sözlükler”. Türkçeye a[ina olan Slave Nikolovski-Katin
birkaç y@l önceleri Üsküp Tefeyyüz ilkokulu emekli ö|retmen
ve müdiresi `smiye {aban’la birlikte Resimli Makedonca 
Türkçe-Makedonca-`ngilizce Sözlü|ü’nü haz@rlayarak sahibi
oldu|u “Makedonska `skra” yay@nevinde yay@mlam@[ ve bu
sözlük büyük ilgi görmü[tür. Çeviride de ülkemizde en
ba[ar@l@ çevirmenlerden biri olan Slave Nikolovski-Katin
`ngilizce’den Makedonca’ya çok say@da eser çevirmi[tir.
Ba[ar@l@ çevirileri sayesinde çok say@da ödüle lay@k
görülmü[tür. Çeviri alan@nda [u eserlerini anmam@z gerekir:
“Büyük `skender” (`ngilizce’den Makedonca’ya),
“Yabanc@lar Makedonya ve Makedonlar hakk@nda ne dediler”,
“Lerin’in Nevolyani köyü monografisi” ve “Ohri gölünde
siprinid yavrular@n@n geli[meleri ve beslenmeleri”
(`ngilizce’ye Makedonca’dan). Röportaj alan@nda da oldukça
ba[ar@l@ olan Slave Nikolovski-Katin i[bu kitab@nda röportaj
ustal@|@n@ sergilemekte. Gazetecilik alan@nda Makedonya
Gazeteciler Cemiyeti’nin “K@rste P. Misirkov” ödülü
kazand@|@ en  de|erli ödüldür. Bunun yan@ s@ra ülkede
ve d@[ta çok say@da di|er ödül de kazanm@[t@r.
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Dünyan@n her yerinde ya[ayan

Türk ve Makedon halk@na adanm@[t@r



ÖNSÖZ

Bu eser yazar ve gazetecilik yarat@c@l@|@mda ilk
kitab@md@r. Kitab@m Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk kez Türk-
çe yay@mlan@yor. Buysa her mühellif için büyük onur de-
mektir. Kitab@n haz@rlanmas@ ve Türkiye’de bas@lmas@ gi-
ri[imi tesadüf de|ildir. Bu kitap Makedonya Cumhuriye-
ti’nin büyük dostu Say@n Mustafa Bereketli’nin giri[imi
üzere yay@mlan@yor. Zira Mustafa Bereketli’nin yazd@|@ ve
bas@ma haz@rlad@|@ “Berlin Anla[mas@ndan Günümüze
Kadar Balkanlar” adl@ eseri bundan bir süre önce Üsküp’te
Makedonca yay@mland@.

Konu aç@s@ndan de|i[ik içeri|e sahip bu iki kitab@n
yay@mlanmas@ giri[imi Makedonya ve Türkiye devletleri
aras@nda mevcut dostluk ili[kilerinin daha da geli[tiri-
lmeleri ve as@rlar süren tarihinde benzer özelliklere sahip
olan Makedon ve Türk ulusunun daha da yak@nla[mas@
amac@yla ba[lam@[t@r. Kitab@n haz@rlanmas@nda yorgunluk
nedir bilmeyen Türk tarihçisi ve seyahatname yazar@
Evliya Çelebi’nin Balkanlar ve dünyada yakla[@k  20 y@ld@r
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yapt@|@ seyahatlerinden esinlendim. Bu s@rada “geçmi-
[imizi ne denli daha iyi tan@m@[ olursak, gelece|imizi o
denli iyi ayd@nlatabilece|iz ” deyimini do|ru buldum.

Yazd@|@m röportajlar@n Türk okurunun ilgisini
çekece|i, yeni bilgi kayna|@  olaca|@ kan@s@nday@m. Kitapta
yer alan röportajlar@n birkaç@ dünyan@n tan@nm@[ merkez-
lerinde yay@mlanarak, Balkanlarda ya[ayan bir gazeteci
taraf@ndan haz@rlanan eserler olarak büyük ilgi uyan-
d@rm@[t@r.

Müellif
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I

`K` KITA ÜLKES`
TÜRK`YE CUMHUR`YET`
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� GÜNÜMÜZDE RUMEL` V`LAYET`NE BAKI{
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GÜNÜMÜZDE RUMEL`
V`LAYET`NE BAKI{

20. Yüzy@l@n sonuna do|ru Türkiye’nin büyük  se-
yahatname yazar@ Evliya Çelebi’den esinlenerek yara-
t@c@l@|@n@ incelemeyi kararla[t@rd@m. ancajk bu incelemeyi
yeni ko[ullar alt@nda yapmaktay@m. Amac@m sözünü etti|im
seyahatname yazar@n@n anlatt@|@ tarihi olaylar@n Bal-
kanlarda oldu|u gibi, dünyada da tarihi önem ta[@d@klar@n@
vurgulamakt@r. Günümüzde ise internet yoluyla  temaslar
kururuluyor.

Bu yönde ilk gazeteci ad@m@m@ memleketim Ma-
kedonya Cumhuriyeti’nin kom[ular@ Yunanistan, Arna-
vutluk ile Bulgaristan’a yapt@|@m ziyaretler olu[turdu.
Bilindi|i üzere Balkan sava[lar@ndan sonra Make-
donya’n@n bir bölümü bu ülkeler s@n@rlar@nda kald@. O za-
manlarda çok say@da Makedon vatanda[@ ülkesinden
sürgün edilmi[ ya da soyk@r@ma u|ram@[t@r. Bu yüzden
kitab@n ba[l@klar@ndan birini “Rumeli Vilayeti’ne Bak@[”
olarak adland@rd@m. Seyahatname yazar@ Evliya Çelebi’nin
yarat@c@l@|@ ise bu döneme ait önemli delliler sa|l@yor.

1) Sözünü etti|im konulara geçmezden önce
birkaç cümleyle vatan@m Makedonya Cumhuriyetini
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tan@tmaya çal@[aca|@m. Makedonya Cumhuriyeti 1944
y@l@nda “Prohor Pçinski” manast@r@nda düzenlenen Make-
donya Antifa[ist Halk Kurtulu[ Meclisinin ilk oturumunda
egemen devlet olarak ilan edildi. ASNOM1  Prezidyumuna
ait anma müzelerinin ziyareti s@ras@nda Köprülü’nün Yukar@
Vranovtse köyüne konuk oldu|umda devletin nas@l ku-
ruldu|unu en iyi bir [ekilde sezdim.

– Çok say@da insan@n köyümüze gelip, özgür Ma-
kedonya’n@n temelleri at@ld@|@ anma müzelerini ziyaret
etti|imden memnunum. Ben bura yerlilerinden biriyim.
Atalar@m A[a|@ Reka’dan gelmi[ler. Bizler Makedon-
Müslüman@z. Bu diyarlar geçmi[ini anlatmak amac@yla
oradaki an@tlar@ ziyaret ediyoruz.

“Müze, asfalt yolu ve yeni otelin in[a edilmeleriyle
köyümüzde hayat yeniden ba[lam@[ gibidir” [eklinde
konu[uyor konu[mac@m@z {aban Yayovski.

Yukar@ Vranovtsal@ emekli Ramadan Y@ld@z’la da
görü[üp sohbet ettim. Ayn@ böyle Yukar@ Vranovtse do-
|umlu Recep Y@ld@z - Cagadirovski ve Melnitsal@ Veysel
Ya[ar’la da görü[tü|üm s@rada ̀ zmir’de ya[ay@p çal@[t@|@n@
ö|rendim.

Devamla [öyle konu[tular: “`zmir’de kendimizi
Yukar@ Vranovtsa’da gibi hissediyoruz. Evde ve sokakta
Makedonca konu[uyoruz. Çünkü Makedonca ana di-
limizdir.” Vranovtsal@larla sohbetimiz devam ediyor.
`zmir’de 4.800 c@var@nda Vranovtsal@ ya[@yor. “Do|um ye-
rimiz Makedonya Cumhuriyeti Vranovtsa köyüne
ziyaretlerimiz bizi mutlu k@l@yor. Yol, müze ve yeni otelin

1 Makedonya Antifa[ist Halk Meclisi
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in[a edilmeleriyle köyümüz canland@. `zmir’de ya[@yor,
dü[üncelerimizle do|um yerimiz Vranovtsaday@z.”

Makedonya Cumhuriyeti’nin kalk@nma dönemi
1945 y@l@nda ba[lad@. Halk Kurtulu[ Sava[@ndan sonra ilk
10 y@ll@k dönemde tüm çabalar ülke iktisadisinin kalk@n-
mas@na yönelikti. K@s@tl@ maddi ve üretim faktörlerin sa|lan-
mas@ ba[ta gelen ödevi olu[turmaktayd@. Dönemin ad-
ministratif merkeziyetçi planlamas@nda mevcut toplumsal
ekonomi ko[ullar gere|ince iktisadi kalk@nma ve sa-
nayile[me süreçleri yakla[@k 150 [irket ve 26.430 i[çiyle
ba[lad@. Bu i[çilerden 10.400'ü sanayide çal@[@yordu. Bu
tür hassas iktisadi bünye kar[@s@nda tütün sanayisi ve
renkli metalurji genel sanayi üretimi bünyesine yüzde
50’lik oranla toplumsal üretimin ta[@y@c@lar@ oldular.

Halk Kurtulu[ Sava[@ndan sonra yetmi[li y@llara
kadar sanayile[me giri[imleri h@z kazand@. Bunun sa-
yesinde ekonomi ve sosyal kalk@nman@n üst düzeye
ç@kar@lmas@ yönünde önemli sonuçlar elde edildi. Seksenli
y@llarda  önceki y@llara k@yasen sanayi üretiminde durak-
sama görüldü. Eski Yugoslavya federasyonunda o
y@llarda beliren bunal@m@n sonucuydu. Makedonya
Cumhuriyeti ise iktisadi bak@mdan az geli[mi[ cumhuriyet
olarak bunal@m ve duraksaman@n sonuçlar@n@ epeyce
hissetti. Buysa dönemin Yugoslavya federasyonunda
mevcut güçlerin payla[@m@ndan kaynaklanmaktayd@.
Makedonya’da duraksama sonuçlar@ yeni üretim yönte-
minin bulunmas@ ve üretimin daha üst düzeye ç@kar@lmas@
yönünde hissedildi. Üretimde yeni bir mali de|erlendir-
meye ihtiyaç duyulmaktayd@. O dönemde bilhassa iktisadi
ve toplumsal kalk@nmada daha geni[ çapl@ ve te[vik edici
önlemlerin yetersizli|i göze çarp@yordu. Bu siyasetin
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sonucu olarak Yugoslavya federasyonunda di|er geli[mi[
cumhuriyetlere k@yasla Makedonya Cumhuriyeti büyük
dü[ü[ kaydetti.

1990 y@l@na kadar iktisadi ve sanayi üretiminde
büyük art@[ görülmü[tür. Bu orta vadeli planlar@n siyasi
yönelimi olarak gerçekle[ti. Özel sanayide dü[ü[, özel
tar@m üretiminde ise art@[ kaydedildi. Bu tür geli[me ve
makroekonomik siyaset ve sanayile[meye önem vermek-
le, Makedonya bir tar@m ülkesine dönü[tü. Tar@m üretimine
k@yasla di|er üretim bran[lar@nda görülen duraksama
giderek art@yordu.

1953 y@l@nda toplumsal üretim genel sanayi alan@na
yüzde 14.2 oranla kat@l@rken, 1996’da bu oran yüzde
39.3’e ula[t@. 1953 y@l@nda ticaret yüzde 22.7, 1996’da ise
yüzde 19.7 oranla kat@ld@. 1953 y@l@nda tar@mc@l@|@n kat@l@[@
yüzde 38.1 iken, 1996 y@l@nda yüzde 17.8’e dü[tü. `n[aat
ise 1953 y@l@nda genel toplumsal üretime yüzde 12.5’le,
1996 y@l@nda ise yüzde 6.6’yla kat@ld@. Ula[t@rma ve irtibat
hizmetleri 1953 y@l@nda yüzde 6.1 oran@ndayken, 1996 y@-
l@nda yüzde 6.0’a dü[tü. 1953 y@l@nda zanaatç@l@k hizmetleri
genel toplumsal üretime yüzde 4.5 oranla kat@l@rken bu
oran 1996 y@l@nda yüzde 2.1’e dü[tü.

Geçen 50 y@ll@k dönemde esas gereçler bünye-
sinde iktisadi maddi taban@n@n geli[mesi zor saptanabilir.
1945 y@l@nda sanayide temel üretim araçlar@n de|eri ol-
dukça dü[üktü. Bu dönem içerisinde yap@lan büyük
yat@r@mlar maddi taban@n güçlenip geni[lemesine katk@da
bulundu. Bunun sonucu 1953-1983 döneminde temel
üretim araçlar@ 19.3, 1995 y@l@na kadar ise 20’den çok
kez artt@lar.
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Bu dönemde temel üretim araçlar@n ekonomik ve
teknik bünyesi de kalite aç@s@ndan geli[ti. Sanayi
yat@r@mlar@ artarak, temel üretim gereçlerini olumlu yönde
etkilediler. Buysa iktisadi temel üretim araçlar@n@n 1952
y@l@nda yüzde 34.1’den 1996 y@l@nda yüzde 51.8’e  artma-
lar@na imkan sa|lad@. Sanayi d@[@ di|er alanlarda temel
üretim araçlar@ ve özellikle in[aat, ula[t@rma, irtibat, ticaret
ile tar@mc@l@kta art@[ görüldü.

Genelde toplumsal sahipli|in ön planda bulundu|u
1945-1990 y@llar@ döneminde sermaye, sanayi ile üretime
önem verildi|i görülüyor. Bu yönde kaydedilen kalk@nma
ise i[ bulanlar say@s@n@n artmas@ sonucuydu.

Bunun sonucu olarak sanayi organizasyon bü-
nyelerinde de|i[meler yap@ld@. Bu bünyeler çerçevesinde
sanayinin de|i[ik alanlar@nda dev sistemler kurulurken,
küçük ve orta ölçekli [irketlerin geli[mesine gereken önem
verilmedi.

Ba|@ms@zl@k ve egemenli|ine kavu[mas@ndan
sonra Makedonya Cumhuriyeti’nin sanayisi önemli re-
formlarla yüzle[ti. En büyük önem [unlara verildi:

� ekonomi sistem ve sanayile[mi[ bat@l@ ekono-
milere uygun piyasa iktisadilerine benzer kurulu[lar@n
kalk@nmas@;

� kurulu[lar@n özelle[tirilmesi ve menajerlik ile
özel giri[imcili|in te[vik edilmesi;

� üretimin takip edilmesi, eski Yugoslavya’n@n kimi
bölümlerinde sava[@n meydana getirdi|i sorunlar@n üs-
tesinden gelinmesi, kom[u ülkeler ve özellikle Yunanistan
taraf@ndan uygulanan ekonomik ablukalar ve bundan
kaynaklanan zarar@n kapat@lmas@, piyasalar@n kapat@lmas@
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ve ülkenin dar çerçeveye girmesi, teknik- teknoloji kalk@n-
madaki geli[mezli|in giderilmesi;

� sanayinin rekabete dönü[türülmesi ve i[ ile
çevrenin korunmas@nda uluslararas@ de|erlerin uygu-
lanmas@;

� Avrupa Birli|i, uluslararas@ mali ve öteki te[ki-
latlara üye olmas@.

Özelle[tirme süreci 1990 y@l@nda ba[lad@. Bu süreç
son dönemde büyük h@zla geli[iyor. Yak@nlarda daha
büyük ve önemli sanayi kapasitelerin özelle[tirilmesi
yap@lacak. {u anda tar@m kombinalar@ ve altyap@n@n kimi
bölümlerinin özelle[tirilme süreci uygulan@yor. Fakat bu
k@sa dönemde iktisadi kurulu[lar@n kar[@la[t@klar@ sorunlar
yüzünden özelle[tirme sonuçlar@n@ bütünsel de|erlen-
dirmek imkans@zd@r.

Sanayi organizasyon bünyesinde özel [irketlerin
yeri büyük önem ta[@maktad@r. Do|rusu 1995 y@l@n@n
sonuna do|ru ülke genelinde toplam 90.500 yeni [irket
kay@tland@. Bunlardan 86.807’si özel sahiplikte bulunuyor.
55.364'ü ticaretle u|ra[@yor, 668’i anonim [irket, 35.026’s@
KOB`’ler ve 84’ü kamu [irketleridir. {irketlerin organiza-
syon bünyesi say@ ve içerik bak@m@ndan 50 y@l önceki
bünyeyle k@yaslanamaz. Geçi[ (tranzisyon) döneminde
mevcut sorunlardan dolay@ yeni kurulan özel [irketlerin
toplumsal üretime oldu|u gibi bütçeye ve genel kalk@n-
maya katk@lar@ hâlâ oldukça azd@r.

Makedonya Cumhuriyeti daha 1993 y@l@nda Ulu-
slararas@ Para Fonu, Dünya Bankas@, Avrupa Bankas@
ve öteki uluslararas@ mali te[kilatlara üye oldu. Makedo-
nya’n@n Dünya Ticaret Örgütüne üye olma haz@rl@klar@ so-
na ermek üzeredir. Avrupa Birli|i ile Ticari @[birli|i An-
la[mas@ da parafe edilmek üzeredir.
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Makedonya’n@n uluslararas@ kurulu[lara bütün-
le[mesi yolunda elde edilen olumlu sonuçlara ra|men,
geçi[ döneminde hâlâ sorunlar mevcuttur. Kapat@lan
pazarlar ve uygulanan yapt@r@mlar ve bünyesel de|i[me-
lerde beliren duraksama üretimi olumsuz etkilemekte-
dirler. Bu ko[ullar alt@nda çok say@da [irket sorunlarla
yüzle[iyor. Bu geli[meler kimi üretim programlar@n ka-
pat@lmas@na neden oluyor. Bundand@r kimi üretim alanlar@
ve üretim kollar@ndaki durum geri kalan uzun dönemle
k@yaslanamaz.

Makedonya Cumhuriyeti günümüzde ba|@ms@z ve
demokratik bir devlettir. Birle[mi[ Milletler Te[kilat@, Avru-
pa Konseyi ve çok say@da uluslararas@, dünya, Avrupa
ve bölgesel te[kilatlara üyedir. Makedonya Cumhuriyeti
Avrupa Birli|i ve `stikrar ile Üyelik Anla[mas@n@ Balkan-
larda ilk imzalayan ülkedir. Bölgede bar@[ ve istikrar@n
sa|lanmas@nda önemli unsuru olu[turmakta.

2. Arnavutluk bugün de eskisi gibi kar[@tl@klarla
dolu bir ülkedir. Pahal@ arabalar aras@nda ço|u kez at ara-
bas@ da görebilece|iniz bir ülke. Ba[kent Tiran’@n “Euro
Park” oteli önündeki caddenin öbür taraf@nda otlayan ku-
zular@ da görmek mümkün. Zira otelde geceleme 150
dolar@n üzerinde. Fakat bu görüntülerde trajikomik ni-
telikler de var. Hem üzücü, hem güldürücü olaylara tan@k
olabilirsiniz. Örne|in: Salih Beri[a bas@n konferans@ dü-
zenlendi|i bina önündeki bahçede ineklerin otlad@|@n@
gördüm. Sokaklarda dola[an çok say@da i[sizlere de
rastlan@yor.

Arnavutluk’ta ya[am çok zor. Normal hayat
imkanlar@n k@s@tl@ oldu|u bir ülke sözkonusudur olan.
Gecekondular@n y@k@m@ sorunlarla gerçekle[iyor. Son
y@llarda elde edilen edinimlerin de de|er kaybettikleri
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bilinen bir gerçektir. Bu ülkenin sosyal, siyasi ve kültür
ya[am@n@ incelemek de|il, Arnavutluk’ta ya[ayan
Makedonlarla görü[meyi amaçlamaktay@m. Ziyaretimin
amaçlar@ndan biri de Küçük Prespa’da ya[ayan Make-
donlarla beraber olmak, onlar@n sorunlar@n@ payla[makt@.
Küçük Prespa Makedonlar@ geli[me imkanlar@ndan
mahrum kalarak modern zaman@n çok gerisindeler.
Makedonya Cumhuriyeti soyda[lar@yla temaslar@ olmayan
Arnavutluk Makedonlar@ uzun y@llar tar@mc@l@k ve
hayvanc@l@kla geçimini sa|lam@[lar. Ancak milli men-
subiyetini unutmam@[lar. 1948 y@l@nda Arnavutlu|un Yu-
goslavya’yla diplomatik ili[kilerin kesilmesi konusunda
ald@|@ karara kar[@n Küçük Prespa köyleri Makedonlar@
milli özbenli|ini korumak için mücadele ettiler. Tek sözle
Arnavutluk Makedonlar@ ya[ad@klar@ ülkede kalmay@ ve
ana dilleri Makedoncay@, gelenek ve tarihini korumay@
ba[ard@lar.

Arnavutluk’ta ya[ayan Makedonlar biribirine yak@n
dört  bölgede ya[@yor. Ayn@ böyle Tiran ba[ta olmak üzere
ülkenin di|er kentlerinde, do|rusu Küçük Prespa,
Dürres, Podgradets ve Golo B@rdo’da da Makedonlar var.
Günümüzde Arnavutluk’ta 60 bin dolay@nda Makedon
ya[@yor. Sadece Küçük Prespa’da 4.000’den çok Ma-
kedon ya[@yor. Golo B@rdo’da ise 24 köyde Makedonlar@n
ya[ad@|@ biliniyor. Fakat Arnavutluk hükümetinin 1989 y@-
l@nda Birle[mi[ Milletler Te[kilat@na sundu|u resmi verilere
göre, Arnavutluk’ta sadece 4.697 Makedon’un ya[ad@|@
bildirildi. Arnavutlu|un onaylad@|@ deklarasyonlardan
birinde belirtildi|i gibi “Makedonlara milli kültür ve gele-
neklerinin geli[tirilmesi, ana dilinin kullan@lmas@ ve tüm
alanlarda  hake[itli|i garanti ediliyor.“
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Pratikte Arnavutluk’ta ya[ayan Makedonlara milli
haklar tan@nmam@[t@r. Arnavutluk’ta Makedonlar izolasyon
ve arnavutla[ma tehlikeleriyle yüzle[iyor.

Makedonya-Arnavutluk s@n@r@n@ Kâfasan kara-
hudut kap@s@ndan geçerek Tiran’a yol ald@m. Karayolun
kötü oldu|undan ötürü yolculu|um güçlüklerle geçti. Yol
etraf@nda rastlad@|@m çocuklar bizden hediye istediler.
Bendeniz Tiran meydanl@|@ndaki otelde yerle[ip, bilme-
di|im kenti ve dünyay@ tan@mak amac@yla gezmeye ç@kt@m.
Fakat  zaman darl@|@ndan ötürü çok az [eyler görebildim.
Tan@nm@[ yazar Steryo Spase ile görü[memin uzun za-
man hat@ramda kalaca|@ ku[kusuzdur. Bu yazar@n evinde
sayg@ ve sevgiyle, Makedon misafirperverli|iyle kar-
[@land@m. Geçmi[ y@llardan, hayat ve üzüntüyü dile getiren
olaylardan söz ettik. Çok say@da kültür tarihi an@tlar@
gezdim.

Tiran meydanl@|@ndaki ortodoks kilisesini ziyaret
ettim. Kendi halk@n@ karanl@kta b@rakan ve dünyada
ö|renim gören hükümet insanlar@n@n ya[ad@|@ semti de
ziyaret ettim.

Tiran’dan ayr@larak yolculu|umu Dürres ve Küçük
Prespa’ya do|ru sürdürdüm. Güzel bir haziran günüydü.
Dürres Manast@r’a and@ran kenttir. Morava da|@ etekle-
rinde yerle[en kent verimli Dürres vadisinin güney bölü-
münü kapsamakta. Bu kent geçmi[te Balkanlarda en
önemli ticaret merkezlerinden biriymi[. F@l@rna, Manast@r,
Ohri, Struga, Podgradets, Kostur, Resne, Luboyno ve
daha kimi yöreler Dürres’le ticari ili[kiler kurmu[lard@.
Günümüzde ise Dürres idari merkez ve Arnavutlu|un
en güzel ve en önemli kentlerinden biridir. Dürres’te birkaç
sanayi kapasitesi var. Aralar@nda termik santral, [eker
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fabrikas@ ve bira fabrikas@ en önemlileridir. Bira fabrikas@
üretim verimlili|i dü[ük oldu|una ve eski teknolojiyle
çal@[t@|@na ra|men Arnavutluk sanayisinin önemli
ta[@y@c@lar@ndan biridir.

Dürres’te bir gece kald@m. Kent meydanl@|@nda bu-
lunan otel bu yörenin biricik lokantac@l@k yap@s@n@ olu[tu-
ruyordu. Burada çok say@da Makedonla kar[@la[t@m. Bura
Makedonlar@ eski rejimin iktidardan olmas@ ard@ndan
Arnavutluk’a Makedonya’dan gelen ilk gazeteciyle gö-
rü[mek için sab@rs@zd@lar. Görü[me duygulu geçti. Herkes
benimle selamla[mak ve bana soru sormak istiyordu.
“Ben Dürresli Makedonum”, “Ben de Dürresliyim. Fakat
atalar@m A[a|@ Prespal@d@r”, “Ben Bili[teli Makedonum” ve
benzeri sözler tekrarlan@yordu. Yüzlerinden gözya[lar@
ak@yordu. Ancak uzun y@llardan sonra kendi insan@yla
yap@lan görü[meden duyulan heyecan@n sonucuydu bu
gözya[lar@.

Ziyaretimin ikinci gününde Küçük Prespa’ya yol
ald@m. Bu yolculuk ilk kez bu topraklar@ ziyaret eden her
insan için celbedicidir. Bir zamanlar Be[iç gölü olarak
bilinen verimli vadiyi görmek gerçekten celbediyor insan@.
Vadinin do|usunda ise `van da|@ gözüme ili[ti.

Küçük Prespa’ya giden yol Dürres-Bili[te yolun-
dan ayr@larak kuzeye do|ru devam ediyor. Asfaltla
dö[enmemi[ olan yol 20 kilometreliktir. Yolculu|umuz zor
geçti. Küçük Prespa üzerinde bulunan `van da|@na va-
r@nca insano|lu bir an için yoldaki tüm güçlükleri unutuyor.
Bu yol Makedonlar@n ya[ad@|@ 9 köyün dünyayla ili[kisini
koruyan “tek kap@” olarak görünüyordu.

Pustets k@rsal köyünü ziyaret etmek amac@yla
yoluma devam ettim. Ta[l@ ve virajl@ yol etraf@nda büyükler,
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çocuklar ve kad@nlar gördüm. Onlarla selamla[arak
Prespa lehçesiyle sohbet ettim. Ovada çal@[anlara hay@rl@
i[ler diledim. Pustets köyü Prespe Gölü üzerindeki
tepede yerle[mi[tir. Çok eski evler Makedon mimari
gelene|ini korumu[lar. Prespa’n@n di|er köylerinde de
evler farkl@ de|il. Köyde kalabal@k halkla kar[@la[t@m. Köy
ahalisi ve etraf köylerden gelenler Makedonyal@ gaze-
teciyi (bendenizi) kar[@lamak için köy ortas@nda toplan-
m@[t@. Bir zamanlar tüm ortodoks simgeleriyle köy kilisesi,
[imdi ise Kültür Oca|@ önünde birçok ki[iyle görü[tüm.
Geçmi[ dönem, [imdiki hayat ve kendi milli benli|ini
koruyan bu yöredeki Makedon halk@n@n gelece|inden söz
ettik. Hepsi kula|a uygun Prespa lehçesiyle konu[u-
yorlard@.

Okulda Makedon ana dili üzere 4 sene ö|retim
yap@l@yor. Köyde sa|l@k oca|@, tar@m kooperatifi, sinema
salonu, kültür oca|@, birkaç bakkal ve bal@kç@l@k kooperatifi
var. Ahalinin Makedon ruhu ve gelece|e yönelik inanc@
en önemli faktördür. Pustets, Dürres yöresi ve Arnavut-
luk’ta en büyük Makedon köyüdür. A[a|@ Prespa’da Ma-
kedon dili üzere türkü söylenir, hora tepilir, çileler Ma-
kedonca olarak dile getirilir.

Pustets köyünde kald@|@m süre içinde bal@kç@l@k
iktisadi [irketini ve Mal Grad adas@n@ ziyaret ettim. Bu
olay benim için gerçekten büyük önem ta[@maktayd@.
Efsaneye göre @mparator Samoil’in ya[ad@|@ bu adada
Prespa gölü ve A[a|@ Prespa’n@n tüm güzelli|i ve do|al
kaynaklar@ en iyi bir [ekilde hissedilebilir. Prespa gölü
yak@nlar@nda bulunan Mal Grad adas@ gerçekten cel-
bedicidir. Adadaki ma|arada “Aziz Petar ve Pavle” kilisesi
bulunuyor. Kilise bu topraklarda ya[ayan Makedonlar@n
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çilelerini dile getiriyor. Adan@n tepesinde birkaç ma|ara
kilisesi gözümüze çarp@yor. Bunlar bölünmü[ ve parça-
lanm@[ Makedonlar@n kültür miras@n@n tan@|@ olsa gerek.

Prespa gölünü A[a|@ Prespa’dan da görebildim.
Do|rusu Makedonya’n@n Ege bölümünde Prespa gölünün
aç@k bir manzaras@ hakim. Arnavutluk’ta  Küçük Prespa’y@
ziyaret etti|imde Prespa gölü üç taraftan gözüme ili[ti.
Makedon yazg@s@, esteti|i ve su kayna|@n@n simgesi olan
Prespa gölü mevcut do|al güzelliklerin an@t@ olarak sakin,
görkemli bir göldür. Fakat maalesef Prespa gölü Ma-
kedon halk@ gibi bölünmü[tür. Bölünen halk ise bu gölün
k@y@lar@nda ya[am@n@ sürdürmekte. Makedonya’da ya-
[ayan soyda[lar@yla k@yasen ayn@ dili konu[malar@, ayn@
kültürü ve ayn@ vatan sevgisini payla[malar@na ra|men
Arnavutluk’ta ya[ayan Makedon halk@ bamba[ka bir kader
alt@nda ya[am@n@ sürdürüyor.

Eski bir deyime göre Makedonya’ya gelen her ki[i
Prespa’ya mutlaka gelmelidir. Çünkü buras@ her insan@
celbedebilir. Prespa gölü güzelim çam a|açlar@, ç@nar ile
Baba ve ̀ van da|@, Bigla ve Galiçitsa ormanlar@na güzellik
kat@yor. Buraya gelen ziyaretçiler Prespa’n@n do|al gü-
zelliklerine hayran kal@yor.

Prespa ve Prespa gölü hakk@nda çok say@da halk
efsaneleri var. Prespal@ Makedonlar aras@nda a|@zdan
a|@za dola[an bir efsaneye göre, çok eski zamanlarda
büyük gölün ortas@nda bulunan adada Makedon `m-
paratoru Samoil’in en çok sevdi|i en küçük k@z@ Prespa
ya[@yordu. Prespa k@z@n güzelli|i uzaklara duyulmu[tu.
Bu haber `stanbul Bizans Saray@’na kadar ula[m@[.

Bizans Dükü Petraklis Makedonya’y@ i[gal ederek,
kimi ayd@n ki[ilerin yard@m@yla Samoil saray@na ula[m@[t@.
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`mparator Samoil Prespa k@z@n gözkama[t@r@c@ güzelli-
|inden esinlenerek onunla evlenmeyi kararla[t@rm@[t@. Bu
amaçla Samoil saray@na haberci göndermi[. Bizans Dükü
Petraklis güzel Prespa k@z@yla evlenece|i halde Samoil’e
ait zenginli|in büyük bir bölümünü kazanaca|@ yönünde
umutlanm@[t@. Bu yüzden Samoil saray@na gönderdi|i ha-
bercilerin dönmelerini sab@rs@zl@kla bekliyordu. Fakat za-
man@n çok dar oldu|una fark@na vard@|@nda Samoil sa-
ray@na tekrar habercileri gönderip Prespa k@z@ istemi[ti.
A[@r@ zeki olan Prespa k@z@ bu haberi al@nca, art@k Petra-
klis’i oyalayamayaca|@ anla[m@[t@. Bu durum kar[@s@nda
Prespa [u yan@t@ vermi[tir: “Bizans dükü benimle evlen-
mek isterse derhal askerini geri çeksin”. Petraklis bu ha-
bere üzülerek Prespa’y@ cezaland@rmak istemi[. Prespa
k@z gelinli|ini giyerek saray@n en üst kat@na ç@km@[ ve Pe-
traklis saraya varmadan önce kendini gölün derin sular@na
atarak bo|ulmu[tur. Petraklis Prespa’n@n göle at@larak
bo|ulmas@n@ görmü[tür.

Göl etraf@nda ya[ayan ahali Samoil k@z@ Prespa’n@n
onuruna bu yöreye ve göle Prespa ad@n@ vermi[. Efsa-
neye göre Prespa gölü ve yöresi  ad@n@ böyle alm@[t@r.

Küçük Prespa gezimi yazar Steryo Spasen’in
do|um yeri olan Globoçani köyüne yapt@|@m ziyaretle
sürdürdüm. Yolculu|um s@ras@nda iki-üç mola yaparak
Prespa gölüne hayran kald@m. Yolculu|um esnas@nda
Prespa gölünün Ohri gölüne döküldü|ü yerde durduk.
Bu do|al fenomen üzere Makedonya ve Arnavutluk uz-
manlar@ tart@[@yor. Ancak göl sular@n@n döküldü|ü yer bunu
en iyi bir [ekilde ayd@nlat@yor.

Bu tür do|al harika kar[@s@nda Zavir’de göl sula-
r@n@n döküldü|ü ta[l@klara yöneldim. Galiçitsa Da|@’n@n
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ta[l@klar@n@ gördüm. Oturdu|um yer ma|aran@n giri[ine
benziyor. Gerçekte bu ma|aradan Prespa gölü suyu
dökülüyor. Prespa gölünde oldu|u gibi gölün dibinde ve
gölün s@| kesimlerinde birçok aç@k görülüyor. Buysa
Prespa ile Ohri gölleri aras@ndaki hidroloji ba|lant@s@n@
olu[turmakta. Radyoaktif izotoplar metoduyla bu belirti
bilim aç@s@ndan tasd@klanm@[t@r. Görüntü gerçekten mü-
kemmeldi. Bulundu|um yerin ötesinde küçük bir aral@k
dikkatimi çekti. Bu aral@ktan süratle akan suyun sesini
i[idiyordum. Öbür aral@ktan ise yeralt@ sular@n sesi ge-
liyordu. Bu görüntüyü tünelden geçen trene benzettim.
Prespa Gölü’nden akan su kaynaklar@n@n Ohri gölüne
yöneldiklerinin fark@na vard@m. Prespa gölü ile Ohri gölü
aras@ndaki bu görkemli su ba|lant@s@ Zavir’de en belirgin
olup, bir do|a harikas@na tan@k olmaya imkan sa|l@yor.
Küçük ve Büyük Prespa köyleri ile Prespa gölü kendine
özgü bir tabloyu çiziyorlar. Tek sözle burada do|an@n
zaman@ ölçmesine henüz ba[lad@|@ zannedilebilir.

Kar[@l@kl@ ili[kilerin bu geli[me döneminde genelde
durumun iyile[mesi do|rultusunda ve özellikle Arna-
vutluk’ta zor maddi ko[ullar alt@nda ya[am@n@ sürdüren
Makedonlar@n durumunun iyile[mesi için çaba sarfediliyor.
Bu yüzden Makedonlar@n bulunduklar@ durumun üste-
sinden gelinmesi için g@da, ilaçtan olu[an maddi yard@m@n
gönderilmesi konusundaki çabalar@m@z ürün verdi.

3. Yolculu|umun ilk safhas@nda Ege Makedo-
nya’s@n@ (Kuzey Yunanistan’@) ziyaret ettim. Kalanbaka
kentine ilk ziyaretim esnas@nda kent d@[@nda Yunanistan’da
s@k rastlanan do|a an@tlar@ndan biri olan Meteora ta[l@klar@n@
gördüm. Bu ta[l@klar@n tepelerindeki manast@rlarda ra-
hiplerin ya[ad@klar@n@ ö|rendim. Kalanbaka’da 6.000 ki[i
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ya[@yor. Epir (Ege Makedonyas@) ile Bat@ Tesalya’n@n bu-
lunduklar@ vadide yerle[mi[tir. Kalanbaka’n@n eski ismi
Stagoydu. Bu isim N. Yanopolus’a göre “staya” (oda ya
da ma|ara içinde bo[luk) anlam@na gelir. Osmanl@ `mpa-
ratorlu|u döneminde kent Kalanbaka ismini alm@[t@r. Ka-
lanbaka ise “kale bak” (güzel kale) sözcü|ünden ibarettir.

Yunanistan’@n en ilgi çekici kentlerinden biri olan
Kalanbaka için geçmi[te sava[lar yürütülmü[tür. Öyleki
Kalanbaka Birinci Filip Makedonyal@’n@n i[gali alt@nda bu-
lunmu[tur. Bundan sonra Romal@lar, Bizanslar, Türkler,
1348 y@l@ndan ise Stefan Du[an, ard@ndan da karde[i Si-
meon Uro[’un iktidar@ alt@nda bulunmu[tur. Bu dönemde
Stagoy kenti büyük geli[me kaydetti. Kalanbaka kenti ve
Kastaki köyü üzerinde sözünü etti|imiz yakla[@k binlerce
dev ta[l@k tepeler göklere do|ru uzan@yor. Andikasiya da-
|@n@n bat@s@nda ise Pineiyos nehri kaynaklar@ bulunuyor.
Bu nehrin sular@ Selanik körfezine dökülüyor. Eski Bi-
zans döneminde bu gibi ta[l@klar ma|aralar kentine
dönü[mü[tür.

Ta[l@klar@n tepesinde kurulan çevrede ise yüzlerce
rahibin ya[ad@|@ manast@r bulunuyor. Bu dev ta[l@klar
ziyaretçinin ilgisini çekmekteler. Meteora ise “gökte
kar[@la[ma” demektir. Eski yazarlar@n eserlerinde meteo-
ra sözcü|üne rastlanmaz. Meteoral@ Atanasius, “Kurta-
r@c@” manast@r@n@ ke[fedip  1344 y@l@nda Geni[ Ta[ra’ya var-
m@[. Sözkonusu geni[ ta[ran@n hangi yüzy@lda kuruldu-
|una ait ayr@nt@l@ bilgi yoktur. Geni[ Ta[ra [iddetli deprem
ve öteki do|al afetlere ra|men ayakta kalmay@ ba[arm@[t@r.

Manast@r kentine varmak yönünde günümüzde
kolayl@k sa|lanm@[t@r. Do|rusu 1922-1925 y@llar@ dönemin-
de in[a edilen basamaklar yard@m@yla manast@ra herkes



26 SLAVE N`KOLOVSK ̀- KAT`N

ula[abilirdi. Bundan önceki y@llarda manast@ra yaln@z ip
ya da a|la ula[@labilirdi. `lk rahiplerin manast@ra nas@l
ula[t@klar@ sorusu hâlâ aç@kt@r. Bu konuda birçok söylenti
var. Kimileri rahiplerin ma|aralara yerle[tirdikleri büyük
çivilerle ula[t@klar@, di|erleri ise ma|aralarda büyüyen
yüksek a|açlar yard@m@yla ula[t@klar@n@ belirtmekteler. Kimi
de|erlendirmelere göre de manast@ra yap@n@n öbür tara-
f@ndan epey kal@n ipler yard@m@yla var@l@yormu[.

Meteora’n@n üzerindeki manast@r@n in[a edildi|i
tarih konusunda kesin bilgi yok. Kimi tahminlere göre
rahibelik bu ortamda daha 9. yüzy@lda belirmi[tir. `lk ra-
hipler do|a ma|aralar@nda ya[@yormu[. Yine bu tah-
minlere dayanarak rahipler 11. yüzy@ldan ba[layarak her
pazar günü Stagoy’da (Kostraki’de) toplanarak dini
ayinlerini yap@yorlarm@[. 11. yüzy@lda göklere uzanan
ta[ralarda da manast@rlar in[a etmeye ba[lad@klar@
ö|reniliyor. Daha geçlerde ya da 16. yüzy@lda “Meteora
Okulu” olarak bilinen ilkokul da aç@lm@[t@r. Osmanl@
`mparatorlu|u döneminde bu okulda önemli dini ayinler
yap@l@yormu[. Virajl@ yola vard@|@mda kar[@mdaki görkemli
görüntü beni oldukça etkiledi. Kartal yuvas@ vari kar[@mda
kent ve etraf@n@, do|udan Selani|i görme imkan@n@ ya-
kalad@m. Herkes foto|raf çektirmek istiyordu. Tek sözle
sözünü etti|im manast@r@n do|al güzelli|inin bir bölümünün
hat@ramda kalmas@n@ tercih etmi[tim ve tercihim gerçek
oldu. Büyük Meteora olarak bilinen Hazreti ̀ sa manast@r@n@
da ziyaret ettim. Manast@r nehrin yakla[@k 500 metre
rak@m@nda bulunan ta[ra üzerinde in[a edilmi[tir.
Manast@ra var@ncaya kadar ma|aralar yolundaki 150’den
çok basamak insan@ epeyce yoruyor. Canl@ bir ortamda
bulunan manast@r@n içinde çok say@da fresk ve ikonlar
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duvarlar@ süslüyor, içi birçok dini kitaplar ve manast@r@n
ilk rahibi Atanasius zaman@ndan olan öteki e[yalarla
doluydu. Ziyaret sonucu manast@r@n rahiplik düzeni ve
özelliklerine “Aziz Stefan” manast@r@ ve öteki daha küçük
manast@r@ gezdim.

Meteora manast@rlar@ ziyareti ard@ndan Selani|e
yol ald@m. Selanik Makedonyal@ (Büyük) `skender’in k@z-
karde[inin ismini al@p, e[i Kasandros taraf@ndan kurul-
mu[tur. Kent mükkemel deniz manzaras@na sahiptir. Ti-
caret merkezi olarak ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Akde-
niz iklimi, kumlu plajlar@ ve her[eyden önce ahalinin mi-
safirperverli|i ile turistleri celbediyor. Selanik Halkidiki
yar@madas@nda bulunuyor. Ye[il alanlar@, Beyaz Kule, Se-
lanik Suikastç@lar@, kültür tarihi an@tlar@ ve Makedonya
Cumhuriyeti’nden birçok rahibin ya[am@n@ geçirdikleri Aya
Tepe manast@rlar@yla ün kazanm@[t@r. Akdeniz Makedo-
nya’s@n@n merkezi olan Selanik gibi, Yunanistan’da geri
kalan Makedon topraklar@ da oldukça ilginçtir. Eski Ma-
kedon merkezi olan Pela, Voden  do|al [elaleleri, Kostur
peysajlar@ ve Küçük Prespa k@y@lar@ndaki ta[ra kiliselerinin
güzelli|i ve freskleri dünyaca tan@nm@[t@r.

Do|al güzellikler ile kültür ve tarih an@tlar@ s@n@r-
larla ayr@lm@[ da|lar@n manzaralar@n@ izleyen insano|lunun
duygular@ bir ba[ka oluyor. Bu yöreleri ziyaret edenler
Kaymakçalan’@n par@lt@s@n@ da görebilirler. Bu yüzden Antik
Makedonlar, bu yörede kendi merkezini kurmay@ karar-
la[t@rm@[lar. Pela’n@n bir bölümü günümüzde ziyarete
aç@kt@r. Fakat daha büyük bölümü (Postol) eski yerlilerin
anlatt@klar@na göre, hala toprak alt@nda bulunarak ke[dil-
memi[ ve ziyarete aç@k de|ildir. Filip ve Makedonyal@
`skender’in eski merkezi olan yörenin [anl@ geçmi[inden
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Yunan turizm rehberlerinde bu yöre Pela olarak, yöre
ba[kenti ise Voden (Odesa) gibi geçer. Bu yörelerde Filip
ve Makedonyal@ `skender taraf@ndan ilk Makedon fikirleri
belirmi[tir.

Pela’dan ayr@ld@ktan sonra pamukla ekili geni[ ve
uzun arazilerde [eftal@ ve kiraz a|açlar@ gördüm. Bu k@sa
yolculuktan sonra Voden’e vard@m. Kentin nüfusu 20 bine
ula[@yor. Selanik-Manast@r yolunun ortas@nda bulunan Vo-
den, Pela’ya do|ru uzanan vadi üstünde dev balkona
and@ran bir kenttir. Voden kenti 2.700 y@ll@k  tarihe sahiptir.
Ad yapm@[ Voden [elaleleri verimli Pela vadisine dö-
külüyor. {elâlelerin merkezi olan ta[ralar@n bo[lu|una gi-
rebilecek giri[in geni[li|i 10 metredir. Öyleki ziyaretçiler
bu bo[luklar alt@ndan [elalelere geçiyorlar. Voden’e gelen
ziyaretçiler bu f@rsat@ kaç@rm@yorlar. {elâlelerin en alt nok-
tas@na ula[@ld@|@ anda büyüleyici bir görüntüye tan@k oldum.
{elâleler suyu ziyaretçilerin ayaklar@ önünden akarak
as@rlard@r hizmete aç@k olan teknelere s@z@l@yor. Gökku[a|@,
nehir ve [elâleriyle tan@nm@[ olan Voden ayn@ zamanda
Ege Makedonyas@’n@n en ilginç yerini olu[turuyor.

Voden do|a sevenlerin, a[@klar ve sevgi kentidir
ayn@ zamanda. Bu yüzdendir Voden kenti ço|u kez do|a
ve tarihin birle[ti|i kent olarak adland@r@l@r. Su kaynak-
lar@yla zengin olan Voden kenti Akdeniz Makedonya’s@n@n
güzelli|ine güzelik katmakta. Voden ve çevresinde ilk-
bahar görkemli olur. Voden, Maglen ve Prespa yörele-
rinde meyve a|açlar@n@n bahar açmakla yaz mevsiminde
deniz sahili dünyan@n her kö[esinden gelen turistlerle
dolar. Sonbaharda ise F@l@rna’dan ba[layarak Kostur’a
kadar dökülen a|aç yapraklar@ alt@n vari rengiyle bir ba[ka
görüntü vermekteler. K@[ mevsiminde Meglen üzerinde
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karla örtülü Kaymakçalan Da|@ uzaktan dikkat@ çekiyor.
Kürk ve deri sanayisi kenti olan Kostur, Kostur gölünü
ikiye ay@ran yar@madada yerle[mi[tir. Kentin bir bölümü
yar@madan@n k@y@s@nda bulunurken, öteki bölümü Kostur
gölü yak@nl@|@nda yerle[mi[tir. Evler üst üste  dizilmi[,
geceleyin dev y@lba[@ çam a|ac@n and@r@yorlar. Kostur
co|rafi durumu, zengin ormanlar@, meyve a|açlar@, Ko-
stur gölü ve zengin kültür tarihi an@tlar@yla önemli turistik,
kültür ve iktisadi beldeyi olu[turuyor. Mevsim boyu gün-
celi|ini koruyan bu yöreleri ziyaret edenler kentin gü-
zelli|ine hayran kal@yor. Kostur ya[amak ve e|lence için
elveri[li ve güzel bir kenttir. `klim ko[ullar@n@n da mükke-
mele yak@n oldu|unu söylersek hata etmeyece|iz. Berrak
suyu, temiz havas@, elveri[li rak@m@, Kostur gölünün do|a
güzelli|i ve lokantac@l@k-turizm iktisadisi y@ldan y@la kentin
genel ya[am@nda önemli yer al@yor.

Kostur’da kendimi Ohri kenti yada Ohri gölünde
gibi hissettim. Çünkü Kostur do|a güzellikleriyle Ohri’ye
çok benzeyen bir kenttir. Do|an@n verdi|i güzelliklerin
tamamen istifade edilmedi|ini de ö|rendim. Göl etra-
f@ndaki kültür ile tarihi an@tlar ve do|a  güzelliklerini gez-
dikten sonra  yürüyerek kentin eski bölümüne yol ald@m.
Kentin eski bölümü eski ve yeni mimarinin kayna[t@|@ yeri
olu[turmakta. Gezi s@ras@nda çok say@da diskotek, kürk
dükkanlar@ ve kürk üretimiyle u|ra[an [irket gördüm.
Kostur’da kürk üretimi en önemli iktisadi kollardan biridir.
Kentin dar sokaklar@nda kalabal@k trafikten ötürü yayalar
güçlüklerle kar[@la[@yor. Bundan dolay@ kentin tüm gü-
zelliklerini göremedim.

Kostur’dan sonra F@l@rna’ya yol ald@m. Fakat bu
kez Gramos’tan yola ç@kt@m. Amac@m Yunanistan’da iç
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sava[ s@ras@nda çok say@da Makedon’un ya[am@n@ yitirdi|i
Ege Makedonya’s@n@n söz konusu bölümünü görmekti.
D@mbeni köyüne yol ald@m. D@mbeni köyü büyük hay@r-
sever ve hümanist Atanas Bliznakov’un do|um yeridir.

Kostur’un  22 kilometre kuzeybat@s@nda bulunan
D@mbeni köyü, Lokva da|@ ve Vinyari köyünün güney
vadilerinde yerle[mi[tir. 980 metre rak@m@nda olan
D@mbeni etraf@nda kireç ta[@yla örtülü da|lar var. Bu
yüzden Makedonya’n@n bat@ da|l@k zincirinin devam@
say@l@r. Yunanistan resmi makamlar@ Makedonya’n@n Antik
Slav ülkesi oldu|una ait izleri yok etmek için çoktand@r
faaliyete geçmi[lerdir. Bu amaçla yasalar getirildi. Balkan
Sava[lar@, Bükre[ Bar@[ Antla[mas@n@n imzalanmas@ ve
Makedonya’n@n parçalanmas@ ard@ndan Yunan makamlar@
Makedonya’n@n Ege bölümünde tüm yerlerin isimlerini
de|i[tirerek onlara Yunan isimleri verdi. Bunun sonucu
olarak Yunan hükümeti 1926 y@l@n@n kas@m@nda D@mbeni
köyüne Dendrohorion (Yunanca) ismini verdi.

D@mbeni köyü Kore[ta eyaletinde bulunuyor.
Eskiden Kore[ta eyaletinde 34 köy vard@. Tümü Bistritsa
nehrinin do|u ve bat@ taraf@nda bulunuyordu. Kore[ta
köylerinin tümü Makedon köyleriydi. Yaln@z bir köy Ma-
kedon ahalisinden ar@nd@r@larak bu köye Makedonlar
yerine Müslüman Arnavutlar getirilmi[tir.

Köyü ziyaret etti|imde çok eski olan be[-alt@ eve
rastlad@m. Evlerin çok eski oldu|undan yak@nda y@k@la-
bilecekleri ku[kusu içimde vard@. Köyün yak@nl@|@nda iç
sava[tan sonra in[a edilen yerle[im merkezlerinde
Makedon as@ll@ olmayan Yunanistan’@n de|i[ik yerlerinden
göçmenler ya[@yor. Köyün ortas@nda bulunan “Aziz Ni-
kola” kilisesi zarar görmemi[tir. Kilisenin onar@m@yla
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Makedon ulusuyla ilgili tüm izler silinmi[tir. D@mbeni köyü-
nün [ahitli|ini yapan mezarl@klar da tamamen tahrib edil-
mi[tir. Ölen Makedonlar@n kemikleri bir yerde toplan@p em-
provize edilmi[ kiliseye götürülerek, görülmemi[ bir van-
dalizme isyan ediyor gibiler. Kostur’un kuzey bölümünde
tepeye do|ru uzanan geni[ ve asfalt yol D@mbeni yoluyla
birle[iyor. Asfalt yolun uzunlu|u 10 kilometredir. D@m-
beni’den sonra  Gabre[’e uzanan yol art@k eskisi gibi asfalt
yol de|ildir. Bu yoldan geçen herkes bamba[ka bir dü-
nyayla yüzle[iyor. Yolumuz yava[ça nehire do|ru yakla-
[@yor. Yolun ikiye ayr@ld@|@ yere vard@m. Yolun ilk  bölümü
da|a, öteki bölümü ise bir bay@ra do|ru uzan@yor. Yoluma
devam ettim. Az sonra vadiye ula[t@|@m anda iki bay@r
aras@nda uçan kartallar dikkat@m@ çekti. Yöreye vard@|@m
anda Gabre[, Drenoveni ve öteki köyleri görebildim. Bu
köyler Makedon köyleridir. Yunanistan iç sava[@ndan son-
ra bu köylerde ya[ayan ahali sürgün edilmi[tir. Evlerin
yüksek duvarlar@ zarar görmü[,  pencere camlar@ k@r@lm@[,
çat@lar y@k@lm@[ bir halde olarak bu köy üzücü bir izlenim
b@rak@yor. Bu görüntü buradan korku ve üzüntüyle ayr@l-
mama neden oluyor. Yoldan evlere do|ru bakarak, y@-
k@lm@[ balkonlar ev sahiplerini ar@yor gibiydiler. Böyle bir
ac@ görüntüyü herkes bir an önce unutmak istiyordu. Yol-
culu|umu  bir zamanlar köy bahçeleri olan ye[il çay@rlar-
dan geçen yoldan sürdürdüm. Eski evlerin aç@k kalm@[
pencerelerinden geçmi[te buralarda insanlar@n ya[ad@k-
lar@ sonucuna var@l@yor. Eski Makedon evlerin duvarlar@
ve ev y@k@nt@lar@ etraftan geçen nehirin sesiyle birlikte a|l@-
yor gibiydi. Tüm bu izlenimler Gramos  sava[@n@ and@r@yor.

Gabre[ bölgesini geride b@rak@rken gözlerim uzun
zaman vadiden ayr@lmad@. Yolum Jelevo köyüne do|ru
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devam etti. Jelevo,  F@l@rna-Kostur belediye s@n@r@nda bu-
lunuyor. Fakat Kostur administrasyonun yetkisi alt@ndad@r.
Jelevo bu yörenin en büyük köylerinden biri olarak Bigla
da|@ eteklerinde yerle[mi[tir. Yakla[@k 1.000 metre rak@-
m@nda olan Jelevo’da eskiden sadece Makedonlar ya-
[@yordu. Fakat politik ve ekonomik nedenlerden ötürü
Jelevo sakinlerinin ço|u Okyanus ötesi ülkelere (Kanada,
Amerika Birle[ik Devletleri, Avustralya) ile di|er Avrupa
ülkelerine göç etmi[tir. Makedonlar@n ço|u Birinci Dünya
Sava[@ ve özellikle Yunanistan iç sava[@nda demokratik
ordunun yenilgiye u|rat@lmas@ndan sonra ad@geçen ül-
kelere  ta[@nm@[t@r.

Jelevo, F@l@rna-Kostur yolunda yerle[mi[ do|a gü-
zelikleriyle zengin bir k@rsal köydür. Bigla da|@nda Bis-
tritsa nehrin kaynaklar@ bulunuyor. Bistritsa nehri Kore[ta
bölgesini ikiye ay@rarak, Selanik Körfezine ak@yor. Bistritsa
nehri alabal@|@yla tan@nm@[t@r. {elalelerin  say@s@ da kaba-
r@kt@r. Bistritsa nehri sular@, ye[il ve verimli çay@rlar da|@n
alt bölümünde verimli tarlalar@n sulanmas@ için istifade
ediliyor.

Köydeki tipik Makedon evleri yan yana olup, bal-
konlar@yla dikkat@ çekiyor. O[çima, Rulya, T@rnovo, Bes-
fina, Breznitsa, Sm@rde[, Gabre[, Pozdemni[te ve D@m-
beni gibi F@l@rna-Kostur kesimindeki Makedon köyleri en
tan@nm@[lar@d@r. Bu köyler Preval’@n öteki taraf@nda Pres-
pa’ya do|ru uzanan yöredeki köylere benziyor.

Eski rivayetlere göre Jelevo köyü Jilevo sözcü-
|ünden kaynaklan@r. Daha do|rusu eski köyün bulundu|u
yörede büyük ve uzun köklü a|açlar varm@[. Bundand@r
köye ilkin Jilevo, ard@ndan Jelevo ismi verilmi[tir. Fakat
bunlar efsanelere dayanmakta. Bilinen bir gerçek var ki,
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Jelevo  ve Ege Makedonyas@ insanlar@ dünyan@n dört bir
yan@na göç etmelerine ra|men Makedon özbenli|ini
korumu[lar. Bu insanlar terketmi[ olduklar@ s@cak yuva-
lar@n@ ziyaret etmek için büyük özlem çekmekteler. Je-
levo’dan sessizce uzakla[t@m. Kostur yolunda biricik yeni
yap@y@ olu[turan kahveye girdim. Ya[l@ bir Jelevoluyla  se-
lamla[t@m. Ziyaretimin sebebini ö|renmek istiyordu.
Görü[meden sonra F@l@rna’ya yol ald@m. Prespa’ya uza-
nan yolda trafik i[aretlerin olmad@|@ göze çarp@yor. Ama-
c@m  Makedonya’n@n bölümü olan ve Makedonya gibi üçe
bölünen Prespa’y@ Preval’dan seyretmekti.

Ege Makedonya’s@n@n do|a güzellikleriyle ilgili
öykünün ayr@ bir sayfas@n@ olu[turan Küçük Prespa’da
do|a güzellikleri, tarihi ve kültür an@tlar@ ile zengindir.
Burada bulunan “Aziz Ahil” adas@nda Makedonlar ya[@yor.
Do|um yerlerinde kalan Makedonlar as@rlard@r Büyük
Makedon `mparatoru Samoil’e ait an@lar@n@ korumaktalar.
Samoil bu adada yakla[@k 970 y@l@nda ya[am@[. Ahil’e
adad@|@  büyük manast@r@ ve kiliseyi in[a etmi[tir. Ahil’in
naa[@ni Larisa’dan buraya  getirmi[tir. Bugün bu kilisenin
kal@nt@lar@ hala görülebilir. Adan@n obür taraf@nda küçük bir
kilise bulunuyor. Ancak Samoil döneminde in[a edilen
öteki 15 kilisenin temelleri bile kalmam@[t@r. Ta[larda çizilmi[
olan eski freskler ve Prespa gölü yak@nl@|@ndaki ma-
|aralarda in[a edilen kiliseler her ziyaretçinin dikkatini
çekiyor. Makedonya, Arnavutluk ve Yunanistan s@n@r-
lar@n@n birle[ti|i üçgen yak@nlar@nda bulunan bir ma|aran@n
ucunda yuva olarak kurulmu[ “Meyrem Ana” kilisesi
konuklar@ büyülemekte.

Kiliseler her zaman su yan@nda in[a edilirler. Nedir
ki suyun toplanmas@ sonucu kilise ma|aran@n ucunda
kalm@[ ve turistler basamaklardan kiliseye ula[@yorlar.
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Prespa’dan ayr@larak F@l@rna’ya yol ald@m. Kent
Bigla da|@, ormanlarla zengin tepeleri ve Pelagonya
ovas@nda bulunuyor. F@l@rna ilçesinin ticari ve administra-
tif merkezidir. F@l@rna kuzeyden Makedonya-Yunanistan
ve Yunanistan-Arnavutluk s@n@rlar@na, do|udan ise
Ostrovo gölüne kadar uzan@yor. Güneyde Kostur
(Kastoriya) ve Kalyari’ye (Ptolemais’e) kadar uzan@yor.
F@l@rna etraf@ndaki ormanlarda bulunan araziler ev ve
sanayi yap@lar@n in[a edilmesi için  elveri[lidir. Göl
zenginli|i ise ayr@ önemdendir. F@l@rna esnaflar kentidir.
Dükkanlar@n say@s@ kabar@kt@r. Nüfusu yakla[@k 15.000 olan
kentin atardamar@n@ dükkanlar olu[turuyor. Eski  belgelere
göre geçen as@rda F@l@rna’n@n nüfusu 4.500 idi. Birinci
Dünya Sava[@ndan sonra Manast@r, Magarevo ve
T@rnova’dan gelen göçmenlerle bura nüfusu 12.000’e ç@kt@.
`ç sava[tan sonra bu say@ azald@. Bugün ise F@l@rna’da
Makedonlardan ba[ka Ulahlar, Ortodoks Arnavutlar ve
Yunanistan’@n güney kesimlerinden buraya gelen Yunan
memurlar@ ya[@yor.

F@l@rna ziyaretinden sonra Manast@r’a, do|rusu
“konsoloslar kenti” ve ça|da[ Türkiye’nin kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün kentine yol ald@m. Mustafa Kemal
Atatürk Manast@r’da Askeri `dadiye (akademisi) ö|ren-
cisiydi. Günümüzde Manast@r’da Makedonya ve Türkiye
aras@ndaki örnek ili[kilerin simgesi olarak, Atatürk Anma
Odas@ bulunuyor. O zamanlarda Manast@r Makedonya ve
Balkanlarda en dinamik medeni merkezlerden biriymi[.
Dünyan@n de|i[ik yerlerinden gelen insan ve dü[üncele-
rin biraraya geldikleri güçlü iktisadi ve kültür merkeziy-
di. Manast@r mevcut standartlar düzeyini a[an de|erli öl-
çütlerin dile geldi|i kenttir. Bu niteliklere sahip Manast@r’da
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Manaki karde[ler kentin iktisadi ve kültür ya[am@na
önemli damga vurarak milli özbenli|in geli[mesinde
önemli rol oynad@lar. Manast@r’@ o dönemlerde birçok
tan@nm@[ [ah@slar ziyaret etti. Türkiye’nin son sultan@, Ro-
manya Kral@ Birinci Karol ve Balkanlar@n ile Avrupa’n@n
kültür ya[am@ndan adyapm@[ [ah@slar Manast@r’@ ziyaret
etmi[lerdir.

Manast@r günümüzde ba[kent Üsküp’ten sonra
nüfus bak@m@ndan Makedonya Cumhuriyeti’nin ikinci ken-
tidir. Nüfusu 100 bini a[an kentte üniversite var. Verimli
Pelagoniya vadisi sanayinin ve tar@mc@l@|@n geli[mesi için
çok önemlidir. Pelister da|@ k@[ ve yaz turizmin ça|da[
yap@lar@yla tan@nm@[ turizm ve e|lence merkezini olu[tu-
ruyor.

Manast@r kenti eskiden sahip oldu|u konsoloslu-
klar kenti ününe yeniden kavu[maya ba[lam@[t@r. Manas-
t@r’da Türkiye Cumhuriyeti ve Fransa Cumhuriyeti fahri
konsolosluklar@ aç@lm@[, gelecekte fahri konsolosluklar sa-
y@s@n@n artmas@ bekleniyor. Devletin kültür haritas@nda
önemli yer alan Manast@r tiyatrosu da kentin bir zamanlar
sahip oldu|u Avrupa ününün canlanmas@na önemli pay
sunuyor.

4. Bulgaristan Cumhuriyeti’ni kas@m ay@nda ziyaret
ettim. O gün hava aç@k ve serindi. Sabah saatlerinde s@n@r@
geçtikten sonra Yukar@ Cumal@’ya ya da bugünkü Blago-
yevgrad’a uzanan yeni yoldan yolculuk yapt@m. Yolculuk
esnas@nda uzaklarda görünen Pirin da|@n@ seyrediyor-
dum. Pirin da|@ Makedonya’da di|er da|lara k@yasen en
güzel ve en yüksek da|d@r. Bu yörede ya[ayan Make-
donlar@n say@s@ çok efsaneleri bu da|la ilgilidir.

Pirin da|@ alt@nda olan düzlükte akan Struma nehri
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da|@ ikiye ay@r@yor. Blagoevgrad kenti burada yerle[mi[tir.
Kente etraf@nda olan kuytu ormanlardan geçen otobandan
inmeye ba[lad@m. Yolda otomobil ve traktörlere rastlad@m.
Sofya’ya uzanan otobandan kent meydanl@|@na giden
soka|a yol ald@m. Kentin meydanl@|@nda Gotse Delçev
an@t@n@n bulundu|unu farkettim.Yan@mdaki foto|raf maki-
nemle gizli ve korkarak birkaç foto|raf çektim. Park@n
öbür taraf@na geçerek Makedonya’n@n Ege bölümünde Vo-
den’de do|an arkada[@m@ ziyaret etmeye gittim. Ziyaret
etti|im arkada[@m daha binlerce Makedonla birlikte y@llar
öncesi Yunanistan-Bulgaristan anla[mas@ uyar@nca Bul-
garistan’a sürgün edilmi[tir. Bu anla[ma l920 y@llar@nda
s@n@rboyu bölgelerde ya[ayan ahalinin de|i[tirilmesiyle
ilgili imzalanm@[t@. Görü[tü|üm arkada[@m yüksek boylu,
esmer olup, kal@n ka[lar@ ve simas@yla adeta geçirdi|i zor
ya[am@ ifade etmekteydi. Kendisini Makedon tan@tt@|@ndan
dolay@ Bulgaristan’da geçirdi|i hayat@nda ba[ar@ elde
edememi[tir. Fakat buna ra|men Makedon milli davas@
konusundaki kararl@|@ndan hala vazgeçmemi[tir. Görü[-
memiz s@ras@nda geçmi[teki olaylar, zor ya[am ve çekti|i
özlem ile ac@lardan bahsetti. Özleminin Pirin Da|@ kadar
büyük oldu|unu vurgulad@. Do|um yeri Voden hakk@nda
çok konu[tu. Fakat do|du|u topraktan sürgün edildi|inde
ya[@ küçük oldu|undan ötürü Voden’i hiç görmemi[tir. Ma-
kedonya’n@n özgür bölümünü de hala ziyaret etmemi[tir.
Milli özgürlü|üne hala kavu[mad@|@ndan ac@ çekmekteydi.
Ama Makedon olarak hayatta oldu|undan gururluydu.
Bulgaristan’da Makedonlara haklar@n tan@nd@|@ dönemden
kalan kimlik karnesinden ayr@lm@yordu. Çünkü o zaman-
larda Makedon milli mensubiyetini ifade etme hakk@na
sahipmi[.
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Yolculu|umu Simitli’ye do|ru sürdürdüm. Buradan
Razlog ve Bansko’ya devam ettim. Do|uya do|ru uzanan
yol etraf@ndaki Elvitsa nehri kaynaklar@ Pirin da|@n@n kuzey
eteklerinden akarak bu nehir Struma’ya dökülüyor. Geç-
ti|im yol dar, fakat asfaltla dö[enmi[ti. Yol yolculuk için
pek elveri[li de|il. Yol etraf@nda do|al güzellikler, do|rusu
söz etti|im nehrin h@zl@ sular@, me[e ve çam a|açlar@ndan
olu[an ormanlar@ seyredince bir an olsa dahi yolculukta
kar[@la[t@|@m güçlükleri unuttum. Simitli ve Predel aras@n-
daki yolu h@zl@ geçtim. Predel’den ç@kan yol Razlog’a uza-
n@p @rma|@n akt@|@ ye[illiklerden geçiyor. Yaz aylar@nda bile
bu @rma|@n sular@ temizdir. Razlog’a birkaç kilometre kala
mola yapt@m. Bansko ve Razlog’a ayr@lan yolda mola
yapt|@m s@rada orta ya[l@ bir adamla görü[tüm. Kendisiyle
k@sa sohbette bulundum. Baçevolu oldu|unu, Razlog’da
ya[ad@|@n@ anlad@m. Razlog vadisi Makedonya’n@n en ilginç
ve en güzel yörelerinden biridir. Amac@m Pirin Make-
donya’s@n@n en önemli yerlerinden biri olan Razlog kentini
ziyaret etmekti. Antifa[ist sava[ç@ Nikola Parapunov’un
do|um yeri Razlog’da enternasyonalist Gorgi Dimitrov’un
ebeveynleri ya[@yormu[. `kinci Dünya Sava[@nda, do|ru-
su 1943 y@l@nda Bulgar polisi taraf@ndan öldürülen Nikola
Parapunov “Yane Sandanski” Razlog Partizan Tugay@n@n
kurucusuydu. Gorgi Dimitrov ise Makedon milli benli|ini
uzaklara duyurtan [ah@s olarak Balkanlarda Makedon
sorusunun adaletli çözümlenmesinin taraftar@yd@.

Zira kent Razlog vadisinin ortas@nda yer alarak
Bela Reka’n@n her iki taraf@na yay@lm@[t@r. Yakla[@k 850
metre rak@mda bulunan Razlog kenti Makedonya ve Bal-
kanlarda en yüksek kentler aras@nda yer al@yor. Kentin
kuzey kesiminde hastane var. Geli[mi[ odun sanayisi
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de mevcut. “Nikola Parapunov” müzesi ve eski Make-
don evleri turistlerin ilgisini çekiyorlar. 1898 y@l@ nüfus
say@m@na göre Razlog’ta 4.970 ki[i ya[@yormu[. 1943 y@l@
nüfus say@m@na göre ise 8.611 ki[iden 6128’i Makedondu.
O tarihte yap@lan nüfus say@m@nda Razlog ve çevresinde
ya[@yan ahalinin yüzde 59.5-i Makedon, yüzde 39.3-ü
Bulgar ve geri kalan yüzde l.92-si öteki milliyetler olarak
kay@tlanm@[. 1985 y@l@nda yap@lan son nüfus say@m@na gö-
re kentte 13.978 ki[i ya[@yordu. Ne yaz@k  bu nüfus say@-
m@nda hiçbir Makedon kay@tlanmam@[t@r. Razlog ve yö-
resinde ya[ayan ahali Pirin Makedonya’s@nda Bulgar
olarak kay@tlanan geri kalan Makedonlar@n kaderini
payla[@yor.

Razlog’u i[ günü ziyaret ettim. Yaz mevsiminin en
iyi hissedildi|i ö|le saatlerinde kent sakindi. Dükkan,
lokanta ve müzeler kapal@yd@. Kentte yapt@|@m geziden
sonra ozan Nikola Vaptsarov’un do|um yeri Bansko’ya
hareket ettim. Bansko Pirin da|@ eteklerinde yerle[mi[tir.
Buraya gelmezden önce Makedon milli devrimi efsanevi
kahramanlar@ndan Goçe Delçev’in dev an@t@ her yolcunun
ilgisini çekiyor. Gotse Delçev’in dev an@t@ Bansko giri[inde
kald@r@lm@[t@r. Daha ilerde ise [air Nikola Yonkov-
Vaptsarov’un büyük foto|raf@ görülüyor. Ça|da[ Bulgar
ve Makedon edebiyat@n@n kurucular@ndan olan Vaptsarov
1942 y@l@nda Bulgar fa[ist ijgalcilerince öldürülmü[tür.
Nikola Yonkov Vaptsarov Makedon ve Bulgar milletinin
milli ile sosyal  hürriyetleri için büyük katk@ sunan devrimci
[airdir.

Bansko, Pirin da|@ eteklerinde bulunan Razlog
vadisinin güney bölümünde yerle[mi[tir. Glazne nehrinin
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iki yakas@nda yay@l@yor. Bansko kenti ilk kez 1576 tarihli
Türk belgelerinde an@l@yor. 18-ci yüzy@l@n ikinci yar@s@nda
h@zl@ geli[en Bansko, Makedonya’n@n bu bölümünde
tan@nm@[ ticaret merkezi oluyor. Banskolular kervanlar@yla
Belgrad, Dubrovnik ve Viyana’ya yolculuk yaparak kalite
aç@s@ndan ün sa|l@yan tütün ve afyon sat@yorlarm@[. Odun-
dan oyma e[yalar da satt@klar@ mallardand@. Banskolular
çok samimi insanlar olarak tarihin miras b@rakt@|@ zen-
ginliklerden seve seve söz ediyorlar. Hele atalar@n@n Ma-
kedon milli tarihine sunduklar@ katk@y@ özel memnuniyetle
vurguluyorlar. Banskolular bir önceki yüzy@l@n sonuna
do|ru 1896 y@l@nda Makedon çocuklar@na Goçe Delçev’in
ders verdi|inden ötürü gururlular. Bansko’nun kald@r@ml@
sokaklar@nda gezerken etraftaki evlerin beyaza bürün-
diklerini, insanlar@n ise cana yak@n, gururlu ve geveze
olduklar@n@ sezdim. Aile her Banskolu için kutsal bir [eydir.
Onlar@n en de|erli özelli|i ise namuslu olmalar@d@r. Ban-
skolular nesilden nesile nakledilen gelene|in ve geçmi[in
simgelerini fazlas@yla sayg@layarak Makedon-Pirin folklo-
runun edinimlerini titizlikle korumaktalar. Türkülere olan
ba|l@l@klar@ ayr@ önem ta[@maktad@r. Petriç üzerinde gök-
lere uzanan Pirin da|@ büyüleyici güzelli|iyle göze çar-
p@yor. Pirin son derece sakin, t@pk@ geçmi[te gibi. Pirin
k@zlar@n, gelinlerin, ozanlar@n ve komitalar türkülerinin esin
kayna|@d@r. Struma’ya indi|imde geçmi[ olaylar@n@ hat@r-
lad@m. Akl@ma hemen Bansko, Belitsa, Razlog, Nevrokop,
Melnik, Petriç ve öteki yöre kahramanlar@n@n bir araya
geldikleri Makedon devriminin bu yöreden olan kahra-
manlar@ geliyor. Struma nehrinin h@zl@ sular@ Kresne ka-
nyonunun engellerini kolay a[maktad@r. Nehrin sol ve sa|
yakas@ndaki bay@rlar ilginç manzaray@ olu[turuyorlar.
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Yolculu|um s@ras@nda 1878 y@l@nda örgütlenen Kresne-
Razlog Ayaklanmas@nda ölen sava[ç@lar@n an@t@n@ ziyaret
ettim. Nikola Vaptsarov ve di|er bilinen ve bilinmeyen
ozan ve yazarlar@n eserlerinde daimi konu olan Pirin ve
[anl@ Baltepe’yi anmadan geçemeyece|im.

Yolculu|um Pirin Makedonya’s@n@n en küçük ken-
tlerinden biri olan Kresne’ye devam etti. Oraya ö|leden
sonra vard@m. Bu küçük kentte ya[am@n birkaç kilometre
uzunlu|unda olan tek bir sokakta gerçekle[ti|i gibime
geliyordu. Sokak Gevgeli’de gibi kentin kuzey kesiminden
ba[layarak paralel olarak demiryoluyla Struma nehrinden
kent d@[@nda kayboluyor. Kresne’de toprak verimlili|i ve
elveri[li iklim ko[ullar@ sayesinde tüm oryantal tütün
cinsleri ve öteki bitkilerin bak@m@ için ko[ullar var. Burada
özellikle ba|c@l@k geli[mi[tir. De|i[ik meyve ve sebze tür-
leri de yeti[iyor. Do|al zenginlikleri yan@ s@ra kentin yak@nl@-
|@nda bulunan kapl@calar da özel önemdendir. Kapl@calar
y@l boyunca buraya gelenler için  [ifal@d@r.
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`STANBUL

Dünyaca adyapm@[ devlet adam@ ve reformcu
Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkesi Türkiye Cumhuriyetini
ziyaret etmek dünyada herkes için özel bir ya[ant@y@
olu[turmakta. Günümüz Türkiyesi eski Türkiye’ye k@yasla
çok farkl@d@r. Büyük `skender taraf@ndan fethedilmi[, ar-
d@ndan büyük imparatorluk olmu[ ve Makedonya’y@ da
be[ as@rdan fazla s@n@rlar@nda bulundurmu[tur bu ülke.
Türkiye ve Türkiye’nin daha mutlu gelece|i için ya[am@n@
adayan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Türk kad@n@n@
fereceden kurtararak, dini devletten ay@rm@[ ve Türkiye’yi
derebeylik ülkesinden layik ve modern bir ülke konumuna
getirmi[tir. Bunun yan@s@ra Türk dilinde Latin alfabesini
uygulayan Atatürk, halk kitleleri taraf@ndan büyük sem-
patiyle kabullenen ve sevilen bir devlet adam@yd@. Bun-
dand@r bu cazibeli yolculu|u özel memnuniyetle ka-
bullendim.

`stanbul’da çok say@da görü[melerim oldu. Gö-
rü[melerin tümü içtenli ve dostane hava içinde geçti.
Kültür tarihi an@tlar@ ziyaret ederek geziler yapt@m, ko-
nu[malarda bulundum. `stanbul’da “Pirlepe” Kültür Der-
ne|inin konu|u oldum. Bu dernek hakk@nda Pirlepe
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do|umlu Eyüp Uçak konu[tu. Eyüp Uçak 1984-1989
y@llar@nda `stanbul Eyüp belediyesi ba[kanl@|@n@ yapt@.
Pirlepe’de Çukovski soyad@n@ ta[@maktayd@ Eyüp. Eyüp
Uçak 1946 y@l@nda Pirlepe’nin Lajani köyünde dünyaya
gelmi[, altm@[l@ y@llarda çok say@da Türklerle beraber
ailece Makedonya’dan Türkiye’ye göç etmi[tir. Türkiy-
e’nin `stanbul kentinde yeni yuvas@n@ kuran Eyüp, `stan-
bul’un 16 belediyesinden biri olan Eyüp belediyesi ba[-
kanl@|@n@ ba[ar@yla yapt@. Eyüp tahsilli ve ba[ar@l@ i[ adam@,
sayg@n vatanda[ ve aile insan@d@r. Cana yak@n, adaletten
yana ve ba[ar@l@ i[ adam@ ve politikac@ olarak Eyüp
belediyesinde büyük otoriteye sahiptir. Nedir ki hayatta
elde etti|i ba[ar@lar@na ra|men do|um yerini unutmu[
de|ildir. Bir sözle do|um yeri Lajani, Pirlepe ve Makedo-
nya’ya s@k@ca ba|l@d@r. Pirlepe ve Makedonya’yla temas-
lar@n@ sürdürerek özlem doludur.Eyüp Pirlepe lehçesiyle
Makedoncay@ rahatça konu[uyor ve bu s@rada Makedon-
cada Türkçe sözlerin kabar@k say@da bulunduklar@n@
söylüyor. Anlat@m@nda oldukça ba[ar@l@. Eyüp’ün e[i de
evinde hem Makedoncay@ hem Türkçeyi konu[uyor. Ço-
cuklar@ ise babas@n@n do|um yerinde konu[ulan dili
ö|renip Makedoncay@ Pirlepe’de do|mu[lar gibi ezber-
lemi[ler. Eyüp’ün çocuklar@ ebeveynleri arac@l@|@yla ka-
bullendikleri Makedonya sevgisinden memnuniyetle söz
etmekteler.

Eyüp’ün sözlerine göre Türkiye’de yakla[@k 7.000
Pirlepeli Türk ve Makedon Müslüman@ ya[@yor. Bunlar@n
ço|u Bayrampa[a’da bulunuyor. Eyüp belediye ba[kan@
görevine seçildi|inden gurur duymaktad@r. Bu görevde
kald@|@ be[ y@lda belediyede övgüye de|er ba[ar@lar elde
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edilmi[tir. ̀ stanbul’un adyapm@[ Alt@nboynuz semtine çeki
düzen verilmi[, onun giri[imiyle 440 eski ev ve 330 sanayi
yap@s@ y@k@l@p, yerine 33 basketbol ve voleybol sahas@,
belediye stad@, 24  çocuk spor sahas@, 7 kilometrelik metro
ve çok say@da belediye giri[imleri ba[lat@l@p gerçekle[-
mi[tir.

Eyüp Uçak’@n Eyüp belediye ba[kan@ görevinde
bulundu|u dönemde, Türkiye’nin ayr@ ayr@ kentlerinde,
Makedonya do|umlu daha iki ki[i belediye ba[kanl@|@
yapm@[t@r. Üsküplü Muzaffer Çavu[o|lu ve Manast@rl@
Necmettin Öztürk sözkonusudur olan. ̀ kisi de Türkiye’nin
merhum Cumhurba[kan@ Turgut Özal’@n Anavatan Partisi
üyeleriydi. Eyüp Uçak, Eyüp  belediye ba[kan@ görevinde
bulundu|u s@rada Pirlepe ve `stanbul’un karde[ kent
olmalar@n@ çok istemi[ ancak kabar@k say@da giri[imlere
ra|men bu iste|i gerçekle[medi. Bundan sonraki y@llarda
bu iste|in gerçekle[ece|ine inan@yor.

`stanbul dünyan@n en eski kentlerinden biridir.
Roma imparatoru Konstantin’in imparatorluk ba[kentinin
Roma’dan Bizans’a ta[@nmas@ konusunda ald@|@ karar
ard@ndan, @stanbul kutsal ününe ula[@yor. `stanbul günü-
müzde de|i[ik medeniyetler, kültür ve tarihi geçmi[inin
simgesini olu[turuyor. Kentte Bizans ve Osmanl@ dönemi
an@tlar@ say@s@ çoktur. Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin en
büyük ekonomik ve kültür merkezidir. Ara[t@rmac@lar@n
anlatt@klar@na göre `stanbullular bile kentin güzelliklerini
hala ö|renmi[ de|iller. `stanbul Asya ile Avrupa kültürü,
medeniyeti ile dinlerin kav[a|@ ve kuzeyden güneye,
do|udan bat@ya geçi[te bir nevi kap@y@ olu[turmakta.
Nüfusu hakk@nda  de|i[ik rakamlar var. Resmi belgelere
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göre `stanbul’un nüfusu yakla[@k 8 milyondur. Fakat Tür-
kiye geli[melerini yak@ndan izleyenlerin anlatt@klar@na göre
`stanbul’un nüfusu 12 milyonu a[@yor. `stanbul’u her gün
milyonlarca turist ziyaret ediyor. `stanbul hakk@nda  [unu
belirtmek ilginçtir ki, Türkiye’de belgelerin yüzde 40-@
`stanbulda sa|lan@yor. Buysa modern Türkiye’de `stan-
bul’un gücünün tasd@|@ olsa gerek.

`stanbul üç deniz sahilini kapsayarak yedi tepeye
yay@lm@[t@r. Eski Yunanlar `stanbul’a Bizanstinion, Roma-
l@lar Konstantinopol, Türkler ise ̀ stanbul ismini vermi[ler.
Güney Slavlar ise `stanbulu “Tsarigrad” (Krallar kenti)
ismiyle adland@rm@[lar. Adlar@n de|i[imi önceki as@rlarda
olagelen dramatik olaylardan kaynaklan@yor. Önceki
as@rlarda milletlerin ço|u ̀ stanbul’u  fethetmek istemi[ler.
Örne|in millatan sonra 330 y@l@nda `mparator Konstantin
`stanbul’u Do|u Roma `mparatorlu|unun merkezi ilan
etmi[ ve ard@ndan Konstantinopol ad@n@ alm@[t@r. 29 May@s
1453 y@l@nda Fatih Sultan Mehmet Kostantinopol’u fethe-
derek `stanbul ismini vermi[tir.

`stanbul Bo|az@çi, Alt@nboynuz, Marmara Denizi
ve etraf tepelere kadar uzan@r. Alt@nboynuz ve Marmara
Denizi aras@ndaki Beyo|lu, Üsküdar ve Kad@köy güzelim
turistik semtler `stanbul’un en modern semtleridir.

`stanbul’un eski bölümü kültür tarihi an@tlar@yla en
zengindir. Bu yüzden `stanbul’un en önemli turistik bö-
lümüdür. Kimi tarihi ve sanat de|erleri zamana yenik
dü[erek y@k@lm@[, kimileri ise do|al afetlerden (her[ey-
den önce deprem ya da yang@nlar sonucu) yok olmu[-
tur. `stanbul’da elliden çok sultan saray@ ve kültür tarihi
an@t bulunuyor. Aralar@nda en tan@nm@[@ olan Topkap@ Sa-
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ray@’nda sultanlar@n ya[ad@klar@ oda ve haremler var.
Topkap@ Saray@’n@ ziyaret etti|imde zehirli maddelerin
ikram edildikleri özel çinilerini de gördüm. Elmas ka[@k
ile öteki de|erli e[yalarla süslenmi[ k@l@çlar@ görünce
oldukça heyecanland@m.

Nedir ki Makedonyal@ @skenderin katafalk@ özellikle
ilgimi çekti. Bu katafalk yüzlerce y@l önceleri Babil yak@n-
l@|@nda Sidon’dan buraya getirilmi[tir. Katafalk@n üzerinde
Makedonyal@ `skenderin sava[ zaferlerini simgeliyen
yüzlerce figürün oyuldu|unu gördüm.

Aya Sofya Camii kentin en önemli tarihi eserle-
rinden biridir. Aya Sofya’y@ ziyaret edenlerin bu tarihi
eserin [imdiki görünü[üne dayanayarak Bizans `mpara-
torlu|unun parlak döneminde de|i[ik kaderini sezmek
zor de|ildir. Bu an@t 150 y@ld@r dünya harikas@ olarak ka-
muoyunun ilgisini çekiyor. {unu belirtmek gerekir ki buna
benzer bir tarihi eser ise [imdiye kadar hala in[a edil-
memi[tir. Tek sözle insano|lu yüksek kültürünün an@t@ olan
Aya Sofya kilisesi parlak Bizans döneminin geçmi[ini
simgeliyor. Aya Sofya ilkin ortodoks kilisesiydi. Daha son-
ralar@ `slam camiine dönü[türüldü. Ancak günümüzde
müze olmu[tur. Aya Sofya’n@n içinde de|i[iklikler yap@lm@[,
bünyesi de|i[tirilmi[ ve ek yap@lar kald@r@lm@[t@r. Buna ra|-
men 56 metre uzun olan kubbesi bundan böyle de güze-
lli|ini koruyor. Bu kubbe birçok do|u `slam camilerine
örnek olmu[tur. `mparator Büyük Konstantin `stanbul’u
Do|u Roma `mparatorlu|unun (Konstantinopol ismiyle)
ba[kenti ilan etmesi ard@ndan bugünkü Aya Sofya yerinde
kilise in[a etmi[tir. 336 y@l@nda in[a edilen kiliseye Büyük
Kilise ismini vermi[tir.  200 y@l sonra ̀mparator Yustiniyan’a
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kar[@ ba[layan ayaklanma s@ras@nda ç@kan yang@nlarda
bu kilise ve Kontantinopol’un daha büyük bölümü yan-
m@[t@r. Fakat Yustiniyan ayaklanma s@ras@nda yanan kilise
yerinde daha büyük ve daha güzelini yapt@rm@[t@r. Kilise
plan@n@ Trall@ Anatemiye ve Milletli `sidor haz@rlam@[lar.
Yustiniyan söz konusu projeyi durmaks@z@n izlemi[tir.
Kilise 60 tsentnere mal olmu[tur. Onbinlerce zanaatç@
Do|u `mparatorluk zenginli|ini, do|rusu parlak mermer
ta[lar@ ve en güzel sütunlar@ toplayarak kilise in[aat@nda
kulland@lar. Kilise duvarlar@ alt@n mozaikle süslenmi[tir. Aya
Sofya in[aat@n@n tamamlanmas@ ard@ndan bu kilise h@ris-
tiyanl@|@n en önemli tap@na|@ olmu[tur. 1435 y@l@nda Türkler
taraf@ndan Konstantinopol’un fehtedilmesi ard@ndan Kon-
stantinopol `stanbul ismini alm@[, kilise ise camiye
dönü[türülmü[tür.1935 y@l@nda Atatürk’ün karar@yla Aya
Sofya Camii müzeye dönü[türülmü[tür. Bu güzel yap@
antik döneminden kalan Efes, Babek, Roma ve Atina’y@
an@msat@yor.

Efsanevi Aya Sofya Camii yan@s@ra, Sultanahmet
Camii ve Atmeydan@ `stanbul için büyük önemdendirler.
Teodos Obelisk’i, Y@lan Sütunu, Konstantin Sütunu, Top-
kap@ Saray@, Beyo|lu, Kapal@çar[@ ve di|er ilginç eserler
gerçekten görme|e de|er an@tlard@r.

Sultanahmet Camii yada Mavi Cami Aya Sofya
Camiinin kar[@s@nda bulunur. 1609-1616 y@llar@nda in[a
edilen bu cami Türk mimarisinin otantik eserini olu[tu-
ruyor. Caminin içi mavi ve ye[il mermer ta[larla süslen-
mi[tir. Kristal camla 260 penceresi var. Camiin içinde sul-
tan@n özel ibadet yeri bulunuyor. Sultanahmet Camii dü-
nyan@n en güzel camii olarak Türk sultanlar@n@n gücü ve
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büyüklü|ünü simgelemek amac@yla in[a edilmi[tir.
Sultanlar gerekti|inde cami locas@na atla girebiliyorlarm@[.

Süleymaniye ya da Sultan Süleyman Camii 1550-
1557 y@llar@nda Mimar Sinan projesi üzerine yap@lm@[t@r.
Eski Yugoslavya cumhuriyetlerinden, ard@ndan ba|@ms@z
devlet olan Bosna Hersek’te bulunan Drina ve Neretva
köprüleri de Mimar Sinan’@n planlar@ üzere in[a edilmi[ler.
Süleymaniye Camii, Aya Sofya Camii ve Sultanahmet
camiinden daha büyük alan kapsamaktad@r. Fakat camiin
süs ve minarelerin say@s@ sözkonusu camilerin süs ve
minarelerine k@yasla daha azd@r. Camide 27 bin ki[i  ibadet
yapabiliyor.

Belirtti|im gibi Topkap@ Saray@’n@ da ziyaret ettim.
1465-1468 y@llar@nda in[a edilen saray dönemin sultan
kö[küydü. Topkap@ Saray@nda günümüzde `stanbul’un
(belki de Türkiye’nin) en büyük zenginli|i korunuyor. Top-
kap@ Saray@’nda alt@ndan ba[l@yarak, silah koleksiyonlar@,
inci ve elmas süs e[yalar@ sergileniyor. Mozaik uslübünde
minyatür resimlerle alt@n saatler koleksiyonu, 6282 el-
masla süslenmi[ iki mumluk, alt@n be[ik, 300 kilo elmasla
süslü alt@n taht, 1400 senelik Kuran’@ Kerim her turistin
ilgisini çekiyor. Ancak Topkap@ Saray@’nda sergilenen
e[yalar@n say@s@ çok fazlad@r.

`stanbul’da bulundu|um s@rada Beyo|lu’nu da
ziyaret ettim. `stanbul’un en modern semti olan Beyo|lu
ikametgah ya da kö[k özelli|i ta[@yarak bu semtte diplo-
matik temsilciliklerin ço|u, modern otel ve vilalar bulun-
uyor. Dolmabahçe Saray@’n@n bulundu|u Beyo|lu sem-
tinin bölümü turizmin geli[mesi için büyük önemdendir.
Çünkü sultan saray@d@r sözkonusu olan. Güzelim Gül
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Park@’yla sar@l@d@r. Bo|az sahilinde yerle[mi[ olan saray
Paris’in dünyaca adyapm@[ Versay Saray@’na benziyor.
Dolmabahçe Saray@ dünyan@n her yan@ndan getirilen mo-
bilyayla donat@lm@[, 365 oda  ve 27 salonu her ziyaret-
çide ilgi uyand@rmakta. Dolmabahçe Saray@’n@n iç süslen-
mesi için 14.5 ton alt@n harcanm@[t@r. Cumhuriyetin ilan
edildi|i 1923 y@l@nda Dolmabahçe Saray@, Türkiye’nin ilk
Cumhurba[kan@ Mustafa Kemal Atatürk’ün kö[küydü. 10
Kas@m 1923 y@l@nda Mustafa Kemal Atatürk bu kö[kte
gözlerini dünyaya yumdu. Dolmabahçe Saray@’nda bulu-
nan saatlerin ibreleri dokuzu be[ geçe durdurularak, Ma-
kedonya’da dünyaya gelen büyük reformcu ve Türk de-
vletinin en büyük o|lu Mustafa Kemal Pa[a’n@n vefat etti|i
zaman@ göstermekteler.

`stanbul ticaret aç@s@ndan da dünyada adyapm@[
kentlerden biridir. Bu büyük kentte ticaret reklam yapan
tüccarlar@n sesli ba|@r@[lar@ sonucu büyük bir gürültü için-
de gerçekle[iyor. Ticaretin gerçekle[ti|i Kapal@ Çar[@’da
200 bin metre karelik alanda yakla[@k 4.000 tüccar mal@n@
sergileyip sat@yor. Dükkanlar ve ticaret merkezlerinde
alt@n ticaretinden en büyük kazanç elde ediliyor. Kapal@
Çar[@’da alt@n ticareti Kuyumcular soka|@nda yap@larak
bu sokak zaten çar[@n@n en ilginç ve en çok ziyaret edilen
soka|@d@r. Dükkan ve ma|azalarda dünyan@n her yan@n-
dan perakende ve toptan mal sat@l@yor. Fiyatlar ayn@ günde
bile de|i[iyor. Taksi sürücüleri dünyan@n en becerikli
taksicileri olmalar@na ra|men ço|u kez Avrupa ülkele-
rinde uygulanan trafik kurallar@na uymuyorlar. Buysa
`stanbul’da trafi|in oldukça kabar@k oldu|undan kaynak-
lanmaktad@r. Öyleki örne|in en yak@n mesafenin geçilmesi
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için bazan saatlerce beklemek gerekiyor. Ancak `stan-
bul’da metro ile tramvay hatlar@n@n oturtulmalar@yla trafikte
bu tür beklemelere son verilmi[ ve birkaç saatlik mesafe
birkaç dakikada a[@l@yor.

Marmara Denizi’nin do|u, Asya sahilinin turizm
aç@s@ndan k@smen faal oldu|unu belirtebiliriz. Denizin do|u
sahilinde bulunan birkaç adada villalar in[a edilmi[tir.
Burada Avrupa’y@ Asya’dan ay@ran Bo|az Köprüsü gü-
zelli|iyle celbediyor. Köprü Türkiye ve dünyada en gü-
zel köprülerden biri olarak Avrupa ve Asya’y@ birle[tiriyor.
Ancak `stanbul’da yaln@z k@talar birle[miyor. `stanbul’da
Do|u ve Bat@ birle[iyor. Do|rusu Avrupa ve Asya yüz
yüze geliyor...
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ATATÜRK KENT`

`stanbul’dan sonra yolculu|um Ankara’ya devam
etti. Ça|da[ Türkiye’nin ba[kenti Ankara diplomasi ve
kültür kenti olarak devletin siyasi, idari ve ekonomi mer-
kezidir. An@tlar kenti de olan Ankara, Türkiye’nin Atas@
Mustafa Kemal Atatürk’ün kentidir. 3 milyon nüfusa sahip
olan Ankara’da Türkiye’nin refah@, imaj@ ve gelece|inin
nabz@n@ hissettim.

Ankara’da içtenli ho[geldiniz dilekleriyle kar[@lan-
d@k. Parlamento Ba[kan@ Say@n Erdem Kaya görü[memiz
s@ras@nda yapt@|@ konu[mada Balkanlar Türklerinin en bü-
yük bölümünün Makedonya’da ya[ad@klar@n@, çok say@da
Makedonyal@ Türkün Türkiye’de önemli görevlerde bu-
lunduklar@n@ söyledi. Devamla “Makedonya’da ya[ayan
Türkler tüm haklara sahipler. Ana dilinde konu[uyor,
Türkçe radyo ve televizyon yay@nlar@ var, Türkçe gazete
ve kitaplar yay@ml@yorlar. Makedonya Türkleri Makedonya
ve Türkiye aras@nda dostlu|un güçlü, y@k@lmaz köprüsünü
olu[turuyorlar” dedi.

Erdem Kaya ile görü[memizde Türkiye Parlamen-
tosu milletvekilerinin say@s@, milletvekilerin seçimi, yasama
ve seçim sisteminde yap@lan de|i[melerle tan@t@ld@m.
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Ankara’da bulundu|um sürece kentin geli[mesi, imaj@ ve
gelece|i hakk@nda bilgi edindim. Ankara’da kald@|@m  s@-
rada modern Türkiye’nin yüce o|lu ve kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün An@t Kabr@n@ ziyaret ettim. An@t Kabir
ziyareti esnas@nda özel izlenimlerim oldu.

Ankara’da 20. yüzy@l@n ça|da[ bulvarlar@ yan@ s@ra
modern mimari yap@lar da göze çarp@yor. Bunun yan@ s@ra
say@s@ çok ah[ap evlerin bulundu|u eski semtleri de
gördüm. Evleri ay@ran dar sokaklar@n say@s@ az de|il.
Ankara M.Ö. 2000 y@l@nda Hititlerin merkeziydi. Frigler
ve Büyük `skender taraf@ndan fethedilmi[tir. M.Ö. 333
y@l@nda Ankara’y@ Gal kabileleri ve Romal@lar da fethet-
mi[ler. Bizans ̀ mparatorlu|u döneminde imparatorlu|un
önemli kentlerinden biriydi. 1360 y@l@ndan itibaren Osmanl@
`mparatorlu|u idaresi alt@nda bulunmu[tur.

1923 y@l@nda modern Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rulu[undan sonra Ankara Türkiye’nin ba[kenti oluyor. O
zamana kadar ise Ankara kenti Angora ismini ta[@yordu.
Türkiye Cumhuriyeti ba[kenti Orta Anadolu’da bulunuyor.
Ankara ilçesi ba[kent ve hükümetin bulundu|u kö[k
kentidir. Bu yüzden çok say@da önemli ve lüks yap@larda,
devlet adamlar@n@n ya[ad@|@ göze çarp@yor. Ankara en-
düstri kapasitelerinin küçük merkezini olu[turuyor. Deri,
[arap, çimento ve hal@ sanayisi di|er sanayi kollar@na
k@yasen fazla geli[mi[tir. Ba[kent Ankara demiryolu ve
karayolu ula[@m@ aç@s@ndan do|u ve bat@n@n birle[ti|i
noktay@ olu[turuyor. Ekonomi alan@nda turizmin katk@s@
büyüktür.

Ba[kentin içinde çok say@da kültür ve tarihi an@tlar
bulunuyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi önde gelen
müzelerden biridir.
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Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923 y@l@nda
Ankara’da Türkiye’nin ilk Cumhurba[kan@ ilan edilerek
göreve ba[lad@.

Atatürk’ün ana dü[üncesi [uydu: “Türkiye’nin mo-
dernle[mesi için gereken dev ekonomik, politik, sosyal
ve kültür reformlar yap@lmad@|@ halde askeri zafer yeter-
siz kalabilir”. Öte yandan Mustafa Kemal Atatürk’ün ik-
tidarda bulundu|u y@llarda temel amac@ Türk milletinin ve
dünyada di|er milletlerin refah@, bar@[ ile mutlulu|una ve
dünyada genel bar@[a katk@ sunmakt@.

Büyük Türk reformcusu Mustafa Kemal Atatür-
k’ün An@t Kabr@’na olan ziyaretim ve sayg@ duru[u ile çelenk
koyduktan sonra yolculu|umu Anadolu istikametinde
sürdürdüm. Anadolu uzun ve oldukça geni[ bir bölge
olarak, eski ve yeni gelenekleri bir araya getirmektedir.

Anadolu ziyaretim kapsam@nda amac@m Kapado-
kya’y@ ziyaret etmekti. Bu iste|im gerçekle[ti. Nüfusu yak-
la[@k 100 bin olan  Kapadokya ve yöresi son y@llarda Tür-
kiye’nin en önemli turistik merkezi konumuna gelmi[tir.
Aç@k hava müzesi Göreme, ku[kusuz ki, en ilginç yeridir.
Bu müze 20 yüzy@l önceleri yanarda|lar@n  püskürmele-
rinden olu[mu[tur. Göreme’de yanarda|dan as@rlard@r
akan lavlar hava ko[ullar@na dayan@kl@ olarak her ziya-
retçinin ilgisini çekmekteler. Geçmi[te bu yörelerde  ya[a-
yan ahalinin ço|u, ma|aralarda ya[@yormu[. Son olarak
1956 y@l@nda ma|aralar terkedilmi[. Ma|aralar günümüz-
de turistler için ilginç eserleri olu[turmaktalar.

Kapadokya Anadolu’nun en gözde turistik belde-
sidir. Bir zamanlar Kapadokya’da insanlar ba|c@l@kla u|-
ra[@yormu[. Ancak zaman geçtikçe turizmin h@z almas@yla
ba|c@l@k maziye kar@[m@[, yerini turizme b@rakm@[t@r. Bahus
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tanr@s@ Kapadokya ba|c@lar@yla vedala[@p Makedonya’da
Tikve[ ba| bölgesine ta[@nm@[t@r dü[üncesine ka-
p@lmaktay@z.

Kapadokya’da bulundu|um s@ralarda 15 bin tonluk
kapasiteye sahip [arap bodrumunu ziyaret ettim. Bu
[arap bodrumu gerçekten Pirin Çar@ Yane Sandanski’nin
gizlendi|i Melnik’teki eviyle k@yaslanabilir. {arap bodrumu
ziyareti s@ras@nda cana yak@n evsahipleri sonsuz misa-
firperverli|ini dile getirerek bizlere Türkiye’nin en kaliteli
[arab@ Nev[tal beyaz [arab@n@ ikram ettiler.

Zira Göreme çok ilginç bir do|al müzedir. Bu mü-
zeyi ziyaret eden turistler Nev[ehir otellerinde kal@yorlar.
Bendeniz kasaban@n en güzel otellerden biri Dedeman’@
tercih ettim. Otel Anadolu’nun göbe|inde bulunuyor. Bu
yörelere turistler ve topra|@ i[leten mekanizasyondan
ba[ka hiçbir[ey göremezsiniz. Otel Afrika’da gördü|üm
{eraton otelinin ayn@s@d@r desem hata etmeyece|im. Dört
y@ld@zl@ Dedeman oteli çölün ortas@nda in[a edilmi[, oda,
restoran, büfe, kulüp, Avrupa ve dünya yemekleri, ma-
|azalar@, spor siteleri, sinema salonu, özel seminer ve
konferans salonlar@ otelin turistik kent gibi ün kazan-
mas@na neden oluyorlar.
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`ZM`R MAKEDON
MÜSLÜMANLARI

`stanbul’un Asya bölümünde güne[in do|u[uyla
günün s@cak ve ho[ geçece|ini tahmin ediyordum. `stan-
bul’un Atatürk uluslararas@ havaalan@nda uça|@n `zmir’e
sefer yapmas@ için mürettebat üyeleri son haz@rl@klar@n@
yapmaktayd@. Türk hava yollar@ [irketinin “Boing 747” tipi
uça|@yla bir saatlik yolculuk ard@ndan üç buçuk milyonluk
`zmir’e vard@m. Kent ̀ zmir Körfezi’nde yerle[mi[tir. ̀ zmir’e
vard@|@mda beni Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili
Say@n Kemal Vatan içtenlikle kar[@lad@. Kemal Vatan Ra-
dovi[’e ba|l@ Zleovo köyü do|umludur. Kar[@lamada  Ha-
vaalan@ Müdürü Dr. Melih ̀ nan ve Makedonya as@ll@ birçok
Türkiye vatanda[@ haz@r bulundular. `çtenli bir havada
gerçekle[en kar[@lamaya A[a|@ Reka, Köprülü ve Ma-
kedonya’n@n di|er yörelerinden göçmenlerin say@s@ ka-
bar@kt@. Tümü Makedonyal@ Türk vatanda[lar@yd@. Aralar@n-
da Makedon Müslümanlar@n say@s@ en çoktu. Evsahiple-
rinin anlatt@klar@na göre Türkiye’de ya[ayan Makedon
Müslümanlar@n say@s@ Makedonya’da ya[ayan Makedon
Müslümanlar@n say@s@na k@yasla çok daha büyüktür.
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Gayriresmi bilgilere göre `zmir ve etraf kentlerde 300 ve
500 bin aras@nda Makedonya as@ll@ Türkiye vatanda[@
ya[@yor. Güzelim `zmir’de Vranovtsa, Orizari, Skudrinye,
Jupa, Debre, Pehçova, Delçova (eski ismi Tsarevo selo
ya da ̀ zmirliler aras@nda Serova tabiriyle biliniyor) ve ̀ [tip
köyleri ile Makedonya’n@n di|er yerlerinden gelen göç-
menler ya[@yor. Tümü demokratik Türkiye’de geçimini
sa|layarak i[güzar, iyi niyetli, merhametli ve sayg@l@ ile
sayg@n insanlard@r. Makedonya as@ll@ Türk vatanda[lar@
Türkiye’de tan@nm@[ i[ adamlar@, ayd@nlar, doktorlar, to-
plumsal i[çiler, dükkan sahipleri ve onlar@n ikinci mem-
leketi olan Türkiye’nin sad@k vatanda[lar@ olarak afir-
masyon sa|lam@[lard@r. Onlar Makedonya as@ll@ Türk va-
tanda[lar@ gibi Türkiye’ye olan sad@kl@|@n@ dile getirerek
yüreklerindeki Makedonya sevgisini unutmu[ de|illerdir.

Ege’nin incisi `zmir Kent meydanl@|@ Konak’ta
bulunan Efes lüks otelinde yerle[tim. Otel birkaç y@ld@z-
l@yd@. ̀ zmir kenti bölgenin en önemli liman@ olup, Ege Denizi
sahilinde Türkiye’nin üç en büyük kentlerinden biridir.
`zmir ya da eskiden Smirna olarak bilinen kent eski `yon
yerle[im merkezidir. Bu yerle[im merkezi M.Ö. 4.cü
yüzy@lda onar@lm@[t@r. Roma `mparatorlu|u ve Bizans dö-
neminde ̀zmir Ege’nin en büyük kentlerinden biriydi. Onun
tarihine bak@lacak olursa [unu söylememiz gerekir ki, kent
zengin tarihinde Tatarlar@n iktidar@ alt@ndayken hasara
u|ram@[t@r. Yunanlar@n iktidar@ alt@na geçmesiyle kentin
Yunanla[t@r@lmas@ ba[lam@[t@r. Nedir ki 1922 y@l@nda
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderli|inde ̀zmir kenti Türkler
taraf@ndan kurtar@lm@[t@r. ̀ zmir çok önemli liman ve stratejik
kara noktas@n@ olu[turup, 1952 y@l@ndan itibaren NATO’nun
önemli  üssü konumuna gelmi[tir.
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Bornova belediyesine yapt@|@m ziyaret benim için
özel bir ya[ant@y@ olu[turdu. Belediye Kültür Oca|@’nda
içtenli misafirperverlikle kar[@la[t@m. Bu misafirperverli|i
asla unutmayaca|@m. Kültür Oca|@’nda toplanan Make-
donya göçmenleri Makedonya Cumhuriyeti’nden gelen
konu|u (bendenizi) sab@rs@zl@k ve heyecanla bekliyorlard@.
Makedon müzi|i çalan orkestre beni Makedon türküleri
ile oyun havalar@yla kar[@lad@. “Do|um yerim Manast@r”,
“Makedonya”, “Hadi, hadi bat güne[im” ve daha birçok
popüler Makedon türküsü ve oyun havalar@ hepimizi
ne[elendirdi. Kendimi Jirovnitsa, Vranotvsa ya da Jupa’da
gibi hissetmeye ba[lad@m... Kar[@lamada Bornova valisi,
Bornova belediye ba[kan@, “Rumeli” dernekleri temsilcile-
ri, ö|renciler ve Bornova belediyesi personeli ile di|er
ünlü ki[iler haz@r bulundu. Aralar@nda Köprülü as@ll@ Türkiye
Milli Tak@mlar Doktoru {aban Akarbay, Türkçeden  Ma-
kedonca’ya ve Makedonca’dan Türkçeye  çevirmenlik
yapan Dr. `smail Bayraktar ile Reka, Köprülü ve Make-
donya’n@n di|er yörelerinden Makedonyal@ Türk vatan-
da[lar@ ile görü[tüm. `çtenli kar[@la[malar ard@ndan ör-
gütlenen panelde Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya
Cumhuriyeti aras@ndaki i[birli|i ile bu i[birli|ini körükleyen
iki ülke göçmenler derneklerinin faaaliyetleri ve toplumsal,
kültür ve öteki alanlarda yap@lan i[birlikten söz edildi. Bu
çerçevede Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhu-
riyeti milletleri ve vatanda[lar@n@n ortak ç@karlar@ üstüne
de konu[malar yürütüldü.

Türkiye ziyaretim be[ gün sürdü. Türkiye’de kal-
d@|@m günlerde “Dünya harikas@n@” olu[turan ender bir pro-
jeyi ziyaret ettim. Bu proje öteki ülkelerin kalk@nmalar@ için
önemli bir örne|i olu[turmakta. Sözkonusu olan GAP
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Güneydo|u Anadolu projesiyle 2005 y@l@nda Türkiye’de
iki harman@n gerçekle[mesi ve sanayide gerçek “devri-
min” yap@lmas@ için imkanlar sa|lanacak.

Proje yöneticisi Türkiye topraklar@n@n yüzde onunu
kaps@yan GAP projesi kalk@nma yetkilisi Say@n Taylan De-
riço|lu’dur. O Ankara teknik fakültesini bütünledikten son-
ra, masterlik ve doktoras@n@ Almanya’da yapm@[t@r. Alma-
nyada iken birçok yabanc@ dil ö|renmi[tir. Zira GAP üç
Benelüks kadar alan@  kaps@yor. Vardar, Ege ve Pirin Ma-
kedonyas@ kadar büyüktür. `n[a edilmesi öngörülen 25
baraj hidrosantrallar@n yap@m@ ve sulama ihtiyaçlar@n@n
giderilmesi için kullan@lacak. Daha do|rusu 19 barajda
in[a edilen hidrosantrallardan dördü haz@rken alt@s@ hala
in[a ediliyor. Geri kalanlar@ ise 2005 y@l@nda tamamlanacak.
2005 y@l@nda Türkiye 26 bin megavat elektrik enerjisine
sahip olup bir buçuk milyon hektar i[lek alan@ sulayacak.
Bu proje için genelde yerli kaynaklardan 30 milyar dolarl@k
yat@r@m yap@lm@[t@r. Projeyle ülkenin hidrografi ve ekonomi
gücü olumlu yönde de|i[melere u|rayacak, tar@mc@l@|a
öncelik tan@nacak, yerel ahaliye en modern tar@m maki-
nelerini kullanmalar@ için ko[ullar sa|lanacakt@r. Elveri[li
iklim ko[ullar@, su zenginli|i ve topra|@n i[letilmesiyle, Tür-
kiye’nin bu bölümünde iki harman@n gerçekle[mesi ve
Anadolu çölünün büyük bu|day ve sanayi kompleksine
dönü[mesinde ko[ullar temin edilecek.
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KAR{ITLIKLAR ÜLKES` `SRA`L

Kutsal ülke olan `srail’i de ziyaret ettim. Bu ülke
tam anlam@yla ender bir ya[ant@y@ olu[turuyor. Yahudiler
için tanr@n@n Avram (`brahim) ve onu izleyenlere vaad etti|i
ülkedir. M@s@r’dan göç ettikten sonra Musa taraf@ndan
yönetilen ve Yahudi milletinin (Hibru) gücünde birle[en
bir mirast@r `srail. `mparator Davud (David) ile o|lu
Solomon’un  önderli|inde `srail o|ullar@n@n ülkesidir.

Bu ülke üç monoteist (tek tanr@l@) dinin, do|rusu
Yahudi, H@ristiyan ve `slam dini merkezidir.

H@ristiyan dünyas@ için `srail Hazreti `sa’n@n do|-
du|u, çarm@|a gerildi|i, gömüldü|ü ve üç gün sonra can-
land@|@ kutsal ülke oldu|undan ötürü büyük önem ta-
[@maktad@r.

`ncil’de belirtildi|i gibi Yahudilerin Kanaan diye Vaad
Edilmi[ ülkeye ilk göçleri Hazreti `sa’dan yakla[@k 2.000
y@l önce ba[lam@[t@r. Mezopotamya, A[a|@ F@rat ve di|er
yörelerden kabile çobanlar@yd@ sözkonusu olan. Onlar
Patrik Avram’@n yönetmenli|inde buraya gelmi[ler. Nedir
ki ̀ sa’dan önce 1580 y@l@nda Musa’n@n önderli|inde M@s@r’@
terketmekle Yahudiler bu topraklara kitlevi bir [ekilde
gelmeye ba[l@yor. Musa Sina Tepesinde o y@llarda Yahu-
dilere tanr@n@n on emrini aç@klam@[t@r.
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Yahudi milleti `sa’dan önce göçebeler döneminde
(1030 y@l@ndan 930 y@l@na kadarki dönemde) biricik yahudi
devletin kurulu[u esnas@nda varolu[unu resmen tasd@-
klam@[t@r. `kinci Dünya Sava[@ndan sonra 14 May@s 1948
y@l@nda bu devletin kurulu[u resmi bir törenle kutlanm@[t@r.

`srail günümüzde heryanl@ geli[mesinde kendine
özgü bir devrim ya[@yor. Çöllerin i[lek arazilere dönü[tü-
rülmeleri, sulama sistemlerinin in[a edilmeleri, tar@mc@l@k,
makine ve di|er sanayinin geli[mesinde elde edilen üstün
sonuçlar@ görünce buna tan@k oldum. Bunun yan@ s@ra kent
bay@nd@r semtlerinin modern dönü[ümünde de önemli
ba[ar@lar elde edilmi[tir. Yeni çöl alanlar@n@n ke[fedilme-
siyle ba[lat@lan  bay@nd@rl@k devrimi yeni boyutlara ula[m@[
ve çöller ye[iliklere dönü[türülmeye ba[lam@[t@r. Bu [e-
kilde sözkonusu ye[il devrim sürdürülmü[tür. Bu yüz-
dendir ki, `srail’in gerçek harikalar ülkesi oldu|u konu-
sundaki iddialar tesadüf de|ildir. `srail’de hayat kolektif,
toplumsal ve özel sahiplikte olan kabar@k say@da semtlerde
geli[iyor. “Kibuk” lar olarak adland@r@lan yerle[im mer-
kezlerinde toplu (kolektif) emek organizasyonu ve sa-
hiplik ilkeleri uygulan@yor. `srail’de Birinci Dünya Sava-
[@ndan önce, özellikle Rusya’dan çok say@da Yahudi’nin
gelmeleriyle, kurulmaya ba[l@yan 300’den çok “kibuk”
yerle[im merkezi mevcutur. Arazi ve üretim gereçleri or-
tak sahipliktedir. Emek da|@l@m@ mevcut imkanlar ve ki-
buklar gereksinmelerine göre yap@l@yordu. Kibuklar@n bir
bölümü çe[itli siyasi ve dini te[kilatlardan etkilenerek ku-
rulmu[tur. Bu yerle[im merkezlerinde ya[ayan ahali ge-
nelde bu|day, pamuk, portakal, limon, avokado, muz,
hurma ve di|er tar@m ürünlerinin yeti[tirilmesiyle u|ra-
[@yor. Hayvanc@l@k, süt ve süt mamülleri üretimi oldukça
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geli[mi[tir. G@da ihtiyaçlar@n giderilmesi için ahaliye e[it
ko[ullar sa|lanm@[t@r. Ülke ahalisinin yüzde be[i ki-
buklarda ya[@yor. Ancak son y@llarda bu yerle[im mer-
kezlerinde ya[ayanlar@n kimileri kolektif ya[am tarz@n@
terkediyor ve genç nesiller hayatta daha büyük ba|@m-
s@zl@k tercih ediyorlar. `lk yerle[im merkezi (ilk kibuk) Rus
Yahudilerin buraya gelmeleriyle Galileo gölü yak@nl@|@nda
1905 y@l@nda Degoniya ismi alt@nda kurulmu[tur. Fakat
Galileo gölü k@y@s@nda kurulan Ginozard kibu|unun en
eski kibuk oldu|u tahmin ediliyor. Ginozard kibu|unun
kuruldu|u topraklar 70 y@l önceleri çamurlukmu[. Gino-
zard kibu|unda 1896 y@l@nda Galileo gölü  k@y@s@nda ça-
murda kalan traktörün ç@kar@lmas@yla ilgili müdahale esna-
s@nda 12 ki[ilik  sandal bulunmu[tur. Arkeologlar, di|er
bilim adamlar@ ve tarihçilerin [imdiye kadar ki ara[t@rma-
lar@na göre sandal@n 2.000 y@l önce üretildi|i tahmin ediliyor.
Tahminlere göre Hazreti `sa ö|rencileriyle birlikte bu
sandalla Galileo gölünü gezmi[tir. Yeni `ncil rivayetlerine
göre Hazreti ̀ sa burada tanr@n@n o|lu olarak sandala çar-
pan büyük deniz dalgalar@na kar[@ koyarak ö|rencilerini
kurtarm@[t@r.
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ÇÖL MOZA`K`

Yahudilerin  çevrecili|e büyük önem verdiklerine
tan@k oldum. Ekoloji (çevre bilimi) hem gençler, hem de
ya[l@lar aras@nda gelenek halini alarak ülkenin bundan
böyle de geli[mesi istikametinde büyük çaba harcan@yor.
`srail’de fabrikalar@n kentler d@[@nda in[a edilmelerine
büyük önem verilmekte ve bu konuda ister vatanda[, ister
devlet makamlar@ @srarl@d@rlar. Sanayi i[letme kapasiteleri
ise deniz bölgeleri etraf@nda ya da Yuda ile Negev çölle-
rinde bulunuyor. Bu yüzden ̀ srail’de kentlerin ve özellikle
daha büyük kentlerin temiz ve daha sa|l@kl@ ya[am orta-
mlar@na dönü[türülmeleri konusunda çaba harcan@yor.
Bunun yan@ s@ra halk@n su tedari|i ve sulama ihtiyaçlar@n@n
giderilmesi için yetersiz olan su kaynaklar@n@n korunma-
s@nda önemli giri[imler yap@l@yor. Çöller bu amaçla istifade
ediliyorlar.

Son y@llarda çöller plantajlar@nda kurakl@|a daya-
n@kl@ olan kimi bitki ve meyveler ekiliyor. “Damla damla-
su” sistemi çerçevelerinde çöllerde plastik su borular@
yerle[tirilip ekinler sulamas@ sa|lan@yor. Çöllerde hava
s@cakl@|@ baz@ yerlerde 50 dereceyi bile a[@yor. `srail’de
son y@llarda kimi çöllerde p@narlar@n aç@lmas@ ve
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modernle[tirilmeleri yönünde yap@lan giri[imlerin h@z ka-
zand@klar@ görülüyor. Çöllerde aç@lan p@narlarda toplanan
ya|mur suyunun ar@nd@r@lma sürecinin uygulanmas@ ar-
d@ndan verimli arazilerin sulanmalar@ için kullan@l@yor. Ya-
hudiler çok eski zamanlarda bile suyu kendi ihtiyaçlar@
için sa|lamaktayd@lar. `srail’de ya|mur ya|@[lar@n@n çok
ender olduklar@ndan ötürü su tedari|i bu [ekilde sa|lan@r.
Zira ülkede bir metre kareye yakla[@k 100 mililitre
ya|mur ya|ar. Çöllerde ise durum daha da vahimdir.
Aral@k ve [ubat aras@nda en çok ya|mur ya|ar. Her
damla suyun çok de|erli oldu|undan ya|mur en
rasyonel bir [ekilde istifade ediliyor. Su `sraililer için
hayat demektir. Yahudiler su ve sava[ sorunlar@yla
devaml@ yüzle[en bir milletir.

Beduin yerle[im merkezleri de ayr@ bir özellik ta[@r.
Bu yerle[im merkezleri genelde bay@rlarda kurulmu[tur.
Bura ahalisi çad@rlarda ya[@yor. Beduinler çad@rlarda
yaln@z geceyi geçiriyorlar. Günün geri kalan bölümünü
ise aç@k havada keçi ve kuzular@n@ otlatarak geçiriyorlar.
Fakat son zamanlarda Beduinlerin ya[ama tarz@nda
ilerleme görülüyor. Organize biçimde kentler kurmaya
ba[lad@lar.

Beduinlerin en önemli u|ra[@s@n@ hayvanc@l@k olu[-
turuyor. Yün, et ve deri üretimi de geli[mi[tir. Hat@ra sü-
slerin sat@[@ ve deve ko[ular@ndan kazanç sa|l@yorlar. Son
zamanlarda çöllerde zeytin üretimiyle u|ra[t@klar@ da
görülüyor.

Kudüs’ten Ölü Deniz’e karadan yolculuk yapt@-
|@mda Beduinlerin ya[am@na yak@ndan tan@k oldum. Çöller
ku[kusuz ki, ülkenin en s@cak bölümleridir. Ölü Deniz’e
gitti|imizde etraf@ çöl idi. Ölü Deniz’de dünya fenomeni
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olarak bir zamanlar denizin dibinde çatlaklar görülmü[tür.
Ürdün nehri ve Galileo gölüne kadar uzanan Ölü Deniz
sular@ kaybolmu[ ve günümüzde yoklar. Fakat kimi de-
|erlendirmelere göre deniz sular@ ikiye bölünmü[tür. `lk
bölümü günümüzde Galileo gölüne s@z@lm@[, ikinci bölüm
ise [imdiki Ölü Deniz’de kalm@[t@r. Söz buradayken [unu
da belirtmeliyiz ki, Galileo gölü sular@ bir zamanlar tuzlu
iken günümüzde tatl@d@rlar. Ölü Deniz’in suyu di|er tuzlu
deniz sular@na k@yasla en tuzludur. Ölü Deniz’in hacm@ en
dü[ük noktada, eksi 410 metre rak@m@ alt@ndad@r.

Ölü Deniz sular@n@n düzeyi kötü do|al ko[ullar@ ve
insan faktöründen ötürü sürekli dü[ü[ kaydederek ge-
lecekte bu denizin tamamen yok olma tehlikesi ortada
var. Bu yüzden ̀srail makamlar@ su alt@ kanallar arac@l@|@yla
tuzlu suyu Akdeniz’den  Ölü Deniz’e getirilmesini planla[-
t@rmaktalar. Ölü Denizin mavi sular@ ayna gibidir. Buraya
gelen turistler ve gölde yüzenler bura ahalisinin an-
latt@klar@na göre gölden ç@kt@klar@nda “tuzlu insan bal@kla-
r@na” benziyorlar. Yüzmeyi bilmeyenler bile gölde rahat
yüzebiliyorlar. Çünkü göl suyunun kimyasal özellikleri yü-
zenlerin bo|ulmalar@na engel oluyorlar. Öyleki insan ra-
hatça göl suyu üzerinde yat@p gazete okuyabilir. Ancak
uzmanlar taraf@nca yaz aylar@nda insan@n suda pek çok
kalmas@ tavsiye edilmez. Çünkü göl suyu çok s@cak oldu-
|undan insan sa|l@|@na zararl@d@r. Bu yüzden çok s@cak
havada 15 dakikadan fazla suda kalmak yasaklanm@[t@r.
Bu yasa|@n uyguland@|@ dönemlerde ise hastalar sahildeki
plajlarda çamurla ya|lan@p tedavi görmekteler. Hastalar
sahilde sinir hastal@klar@, romatizma, bron[it, deri hastal@-
klar@ ve di|er hastal@klardan tedavi görüyorlar. Sahil plaj-
lar@nda deniz suyu yan@ s@ra çamurun da [ifal@ oldu|unu
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ö|rendim. Ölü Deniz Bah@r Lud ismiyle de biliniyor. Buysa
“Tuzlu Deniz” anlam@na gelir. Tarih boyunca söz konusu
deniz birçok de|i[ik isimle an@l@yor. Antik Deniz, Ölü De-
niz, Araba Denizi ve Sedam Denizi isimlerine en çok
rastlan@l@yor. Ölü Deniz’in yüz ölçümü 1.050 kilometre
karedir. Derinli|i yakla[@k 400 metre olup, dibi eksi 798
metrededir. Denizin en önemli ak@nt@s@ Ürdün nehridir.
Arnon nehri de  bu denize akar. Güneybat@ bölümü `s-
rail’de, öteki bölümü ise Ürdün’de bulunur. Deniz suyu-
nun tuz miktar@ yüzde 30 oran@ndad@r. Deniz suyu mine-
rallerle zengindir. Fakat suda hayat yoktur. Uzmanlar@n
de|erlendirmelerine göre tuz ve çe[itli minerallerden ötürü
Ölü Deniz’de hayat kalmam@[t@r. Bundan ötürü bu deniz
ölü deniz ad@n@ alm@[t@r.

`srail günümüzde Akdeniz sahillerinde yer alan
ülkedir. 20.700 kilometre karelik alan@ kaps@yor. Ezdrelon,
{afeli ve {aron vadisinden ibarettir. {aron vadisindeki
kumlu araziler ise i[lek bölgelere dönü[türülmü[tür. Yuda,
Samarya, Galileo da|l@k bölgeleri yan@nda Negev çölü
bulunuyor. Galileo gölünden ak@p Ölü Deniz’e dökülen Ür-
dün nehri vadisi de bu çöl yak@nl@|@ndad@r. Akdeniz böl-
gesinde bulunan Ki[on nehri de söz konusu denize
ak@yor. Ülkenin en büyük ve en önemli merkezleri olan
Yafa ve Tel Aviv kentleri de bu bölgede bulunuyorlar. Bu
merkezlerde ba|@ms@z ve güçlü Yahudi devleti ahalisinin
yeni hayat@ ba[lam@[t@r.
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ELMASLAR DÜNYASINDA

Kutsal ülke olan `srail’e uçakla geldi|imden Tel
Aviv Ben Gurion havaalan@na ini[ yapt@k. Bu  havaalan@
sivil ve askeri ula[@m@n en büyük ve en önemli hava lima-
n@d@r. Ba[kent Tel Aviv, `srail’in en büyük kentidir. Son
y@llarda kentte genellikle genç çiftlerin ya[ad@|@ndan ötürü
ya[l@ ahali kitlevi bir biçimde kent d@[@ semtlere ta[@nm@[
ve Tel Aviv gençler kenti adland@r@lmaya ba[lam@[t@r. Ev-
sahiplerinin anlatt@klar@na göre Tel Aviv yakla[@k 1 milyon
nüfusa sahiptir. Etraf semtlerde ya[ayanlar say@s@ bu
say@ya eklendi|i halde ba[kent nüfusunun  l,5 milyonun
üstünde oldu|unu ö|rendik. Tel Aviv eski Yafa kenti ya-
k@nl@|@nda kurulmu[tur. Büyükelçilikler, konsolosluklar, di-
plomasi temsilcilikler, i[ merkezleri,  bilim kurumlar@ ve
çok say@da lüks otellerin bulundu|u bu kent Akdeniz sa-
hiline yay@lm@[t@r. Tel Aviv’de di|er önemli kurumlar da bu-
lunuyor. Yahudilerin hünerleri çoktur. Hünerlerinden biri
deniz içinde in[a edilen ta[l@k barajlard@r. Bu barajlar deniz
sahilinde ufac@k ve kristal kumun  toplanmas@na  yard@mc@
oluyor. Sahilde joging yapanlar için patikalar yap@lm@[,
turistlere çe[itli spor tesisleri restoranlar ve di|er e|lence
tesisleriyle donat@lm@[ geni[ plajlar sa|lanm@[t@r. Bu
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güzelim plajlar Rio De Janeiro’nun Kopakabana plaj@ndan
pek farkl@ de|iller. Güzelli|i, deniz suyu ve di|er do|al
zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çekerek turistler tara-
f@ndan kitlevi bir [ekilde ziyaret edilmekteler.

`srail d@[@nda ya[ayan Yahudiler ba[kent Tel Aviv’le
temaslar@n@ kestirmemi[ ve buralar@n@ s@k s@k ziyaret
etmekteler. 1909 y@l@nda Yafa yak@nl@|@nda Yahudi göç-
menler grubunca kurulan Tel Aviv ilkin “Ahuza Beyit” is-
mini alm@[, akabinde Tel Aviv ismi verilmi[tir. Tel Aviv’in
Türkçe anlam@ “Bahar Tepesi”dir. Tel Aviv’de geçen yü-
zy@l@n ilk yar@s@nda ahali say@s@ belli art@[ göstermeye ba[-
lam@[t@r. Bu h@zl@ nüfus art@[@yla Tel Aviv `srail’in en önemli
merkezlerinden biri olup, toplumsal, kültür ve siyasi ve
ekonomi ya[am@n en önemli faktörlerinden biri olmu[tur.
Burada  14 May@s 1948 y@l@nda Meir Dizengof’un evinde
ba|@ms@z `srail devletinin temelleri at@lm@[t@r. Tel Aviv’de
kent bay@nd@r plan@n@n gerekti|i gibi sayg@lanmad@|@ndan
ötürü de|i[ik mimari tarz@nda in[a edilmi[ yap@lara ras-
tlanabilir. Bu ülkeye göç edenler 1948 y@l@ndan sonra kitlevi
bir [ekilde konut in[aat@na ba[lam@[lard@r. Günümüzde
`srail’de genelde üç ve be[ katl@ binalar görülebilir. {alom
kulesi ise en yüksek yap@d@r. Tel Aviv ayn@ zamanda ül-
kenin en önemli kültür ve spor merkezini olu[turmakta.
Dünya Senfoni Orkestras@, `srail Filharmonisi ve adyap-
m@[ Tiyatrosu ba[kentte faaliyetlerini sürdürüyorlar. Fakat
d@[ta ya[ayan Yahudi Vatanda[lar (diyasporu) Müzesi
ülke genelinde  ve dünya çap@nda milli ve kültür ya[am@n-
da ayr@ bir yere sahiptir.

Tel Aviv’in ayr@lmaz bölümü olarak kentin güney
kesiminde Yafa ya da Yafo kasabas@ bulunuyor. Eski ve
yeninin, `ncil ve ça|da[ geleneklerin kayna[t@|@ Yafa’da
ya[ayanlar@n en büyük bölümünü Araplar ve Yahudiler
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olu[turuyor. Buralar@ gezdi|im s@rada “Aziz Petar” Katolik
kilisesini de ziyaret ettim. Bu kilisede havari Tabita ölü
k@z@n elini dokunarak k@z@ tekrardan hayata kavu[tur-
mu[tur. Kentin eski bölümünü de ziyaret ettim. Kilise ya-
k@nl@|@nda bulunan kentin bu eski bölümünde tan@nm@[ sa-
natç@lar galeriler açm@[lard@r. Tel Aviv, Haifa, Kudüs ve
Tiberyada’yla birlikte dünyada elmas i[letmesinde en
tan@nm@[ kentlerdir. Ülkede toplam gelirin yüzde altm@[@
elmas i[letmesi ve sat@m@yla sa|lan@yor. Elmas oyma i[i
Yahudilerin en eski zanaatlar@ndan biridir. Yahudiler çok
eski zamanlarda  bu eski zanaatla ilgilenmeye ba[lam@[lar.
Di|er milletlerce kovulup çok s@k yer de|i[tiren Yahudiler
büyük tehlikelerle yüzle[tiklerinden ötürü geçimini nas@l
sa|l@yacaklar@n@ devaml@ dü[ünerek göz bebekleri gibi
koruduklar@ ve ceplerinde, çoraplar@nda, ayakkab@lar@nda
gizledikleri elmaslar@ oymak ve satmakla  u|ra[@yorlarm@[.
Bu u|ra[@ ya[l@lardan genç ku[aklara aktar@l@yormu[.
Yahudiler bu zanaat@n@ geli[tirerek kazanç sa|l@yor ve
elmas imalindeki hünerleriyle  dünyada  en tan@nm@[ elmas
oymac@lar@ ünvan@n@ kazanm@[lar. Yahudiler daha sonra-
lar@ di|er de|erli maden ve metallerin oymac@l@|@ ve sü-
slenmesini de yapm@[lard@r. `srail’de 10.000’den çok za-
naatç@ elmas oymac@l@|@ yap@yor, elmas i[letme kapasiteleri
ve elmas sat@[ merkezlerinde ise ürünlerini sat@yorlar.
Bu i[letme kapasiteleri ve sat@[ merkezlerinin say@s@ ise
kabar@kt@r. Tel Aviv’in en tan@nm@[ ve en büyük elmas sat@[
merkezini ziyaret ettim. Olay yerinde elmas kalitesi ve
sat@c@lar@n elmas satma yetene|iyle tan@k oldum. Yahudi-
lerin bu i[te çok görgülü ustalar olduklar@n@ kendi gözle-
rimle gördüm.

Tel Aviv ziyaretim s@ras@nda kentin büyük ilerleme
kaydetti|ine tan@k oldum. Bu kent elmaslar yan@ s@ra çe[itli
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tar@m makineleri, alet, plastik üretimi ve petrol rafinerisiyle
dünyada ün sa|lam@[t@r. `srail’de be[ termik elektrik san-
tral@ çal@[@yor. Onlar Akdeniz sahilinde bulunuyorlar. Yol-
culu|um s@ras@nda bunlardan birkaç@n@ gördüm. Sözünü
etti|imiz termik santrallar arac@l@|@yla `srail elektrik ve
@[@kland@rma ihtiyaçlar@n@ sa|l@yor. Ülkede kömür maden
ocaklar@ olmad@|@ndan ötürü termik santral çal@[malar@ için
gereken hammadde di|er ülkelerden sat@n al@narak [irit
sistemi sayesinde dolay@s@z ve e[it olarak termik santra-
llara da|@t@lmakta. Belirtti|im gibi kentte dört termik santral
çal@[@yor. Termik santrallardan biri yedekte bulundurulup
ihtiyaç duyuldu|u anda devreye sokuluyor. Bu dev ge-
li[me yan@ s@ra di|er alanlarda da, do|rusu tar@mc@l@k, bilim,
teknik, kültür, edebiyat ve din alan@nda önemli geli[me
kaydedilmi[tir. Bu yüzden Yahudi `srail devletinin birçok
ülkeye örnek olup, geli[me ülkesi olarak adland@r@lmas@
rastlant@ eseri de|ildir.

Kudüs H@ristiyanlar taraf@ndan ölüm ve zafer kenti
adland@r@l@yor. ̀ srail büyük olaylar@n geli[ti|i ve dönü[ümün
yap@ld@|@ bir ülkedir. Geçmi[te özellikle H@ristiyanl@|a ba|l@
birçok kutsal yer bunu en iyi bir biçimde do|rulamak-
tad@rlar. Kudüs’te bir zamanlar Kuzu Kap@s@ yak@nl@|@nda
Vitezda Hay@rsever Saray@ bulunuyormu[. Bu yap@ gü-
nümüzde de Kudüs’in en önemli tarihi an@tlar@ndan biri
olarak ayn@ yerde bulunuyor ve içindeki hamam suyu yer
alt@ kanallardan geliyor. Suyun [ifal@ oldu|u inanc@ndan
sakatlar, görme özürlüler ve di|er hastalar buraya ge-
lerek dertlerine derman buluyorlar. Yak@nl@kta bulunan
“Aya Ana” kilisesi bu kentte en güzellerinden biridir.
Etraf@nda  Meyrem Ana’n@n  do|um yeri, mezar@ ve kilisesi
görülüyor. Kudüs yak@nl@|@nda  ̀ncil’de Ein Hakarem ad@yla
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bilinen Ein Karem köyü de bulunuyor. Ein Hakarem
“Ba|lar kayna|@” anlam@n@ ta[@r. 1961 y@l@nda Kudüs’e dahil
edilen Güzel Tepe’nin üzerinde bulunuyor. “Aziz Yovan
Vaftisti” kilisesi kutsal yer olarak tan@nm@[t@r. Hazreti
`sa’n@n annesi Meryem ve Yovan Vaftist’in annesi Eliza-
beta buras@n@ ziyaret etmi[lerdir. Hazreti `sa’dan önce
Yovan Vaftist’in do|du|u Refah Ma|aras@ ve Vetaniya
köyü ziyaretçiler için çok ilginç yerlerdir. Zira Vetaniya,
Erihon yolunda zeytin a|açlar@ ormanlar@n@n do|usunda
bulunan bir köydür. Bu köyde Hazreti `sa’n@n yak@n dostu
Lazar k@zkarde[leri Mariya ve Marta ile beraber ya[@yor-
mu[. Hazreti `sa ço|u kez onlar@ziyaret ediyormu[.  Haz-
reti `sa Lazar’@ ölümünden birkaç gün sonra Vetaniya’da
diriltmi[tir. Bu yer Hazreti `sa’n@n Kudüs’e kutsal geli[iyle
ve burada geceyi geçirdi|inden ötürü kutsall@k kazan-
m@[t@r. Günümüzde burada “Aziz Lazar” kilisesi bulu-
nuyor.
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HAYAT KAYNA\I

`srail’in kuzey kesimi güneydeki çöllük alanlar@n
kar[@t@d@r. Galileo bölgesine geldi|imde do|an@n tüm
zenginliklerinin burada bulunduklar@n@ hisettim. Bu yüzden
ilk defa  bu bölgeye gelen ziyaretçi ̀ srail’in sadece küçük
çöl ülkesi de|il, bamba[ka bir ülke oldu|una tan@k olur.
Burada ç@plak alanlar yok. Her taraf@ ye[illikler içinde,
parklar, çiçekler, hurma a|açlar@, palmiyeler, kaliptuslar,
avokado a|açlar@, meyve bahçeleri ve üzümle ekili alan-
lar@n say@s@ kabar@kt@r. Kuzey bölümlerde Galileo gölü
ufukta insan gözü gibi titre[erek insan@ co[turuyor. Bu
göl sular@ üretim alanlar@ ve çöl alanlar@n@n sulanmas@ için
istifade ediliyor. Galileo gölü ahalinin içme suyu tedari|inde
en önemli kayna|@ olu[turuyor.

Ürdün nehrinin uzand@|@ vadinin güney kesiminde
üç din geleneklerinin birle[ti|i önemli tarihi merkezdir.
Yudey Çölü’nün en büyük vahas@ Erihon’dur. Erihon gü-
nümüzde Filistin idaresi alt@ndad@r. Ürdün nehrinin güney
vadisi ve do|u kesiminde Kudüs-Bet[ean yollar@n@n bir-
le[ti|i yörede yerle[mi[ olan Erihon Arapça Eriha ismiyle
adland@r@l@yor. Çölün iç kesimlerinde bulundu|una ra|men
Erihon en zengin su kaynaklar@na sahiptir. Su kaynaklar@
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Erihon’un tar@m üretiminde en önemli bölge konumuna
gelmesi için imkan sa|l@yor. Burada her çe[it meyve ve
en güzel çiçekler yeti[iyor. Palmiyeler kenti olan Erihon
`srail milletinin M@s@r sömürüsünden kurtulmas@ndan son-
ra, ̀ sraillilerin fethettikleri ilk kentir. ̀ srailliler bu kente da-
vul zurna ile girmi[lerdir. Kent Zakheyin himayesinde bir
süre daha kalm@[t@r. Hazreti `sa Zakheyin’in evini ziyaret
ederek bir görme özürlüsünü tedavi etmi[tir.

Erihon’un bat@s@nda, Ürdün vadisinde Hazreti
`sa’n@n vaftisi ard@ndan 40 gün kald@|@ S@nama da|@ bulu-
nuyor. Günümüzde burada kurulan ma|ara yan@nda kü-
çük bir kilise in[a edilmi[tir. Rivayetlere göre Hazreti `sa
burada 40 gün 40 gece oruç tutmu[tur.

Erihon kenti 200 kilometrelik alan@ kaps@yor. Eri-
hon çok dü[ük rak@mda bulunarak dünyan@n en dü[ük
rak@ml@ kentini olu[turuyor. Yedinci mileniyum arkeoloji
kaz@lar@na göre Erihon dünyada en eski medeniyetlere
sahip kentlerden biridir. Fakat kimi yeni ara[t@rmalara
dayanarak Erihon’da on bin y@l önce ahalinin ya[ad@|@
tahmin ediliyor. Yahudi ahalisi buralarda 1.400 y@l önceleri
ya[am@[t@r. Günümüzde ise Erihon’da Araplar ya[@yor.
Müslüman ve H@ristiyanlardan olu[an nüfus 30.000 dola-
y@ndad@r. Erihon köy tipi kenttir. Fakat son zamanlarda
oteller, k@[ merkezleri ve öteki tesislerin in[a edilmeleriyle
kent simas@n@ de|i[tirdi. Burada Filistin Kurtulu[ Örgütü
Ba[kan@ Yas@r Arafat’@n ve  zengin Filistinlilerin saraylar@
bulunuyor. K@[ aylar@nda hava s@cakl@|@ 17 ile 20 derece
dü[tü|ünde onlar buraya gelip tatil yap@yorlar. Yaz@n ise
buralar@ çok s@cakt@r. S@cakl@k 50 derece dolay@ndad@r.
Erihon zengin tarihe sahip oldu|undan ötürü turistleri
celbediyor.
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Erihon Co[ua taraf@ndan i[gal edilen ilk kent olup,
Benyamin kabilesinin arazileri kapsam@ndad@r. Antik ka-
saba [imdiki kuzey Erihon’un kuzeybat@ kesimindeydi.
Bundan dolay@ bu bölge arkeologlar için en ilgi çekicidir.
Kaz@larda Neolit döneminden ba[l@yarak Kanaan döne-
mine dek birçok periodtan (dönemden) ke[ifler bulun-
mu[tur. Eli[a kaynaklar@ yan@ s@ra kentin bat@ bölümünde
kentin Makabi döneminden Herod bat@ saraylar@ ke[fe-
dilmi[tir. Bunun yan@ s@ra sözkonusu kaz@lar s@ras@nda bu
kaz@ bölgesinde alt@nc@ yüzy@lda in[a edilmi[ mozaik dö-
[emeli sinagoglar@n kal@nt@lar@na da rastlanm@[t@r. Bu ka-
z@lar@n yap@ld@klar@ bölge yak@nlar@nda akan Ürdün nehri
daha ilerde Ölü Deniz’e dökülür. `ncil rivayetlerine göre
Erihon kenti yak@nlar@nda Ürdün nehrinde Yovan Vaftis
Hazreti `sa’y@ vaftis etmi[tir. Fakat bu yer buraya gelen
H@ristiyanlar@n vaftis edilmeleri için hizmete aç@lm@[ de|ildir.
`ncil döneminden olan geleneklere göre H@ristiyanlar
Galileo gölü yan@ndaki yörede, do|rusu Ürdün nehrinde
vaftis ediliyorlarm@[. `ncile göre ise Erihon’un Hazreti
`sa’n@n [eytanla yüzle[ti|i yer oldu|u tahmin ediliyor. Bu
yörede “Ürdünlü Aziz Gerasim” manast@r@ bulunuyor. Ölü
Deniz’in kuzey bölümünde bulunan manast@rda Hazreti
`sa küçükken annesi Meryem ile odun oymac@s@ Yosif’le
birlikte Vitleem’den M@s@ra kaçarak buralarda geceyi
geçirmi[tir.

Ölü Deniz yak@nlar@nda `ncil kenti Kumran da bu-
lunuyor. Beduin çobanlar@ 1947 y@l@nda burada bulunan
bir ma|arada “Ölü Deniz Belgeleri” olarak bilinen en eski
`ncil yaz@lar@n@ bulmu[lard@r. Söz konusu `ncil yaz@lar@n@n
bulunmas@ ve sat@lmas@ konusunda çe[itli söylentiler
i[ittim. Ancak yaz@lar@n `srail’de hala bulunduklar@ en
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önemlidir. Ölü Deniz’in bat@ yakas@nda yolculuk yapt@|@m
s@ralarda En Gedi vahas@na vard@m. Çar David Yuda Çö-
lü’nde bulunan bu vahada Solomon’dan gizlenmi[tir.
“Türküler türküsü” türküsünde sözü edilen bu vahada
bir zamanlar üzüm ekili ba|larla ad yapm@[t@. Eski `ncil
kitaplar@nda bu vahan@n ismine s@k s@k rastlan@r.

Çöl etraf@nda as@rlard@r adeta isyan eden David
kaynaklar@n@n {elaleri de oldukça ilginçtir. Ölü deniz
çevresinde çölde birçok yap@ in[a edilmi[tir.

Bu bölgede kozmetik üretimiyle u|ra[an fabrika
ün sa|lam@[t@r. Fabrika üretiminde deniz sular@nda içerilen
kimya maddeleri istifade ediliyor. ̀ nsanlar@n anlatt@klar@na
göre bu kozmeti|i kullananlar birkaç y@l ard@ndan kendi-
lerini daha genç hissediyorlar. Gülünç olmalar@na ra|-
men bu iddialar kimilerinin ilgisini çekerek buray@ ziyaret
edenlerin say@s@ az de|ildir.

Buralar@ ziyaret edenlerden kimilerinin ise vücu-
dunu deniz çamuruyla ya|layarak birçok hastal@klara [ifa
bulduklar@ iddia ediliyor. Ölü Deniz yak@nlar@nda çok say@da
ziyaretçinin y@kand@klar@ hamam da var. Ölü Deniz ve etraf
yörelerde hayat gelece|inin incelemesiyle u|ra[an
kabar@k say@da bilim kurumlar@ faaliyetlerini sürdürüyor.
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MASADA KALES`

Ölü Deniz’den güneye do|ru yolculu|um esna-
s@nda adyapm@[ Masada Da|l@k Kalesi kal@nt@lar@na ras-
tlan@r ve f@rsattan yararlanarak bu kale kal@nt@lar@n@ ziyaret
ettim. Bu kalenin ismi Yahudilerin tarihine alt@n harflerle
yaz@lm@[t@r. Masada Kalesi yakla[@k 400 metre geni[li|iyle
denizin bat@ sahilinde kurulmu[tur. `n[a edilen ça|da[ te-
leferikle k@sa zamanda kaleye var@l@r. Kormayan ziyaret-
çiler ise  öyle adland@r@lan “Y@lan Yolu’ndan” birkaç daki-
kada kaleye ç@kabilirler. Bendeniz de bu yolu tercih ettim.
Masa-da Kalesine yap@lan her ziyaret insanda özel bir
memnuniyet yarat@yor. Özel bir ya[ant@d@r sözkonusu
olan. Buysa yaln@z Yahudiler için de|il de, buraya gelen
çok say@da turistler için büyük bir k@[k@rt@ ve emaneti olu[-
turmakta.

Roma `mparatorlu|u’nun adyapm@[ tarihçisi Yosif
Flaviy’in belgelerine ve “Yuda Sava[@” kitab@nda belirtil-
di|ine göre say@s@ yakla[@k 1.000 olan bu yöre ahalisi Ro-
ma askerleri sald@r@lar@ndan kaçarak, Masada kalesinde
gizlenmi[ ve burada ya[am@n@ sürdürmü[lerdir. Bu olay
Hazreti `sa’dan sonra 70 y@l@nda olagelmi[tir. Roma as-
kerleri Yuda ve di|er bölgeleri i[gal ederek Masada
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kalesine gelmi[lerdir. Fakat kaleyi ele geçirmeyi ba[ara-
mam@[lar.  Romal@lar az say@da olan Yahudilerin isyan@n@
k@sa bir süre içinde bast@raca|@n@ dü[ünüyorlard@. Fakat
beklentileri uzun sürmü[tür. Romal@lar Yahudilerin Ma-
sada kalesinde uzun zaman susuz ve aç dayanam@ya-
ca|@na inan@yorlarm@[. Nedir ki Masada kalesine a[ina
olan Büyük ̀ rod dü[mandan korkmu[ olacak ki gizlenmesi
ve uzun süre ya[amas@ için Masada kalesini tercih et-
mi[tir.

Kalede ya|mur damlalar@ toplayan kanallar sistemi
ve di|er yard@mc@ havuzlar ile iki yüzme havuzu da in[a
edilmi[tir. Bunun yan@ s@ra kalenin iç bölümünde g@da de-
polar@ ve evcil hayvan ile güvercin kümesleri in[a edil-
mi[tir.

Yosif Flaviy’in hat@rlad@|@ kadar@yla Masada ahali-
sinin Romal@lara kar[@ isyan@ üç y@l sürmü[tur. Fakat Ro-
ma askerleri kalenin bat@ taraf@nda in[a ettikleri rampa
sayesinde kaleye ula[maya ba[arm@[lar. Rampan@n in-
[aat@ için o zamanlarda M@s@r’dan köleler angaje edilmi[tir.
Bu durumla yüzle[en Yahudiler kaledeki sinegogda top-
lanarak Romal@lara teslim olmamalar@ amac@yla ailelerini
öldürmeyi kararla[t@rm@[lar. Daha da kötüsü [udur ki, kor-
kunç ve ürpertici katliam ard@ndan sa| kalan erkekler
di|erlerini öldürmü[tür. Tahminlere göre kalede kalan tek
erkek Yahudilerin önderi olmal@ym@[. Fakat o da Roma
askerleri önünde can vermi[.

Yahudilerin bu tarihi aç@dan büyük önem ta[@yan
yerinde günümüzde ̀srail ordusu tank birlikleri atalar@ gibi
vatan u|runda canlar@n@ feda edecekleri yönünde ant içe-
rek gerekirse vatan u|runa öleceklerini vaad ediyorlar.
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Geleneklere gelince 13 ya[@n@ dolduran Yahudi
çocuklar@ Masada Kalesinde geleneksel olarak yap@lan
bir törenle Yahudi toplumun üyeleri ilan edilirler. Tüm bu
olaylar ve gelenek ile görenekler büyük tarihi önem ta-
[@yan Masada Kalesinin insanlar aras@nda ne denli izler
b@rakt@|@n@ do|rulamaktad@rlar. Di|er milletler de bundan
ders almal@d@rlar. Masada Kalesi Yahudilerin varolu[
duygusunun nas@l geli[ti|i ve güçlendi|i konusunda bir
göstergedir ku[kusuz. Masada Kalesi as@rlar@n kalesi olup
Yahudilerin elele verdikleri yer, geçmi[i ve gelece|inin
ortak simgesini olu[turuyor ayn@ zamanda.
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MISIR
Faraonlar Ülkesinde

Kimi yolculuklar belli ülkede kal@nacak günleri
önceden saptayamayarak ziyaretçinin hat@ralar@nda derin
izler b@rak@rlar. M@s@r ziyareti bende bu ülkede planla[-
t@rd@|@mdan fazla kalma i[tah@n@ uyand@rd@, çünkü bu ziya-
ret di|er ziyaretler gibi yolculuk konusunda not tutan ki-
[ide (bendenizde) unutulmayacak ziyaret izlenimini verdi
ve ayn@ zamanda unutulmayacak bir ya[ant@y@ olu[turdu.

M@s@r ziyareti [imdiye kadar yapt@|@m ziyaretlere
k@yasen farkl@ bir ziyaret olarak bende büyük ilgi uyand@rd@
ve bu ülkede önceden saptanan ziyaret günlerini art@rma
iste|ini yaratt@.

M@s@r ba[kenti Kahire’ye yapt@|@m yolculuk, orada
kald@|@m günlerde gezdi|im yerler ve ya[ad@|@m olaylar,
ku[kusuz ki, bende kolay kolay silinmiyen izler b@rakt@.
M@s@r ve Kahire’de geçmi[in ve [imdiki dönemin birle[ti|i
ö|elerin mevcut oldu|una tan@k oldum. Kahire’de ziyaret
etti|im an@tlar ve buna benzer yap@lar ilgi, heyecan ve
memnuniyet duygular@n@n do|mas@na sebep olup, benim
için unutulmaz hat@ralar olmu[tur.
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Faraonlar ve Svingler ülkesinde insan@n görebi-
lece|i çok [ey var. Ülkede milyonlarca kilometre kare
çöl ve verimli araziler (vahalar) mevcut. Akdeniz ve K@z@l
Deniz’in mavi sular@yla çalkalanan bu ülkede Nil nehrinin
gümü[ümsü ye[il renkteki sular@ ayr@ bir güzellik vermek-
tedirler.

M@s@r ̀ ncil ülkesidir. Yahudi dilinde M@s@r’a Musraim
denir. Bundan ise M@s@r’@n ismi kaynaklan@r. Nil nehri
boyunca uzanan bu ülke `ncil rivayetlerine göre bir za-
manlar çok büyük ve etkili imparatorluk idi. Bu yüzden
M@s@r devleti kom[u ülke milletlerini büyük ölçüde
etkilemi[tir. (Yakup-Yakov) Yakupo|ullar@ ve torunlar@ M@-
s@r’da 400 y@l ya[am@[lar. Bunun ard@ndan Musa’n@n (Moy-
sey) tanr@ yard@m@yla serbest b@rak@lm@[t@r. M@s@rl@lar birkaç
kez `srail topraklar@n@ i[gal etmi[lerdir. Fakat Davuttan
sonra M@s@rl@lar@n i[gal giri[imlerine son verilmi[ ve M@s@r-
l@lar@n gücü de zay@flamaya ba[lam@[t@r.

M@s@r’da akan Afrika’n@n en uzun nehri Nil 6,5 bin
kilometre uzundur. Nil nehrinin ak@nt@s@ boyunca bir sürü
s@rlar@n hala çözülmedi|ini belirtsek hata etmiyece|iz
ku[kusuz. Nil nehri ̀ ncil’de “hem deniz, hem de nehir ola-
rak” an@l@yor.

Nil nehri boyunca binlerce y@l önceleri ahali ya[a-
maktaym@[. Nil nehri ve etraf çöllerde binlerce y@l önceleri
M@s@r medeniyeti en parlak dönemini ya[am@[t@r. Nil nehri
arac@l@|@yla Sudan, Türkiye, Suriye ve Makedonya’ya ka-
dar uzanan ticari yol ve hatlar kurulmu[tur. Bunun saye-
sinde ise sözkonusu ülkeler aras@nda ticari ili[kiler ger-
çekle[tirilmeye ba[lam@[t@r. Nil etraf@nda ve boyunca da-
ha binlerce y@l önceleri ahali ya[amaktaym@[. Günümüz-
de de görülen bahar selleri Nil nehri etraf@ndaki arazinin
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verimli toprak olmas@na imkan sa|layarak ahaliye
ya[amak için gereken ko[ullar temin ediyorlar.

Kahire’ye yapt@|@m k@sa ziyaret s@ras@nda bu ülke
hakk@nda bol bilgi edindim. M@s@r yetkilileri ve bilim adam-
lar@n@n belirttiklerine göre M@s@r tarihi Hazreti `sa’dan 5 y@l
öncelerine kadar uzan@yor. Okudu|um kitap ve makale-
lerde de ayn@s@ belirtiliyordu. Bu dönemde M@s@r örgütlen-
mi[ bir imparatorluk idi. Bu imparatorluk yüzy@llarca geli-
[erek insaniyet tarihinde büyük izler b@rakm@[t@r. Öyleki
yakla[@k 3.000 y@l önce Eski M@s@r `mparatorlu|u döne-
minde ilk kanal ve barajlar in[a edilmeye ba[lam@[t@r. Bu
dönemde aynen Faraonlar@n tan@nm@[ dünyaca adyapm@[
mezarlar@ ve piramitleri in[a edilmi[tir. M@s@r’da piramitlerin
say@s@ 70 dolay@ndad@r. Tümü Nil deltas@nda in[a edilmi[tir.
Piramitlerin en büyü|ü olan Keops Piramidi 146 metre
yüksektir. Orta ̀mparatorluk döneminde M.Ö. 2100 - 1550
y@llar aras@nda büyük sulama kanallar@ ve Merida (Meris)
sunni gölü in[a edilmi[tir. Zira eski M@s@r krall@|@n@n ba[-
kenti Menof’dur. Menov, Menes kral@ taraf@ndan kurulmu[-
tur. Bu kral A[a|@ ve Yukar@ M@s@r’@ birle[tirmeye ba[ar-
m@[t@r. Bu dönemde ilk en büyük piramid de in[a edilmi[tir.
Yeni ̀mparatorluk döneminde (M. Ö. 1550-671 y@llar@ ara-
s@nda) Suriye ve Türkiye’de fetihler örgütlenmi[tir.

Nil nehrinin bir ak@nt@s@n@n kanalla K@z@l Deniz’e ba|l@
olu[u gözler önüne çok ilginç bir görüntü sergilemektedir.
M@s@rl@lar Avrupal@lardan 2.500 y@l önceleri Süvey[ Kanal@n@
kazm@[lar. M@s@r hükümdarl@|@ alt@nda bulunan Fenikya ba-
hriyelileri ilk kez (Vasko De Gama’dan 2.000 y@l önce)
Afrika’y@ gemiyle gezmi[lerdir.

Bu ülkede kültürün geli[mesine büyük önem
verilmi[, veriliyor. Astronomi ve matematik özellikle
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geli[mi[lerdi. Astronomi sözkonusu olunca M@s@rl@lar y@l@n
365 günden olu[tu|unu tespit etmi[, tüm geometri resim-
lerinin hacm@n@ hesaplamaya ba[arm@[lard@r. M@s@r mate-
matikçileri kimi cisimlerin büyüklü|ü, geometri cisimleri-
nin  geni[li|ini ve uzunlu|unu ölçmü[lerdir.

M@s@rda en eski alfabe de bulunmu[tur. Bu alfabe
genelde  resim ve foto|raflardan olu[uyormu[. Make-
donya’da bulunan kaya alfabesine çok benzerdir. Ya[l@
M@s@rl@lar do|an@n gücünü oldukça sayg@lamaktaym@[lar.
Hayvanlar ve öyle adland@r@lan Tar@m Tanr@s@,  Güne[ Tan-
r@s@ Amon Ra ile Verimlilik Tanr@s@ Oziris’e büyük sayg@
göstermekteymi[ler. Ölüleri balsamlayarak Mumya’lar@n
belirmelerine neden olmu[lard@r. Balsamlanan cesetler
mumya [eklinde günümüze kadar korunmu[lard@r. Pira-
mitler, an@tlar, eski tap@naklar, kaleler, ta[ oymas@ ve pa-
pirüs vari kültür an@tlar@na günümüzde de rastlan@r. Do|u
ve antik Makedonlar ile Yunanlar@n kültürleri büyük öl-
çüde M@s@r kültüründen etkilenmi[tir. M@s@r’@n Makedonya
ile ba|lant@s@ Büyük (Makedonyal@) `skender’in bu ülkeyi
i[gal etti|inden kaynaklan@yor.

Büyük `skender dünyada tüm insanlar@n koruyu-
cusu ve antik Makedonlar `mparatorlu|u’nun kurucusu-
dur. M@s@rl@lar tanr@s@ oldu|u zannedilen bu komutan ̀sken-
deriye kentini kurmu[ ve bu kent onun onuruna adlan-
d@r@lm@[t@r. `skenderiye sözcü|ü Arapça olup söz konusu
kent Akdeniz sahilinde bulunuyor.

M@s@r ̀ mparatorlu|u Büyük ̀ skender için büyük bir
k@[k@rt@y@ ve dü[ündeki ülkeyi olu[turmu[tur. Fetihlerinin
zirvesinde Hazreti ̀ sa’dan önce 332 y@l@nda M@s@r’@ ele ge-
çirmi[tir. Böylelikle M@s@r’da firavunlar dönemi sona ere-
rek Nil nehri üzerinde `skenderiye’yi kurmu[tur.
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`mparatorlu|un çökmesi ve da|@lmas@ndan sonra Hazreti
`sa’dan önce 301 y@l@nda `skenderiye Ptolomey hanedan-
l@|@ iktidari alt@nda bulunuyormu[.

`skenderiye bu dönemde dünyan@n adyapm@[ ticari
ve kültür merkezi konumuna gelmi[tir. Kentte “Muzeon”
Enstitüsü en tan@nm@[ kültür kurumunu olu[turmaktayd@.
Bu kültür kurumu çerçevesinde çok say@da yap@lar in[a
edilmi[ ve orada adyapm@[ `skenderiye Kütüphanesi,
dershaneler, Bilim ara[t@rmalar@ kabineleri ve Hayvanat
bahçesi bulunuyormu[. `skenderiye’de çok say@da bilim
adamlar@ da ya[am@[t@r. Tümü bilimin ilerletilmesi yolunda
emek harcam@[lard@r.

`sa’dan 30 y@l önce Romal@lar taraf@ndan bu eski
devletin y@k@lmas@ ard@ndan Ptolomey hanedanl@|@n@n son
Kraliçesi olan Kleopatra’y@ iktidardan ettiler. Kleopatra bu-
na dayanam@yarak intihar etmi[tir. Roma-Bizans  hüküm-
darl@|@ döneminde ise M@s@r ahalisinin ço|u h@ristiyanl@|@
kabul etmi[tir.

640 y@l@nda M@s@r Araplar taraf@ndan ele geçirilip
yakla[@k 10 yüzy@l iktidar@ alt@nda kalm@[t@r. Araplardan son-
ra M@s@r’a Osmanl@lar geliyor. Ard@ndan Napoleon’un
iktidar@ alt@na dü[üyor, 1882 y@l@nda ise `ngiltere’nin sö-
mürgesi oluyor.

O dönemde M@s@r’da ticaret ve tar@mc@l@k en çok
geli[mi[ ve bu alanlarda büyük ba[ar@lar elde edilmi[lerdi.
Süvey[ kanal@n@n aç@lmas@, tersanecili|in geli[mesiyle d@[
sermaye gelmeye ba[lam@[ ve M@s@r monar[i olmu[tur.
1952 y@l@nda krall@|@n kald@r@lmas@yla M@s@r Cumhuriyet ilan
edildi.

M@s@r milyonlarca turist, bilim adam@ ve di|erleri-
nin kitlevi bir [ekilde ziyaret ettikleri ülkedir. Onlar ülkede
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kabar@k say@da olan antik yap@lar@ yak@ndan görmeyi
amaçlamaktalar. Kahire ziyaretim s@ras@nda buna tan@k
oldum.

Ba[kent Kahire dünyan@n en güzel ve ilginç ken-
tlerinden biridir. Araplar Kahire’ye El Kohra, `ngilizler ise
Kahire ad@n@ vermi[ler. Frans@zlara gelince Frans@zlarda
Kahire Le Kair olarak geçiyor. Kahire Afrika’n@n en bü-
yük kentidir. Arap ülkelerinde böylesi büyük kente ras-
tlanamaz. Kent Nil nehrinin sa| k@y@s@nda yerle[mi[tir.
Kentte Do|u ve Bat@’n@n çok say@da elemanlar@na tan@k
olabiliriz. Yakla[@k 300 cami ve Kopt Ortodoks kilisesine
ait çok say@da tap@naklar@n bulundu|u kenttir Kahire. Ka-
hire’de dünyaca adyapm@[ El Azhar `slam Bilimleri Üni-
versitesi bulunuyor. Bu Üniversite 972 y@l@nda kurulmu[tur.
Bunun yan@ s@ra Milli Üniversite, Sanatlar Müzesi ve dü-
nyada M@s@r’a ait en büyük müzelerden biri turistlerin
ilgisini çekiyor.

Kahire ziyaretim esnas@nda Tarar meydanl@|@nda
bulunan M@s@r Müzesini gezdim. Bu müzede 3.000 y@l eski
Tutankamon’un zinneti ve mumyas@ ile çe[itli el i[i e[ya
koleksiyonu bulunuyor. Müzede  Firavunlar, `slam, Bi-
zans ve di|er dönemleri kapsayan e[yalar da sergilen-
mi[tir. `slam Sanatlar@ Müzesi de Kahire ve M@s@r için
oldu|u gibi, daha geni[ çapta Arap dünyas@ için en önemli
kültür miras@n@ olu[turmakta. Bu müzede en önemli el
yaz@lar@, kitap dizisi ve deri üzere yaz@lan en büyük Kuran’@
Kerim  nüshas@ bulunuyor. Bu ve buna benzer önemli
e[yalar, ku[kusuz ki, M@s@r’@n öylesine de zengin kültür
ve tarihine zenginlik katmaktad@r. Müzede `slam dininin
yay@lmas@n@n ba[lang@c@ndan Osmanl@ `mparatorlu|u
dönemine kadar ender tarihi e[yalar sergilenmektedir.
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ROMUL `LE REM’`N KENT`

Roma her ziyaretçiyi hayran b@rakan Avrupa ve
dünyan@n en güzel ve en eski kentlerinden biridir. Bu
yüzden `talya ba[kenti Roma havaalan@na uça|@n ini[ini
sab@rs@zl@kla bekliyordum. Roma’n@n Akdeniz’in en büyük
kenti oldu|u zannediliyor. ̀ ki buçuk milenyum öncesi Tibar
nehrinde ve Palatin, Kapitol, Kvirinal, Viminal, Seiyan,
Aventin ve Eskvilin yedi tepe üzerinde kurulmu[tur. `ta-
lyan kültürü, bilimi, ö|renimi ve toplumsal, siyasi ile eko-
nomik ya[am@n merkezini olu[turuyor. 1303 y@l@nda Ro-
ma’da ilk üniversite kurulmu[tur.

Çok say@da yüksek okullar, bilim akademileri, bilim
kurumlar@, sanat galerileri, kütüphaneler, tiyatrolar, mü-
zeler, kiliseler, minicik kiliseler ve buna benzer kültür zen-
ginli|e sahip olan Roma’n@n sembolleri “Aziz Petar” Kili-
sesi, Koloseyumu, Roma Forumu, Panteon, eski saray-
lar, akvaduktlar, eski hamamlar, katakomblar, zafer ka-
p@lar@ ve di|er an@tlard@r.

Roma’da metal, makina, kimya, grafik, cam, se-
ramik ve film sanayisi oldukça geli[mi[tir. Demiryolu
hatlar@ merkezi olan Roma kenti iki hava alan@, deniz liman@
ve dünyaca adyapm@[ ba[kent olmas@na sebep olan öteki
önemli yap@lara sahiptir.
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`talya makamlar@ ve turizm i[çilerin haz@rlad@klar@
turizm propaganda malzemeleri arac@l@|@yla her ziyaretçi
Roma hakk@nda ayr@nt@l@ bilgiye sahip olabilir. `ngilizçe
yay@mlanan rehberde belirtildi|i gibi Roma Hazreti ̀ sa’dan
önce 753 y@l@nda kurulmu[tur. Romul ile Rem karde[ler
taraf@ndan kurulan kent ba[ta devlet özelli|ini ta[@mak-
tayd@. Daha geçlerde ise Roma, cumhuriyet ve impara-
torlu|a dönü[mü[tür. Günümüzde ise dünyan@n en büyük
ve en de|erli sanat merkezidir. Roma’da dünya sanat@
de|erinin yüzde altm@[@ bulunuyor. Kentin her kö[esinde
eski mimari ve heykelt@ra[ç@l@|@n örnekleri var. 2.000 [a-
d@rvan, 450 kilise, tap@nak, hamam ve amfitiyatro vari eski
eserler ziyaretçinin ilgisini çekiyor...

Roma Koloseum’u özel mimari öneme sahip. Ko-
loseumda tertiplenen gladyatörlerin kanl@ mücadelelerini
Roma toplumunun zengin tabakalar@n@ olu[turan aristo-
krat ve plebisitler izliyordu. Görkemli “Aziz Petar” kilise-
sinde dünyan@n en tan@nm@[ sanat ustadlar@ndan Mikelan-
celo’nun eserlerinden biri bulunuyor. “Aziz Petar” kilise-
si unutulmayan bir ya[ant@y@ olu[turmakta.

Bendeniz i[ günü olmayan günde kiliseyi ziyaret
ettim. Kilise Roma’da biricik H@ristiyan an@t@d@r. Kilisenin
d@[ mimarisi tap@na|@n içindeki mimarinin mozaikini zen-
ginle[tirmektedir. `nsan kilise önündeki meydanl@|a var@r
varmaz adeta bu yap@n@n görkemli|i ve büyüklü|ünü hi-
ssediyor. Kilisenin önündeki meydanl@kta ise her gün in-
san kalabal@|@ görülür. Aralar@nda dindar, beyaz, siyah
ve sar@ @rktan turistler, bir sözle dünyan@n tüm meridyen-
lerinden insanlar, görebilirsiniz. Kalabal@k insanlar ara-
s@ndan geçerek kiliseye girmeyi ba[ard@m. Kiliseye
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girdi|imde kendimi daha büyük, daha önemli ve daha say-
g@l@ hisseder gibiydim. Her ziyaretçinin duygular@ aç@kl@|a
kavu[arak, herkes kilise iç bölümünün tüm ayr@nt@lar@n@
görmeye çal@[@yor.

Kilise içindeyken duvarlar@nda ressamlar, ikonlar,
minicik cenaze koruma odalar@, ünlü H@ristiyan kilise
adamlar@n@n görkemli heykellerini gördüm. Bu görüntüler
her ziyaretçiyi büyülemekteler. “Aziz Petar” kilisesi ga-
leriye benziyen büyük sanat atölyesini olu[turuyor. Kili-
seyi ziyaret edenler sergilenen sanat eserlerini izleyerek
sanatç@ gücünün büyüklü|ünü hissediyorlar. `nsan kili-
sedeki büyük heykellere bakarken kendini ba[ka bir dü-
nyada gibi hissediyor. Kilise zemin kat@nda katakomb ve
birkaç tap@na|@ gezdim.Tap@naklar@n sol ve sa| tarafla-
r@nda birçok süs, büst, heykel ve di|er de|erli e[yalar
vard@. Ziyaretçilerin dini inançlar@ göz önünde bulundu-
rulmaks@z@n bu görüntü her ziyaretçinin ilgisini uyand@r-
makta. `nsan tap@na|@ ziyaret etmekle ruhunu zengin-
le[tirdi|i izlenimine vard@m. Tap@na|a girmezden önce ve
sonraki anlarda k@yaslama yap@ld@|@ halde kiliseden ç@k-
t@ktan sonra insan kendini daha büyük dindar hissetmek-
tedir kan@s@nday@m. Bu yüzden “Aziz Petar” kilisesi ziya-
reti herkes için her gelen ziyaret s@ras@nda yeni bir ya-
[ant@y@ olu[turmakta.

“Romal@ Sanklemente” bazili|ine olan ziyaretim ve
“Aziz Kiril” an@t@ önündeki sayg@ duru[um unutulmaz
olaylar olarak hat@ralar@mda kalacakt@r. Makedonyal@
kurullar ve “Rusikum” korosuyla birlikte kiliseye girdi|im
s@rada kilise ana baba gününe benziyordu. Aziz Kiril me-
zar@n@n bulundu|u bölüme ula[arak Makedon Slavlar@n@n
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dilini edebiyat düzeyine ula[t@rd@|@ ve tüm Slavlar taraf@n-
dan kabul edildi|inden [ükranlar  ifade edildi.

 Makedonya devleti genel Slav e|iticisi Selanikli
Aziz Kiril’e sayg@s@n@ bir kez daha ifade etti. “San Kle-
mente” kilisesinin bazili|inde “Aziz Kiril’in” mezar@ bulu-
nuyor. Makedonya devlet ve kilise kurulu sayg@ duru[unda
bulunarak geleneksel “Aziz Kirilin Onuruna Makedonya”
gösterisinin ba[lang@c@ ilan edildi. Makedonya devleti ad@na
Cumhurba[kan@ Kiro Gligorov Aziz Kiril’in mezar@na
çelenk koydu. Makedonya Ortodoks Kilisesi Ba[kan@ Aziz
Bay Mihail dini ayini yönetti. Makedonya Ortodoks Kilisesi
ve milli geleneklerin yenilendi|i ve Makedonya Ortodoks
Kilisesi sayesinde Ohri Ba[piskoposlu|un yeniden can-
land@|@ dönemde kilise ve milli jübileler törenle kutland@klar@
anlarda genel Slav önderi Aziz Kiril’in mezar@ önünde
sayg@ duru[u Aziz Kiril’e olan [ükran ve sayg@n@n ifade-
siydi. Aziz Kiril’in haz@rlad@|@ ilk Makedon ve Slav alfabe-
sinin temelleri tüm Slav milletlerin ilham kayna|@n@ olu[tu-
ruyor. Aziz Kiril ve Metodiy karde[ler dini yeteneklerini
geli[tirerek büyük kültür sanat de|erden olan eserler
b@rakt@lar. Buysa Makedon ulusu için oldu|u gibi di|er Slav
uluslar@ ve genelde tüm insanl@|@n dini ve kültür geli[me-
sine önemli katk@da bulundu.

Roma’da düzenlenen “Aziz Kiril’in onuruna Make-
donya” gösterisi çerçevesinde “San Covani” meydanl@-
|@ndaki “Aziz Skala” kilisesi sergi salonunda Vinitsa ikon-
lar@ sergisi aç@ld@. Bunun yan@ s@ra Baldini sergi salonunda
“Gaydov” oda orkestras@n@n konseri sunuldu. Bu ziyaret
esnas@nda gösteriye kat@lan Makedonya devlet kurulunu
olu[turan Makedonya devleti temsilcileri `talya’n@n önde
gelen siyasi temsilcileriyle görü[melerde bulundular.
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Makedonya Ortodoks Kilisesi kurul ba[kan@, kilise
kurulu üyeleri ve Makedonya Cumhuriyeti’nin Vatikan
Büyükelçili|i personeliyle birlikte, Katolik Kilisesi Ba[kan@,
Papa `kinci Jan Pool’la görü[tük. Makedonya Ortodoks
Kilisesi Ba[kan@, Ba[piskopos Mihail Katolik Kilisesi
ba[kan@ papayla görü[en Makedonya ortodoks Kilisesinin
ilk ba[kan@yd@. Papa `kinci Jan Pool katolik Bat@s@ ve or-
todoks Do|usu aras@nda bar@[@n oturtulmas@n@ amaçlayan
mektubu okuduktan sonra, Makedonyadaki geli[meler
konusunda ilgilendi. Özellikle Makedonya’da  dini ve kültür
geli[meler ve Katolik ile Hristiyan de|erlerin geli[tirilmeleri
ile sözkonusu din mensuplar@n@n din hürriyetleri konusun-
da bilgi istedi. Öte yandan Makedonya Ortodoks Kilisesi
Ba[piskoposu Aziz Bay Mihail Makedonya Ortodoks
Kilisesi ve Roma Katolik Kilisesi aras@nda mevcut ili[ki
ve i[birli|in üst seviyede oldu|undan özel memnuniyetini
dile getirdi.

Vatikan ziyareti içimde silinmiyen izler b@rakt@.
Do|rusu Vatikan’da gördüklerimin ebediyen hat@ralar@mda
kalacaklar@n@ kesinlikle öne sürebilirim. Ayn@ zamanda kent
ve devlet olan Vatikan’da insan@n görebilece|i ve ö|rene-
bilece|i çok [eylerin bulundu|u bir gerçektir. Bu ba|@ms@z
devlet-in 44 hektarl@k alan kaps@yor. Roma merkezinde
bulunan Vatikan Tibar nehrinin sa| k@y@s@nda duvarlarla
sar@lm@[ bulunuyor. Geçmi[te Vatikan dini yap@lar ve kili-
seler merkeziydi.

Vatikan 11 Kas@m 1929 y@l@nda ba|@ms@z devlet ilan
edilmi[tir. Devletin demiryolu terminal@, radyo, PTT hiz-
metleri ve kendi paras@  var. Papa devleti formalite ola-
rak yönetmektedir. Vatikan devlet olarak aralar@nda
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Makedonya Cumhuriyeti’nin de bulundu|u dünyan@n
birçok ülkesiyle diplomatik ili[kiler kurmu[tur. Makedo-
nya’yla çok yanl@ ili[kileri var. Makedonya Ortodoks Kili-
sesi’nin 30 y@ld@r Aziz Kiril’in mezar@ önünde tertipledi|i
sözü edilen gösteri sayesinde eskiden Yugoslavya
federasyonu çerçevesinde Makedonya Cumhuriyeti ve
Vatikan, daha sonralar@ ise Makedonya Cumhuriyeti’nin
ba|@ms@zl@|a kavu[mas@ ard@ndan ba|@ms@z Makedonya
Cumhuriyeti ve Vatikan aras@nda çok say@da ziyaret ve
temaslar gerçekle[mi[tir.

Vatikan 1146 y@l@nda in[a edilen Papa Saray@’ndan
ibarettir. Burada daha sonralar@ daha birkaç yap@ in[a
edilmi[tir. Yap@lardan kütüphane, ar[iv, müze ve öteki dai-
reler ad yapm@[t@r. Tümünde M@s@r ve antik kültürün çok
de|erli sanat ve kültür de|erleri korunmu[tur. Bunun yan@
s@ra önceki ve geçen as@r@n en de|erli eserleri, çok say@da
tarihi nümune ve Makedonya’n@n geçmi[iyle ilgili de|erli
sanat eserleri korunmu[tur. 13 kilise ve Roma’n@n daha
birkaç kurumu Vatikan idaresi alt@nda bulunuyor. Tüm bun-
lar Vatikan’la birlikte Roma Katolik Kilisesinin organiza-
syon merkezini olu[turuyorlar.

Roma ziyaretim esnas@nda eski ve yeni ça|@n
kayna[t@|@ atmosferi hissettim. Roma’da hissedilen tarihi
atmosfer yan@ s@ra kentte Avrupa gelene|i de ya[at@l@yor.
`talya ba[kenti Roma güne[in batmas@ ard@ndan geceleyin
@[@kland@rma sayesinde günü and@rmaktad@r.

Kentin her kö[esinde binlerce ampül, renkli re-
klam panolar@ ve @[@kland@r@lm@[ vitrinler ziyaretçinin ilgisini
çekiyor. Lüks yerler olan Via De Kondoti ve Via Veneto
bulvarlar@ndaki dükkanlar çok pahal@ parfüm kokusuyla
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ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Roma kahveleri, lokantalar@
ve diskotekleri turistlerle dopdolu olup i|ne at@lsa yere
dü[mez. Romal@lar güzel giyinmeyi biliyorlar, fakat on-
lar@n en iyi elbiseler giydiklerine tan@k oldum. Via De Kon-
doti bulvar@n sonunda `spanya meydanl@|@ndaki basa-
maklarda bir büyük kalabal@k gözüme çarpt@. Bu
meydanl@kta dünyan@n geleneksel ve en ilginç moda
gösterilerinden biri düzenleniyor. Roma’n@n güzelli|ini
ba[ka bir yönden de sezebilirsiniz. Deniz havas@ ve
kalabal@k trafik insan@ hayran ediyor. Yolda gezen
`talyanlar@n ço|unda cep telefonlar@ görebilirsiniz.
Binlerce motosiklet sürücüleri ve güzel k@zlar@n say@s@ da
dikkati çekiyor. Roma yemekleri, pizzas@, vazanyas@,
spagetleri me[hurdur. Hele Roma [arab@...
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ÇARLAR MERKEZ`

Almanya ziyaretim esnas@nda çok say@da kent
gezdim. Fakat Frankfurt, Hamburg ile Berlin haf@zamda
derince yerle[mi[ kald@lar. Mayn nehri üzerinde bulunan
Frankfurt Alman çarlar@ ve krallar@n@n taçland@r@ld@klar@
kenttir. Bunun yan@ s@ra Frankfurt’ta Almanya Parlamen-
tosu kurucu toplant@s@n@n da düzenlendi|i biliniyor. Frank-
furt kenti Göthe’nin do|um yeri olarak ün kazanm@[ ve
eski kiliseler ile modern yap@larla zengindir. Frankfurt’ta
banka ve sigorta kurumlar@n@n say@s@ da çoktur. Fuar ve
benzer gösterilerin organize edildikleri dünya merkezle-
rinden biridir. Uluslararas@ i[ merkezi olup dünyada en
büyük havaalan@na da sahiptir.

Frankfurt’a yapt@|@m ziyaret s@ras@nda tüm bunlara
tan@k oldum. Mayn nehri do|an@n en büyük zenginlikle-
rinden birini ol[turuyor. Nehir boyunca in[a edilen ve
güzelli|iyle dikkat@ çeken yap@lar dünya mimarisinin
ender örneklerini olu[turmaktalar. Kentin eski bölümün-
de bu eserlere rastlan@r. De|i[ik mimari uslupla in[a
edilmi[ görkemli eserler yan@ s@ra kent meydanl@|@nda
in[a edilen gökdelenlerde çok say@da banka ve di|er
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önemli dünya kurulu[lar@n temsilcilikleri bulunduklar@
göze çarp@yor. Tek sözle Frankfurt’un bu bölümünde
Almanya ve tüm Avrupa’n@n mali kurulu[lar@ s@|d@r@lm@[t@r.
Almanya Milli Bankas@ binas@ bamba[ka bir güzelli|e
sahip. Bankan@n üst k@sm@ gümü[ camla süslenmi[, gün
boyunca havan@n de|i[mesine ba|l@ olarak birkaç kez
rengini de|i[tiriyor.

Franfurt 800 y@ldan fazla en önemli uluslararas@
fuar kentlerinden biri olarak bu gelene|i koruyor. Bunun
önemini  göz önünde bulunduran Almanlar ilk olarak ha-
vaalan@n@n in[a edilmesine giri[tiler. Zira Frankfurt ha-
vaalan@ y@lda 30 milyon yolcuya hizmet sunacak kapa-
siteye sahip. Frankfurt’ta in[a edilen büyük spor salo-
nunda çok say@da Avrupa ve Dünya spor gösterileri ve
di|er gösteriler tertipleniyor. Sanat, tiyatro, bilim yap@lar@
kentin önemini artt@rarak Frankfurt’a özel bir imaj ver-
mekteler.

Frankfurt’a olan bu ikinci ziyaretim esnas@nda eski
kent sokaklar@n@ hemen tan@d@m. Bu sokaklarda geçmi[te
trafik en kalabal@kken günümüzde yayalar@n hizmetinde-
ler. `nsan bu sokaklar@ gezerken görkemli bir park içinde
bulundu|unu zannediyor. Bu sokaklarda i[i olanlar, i[si-
zler, e|lence amac@yla, ba[@bo[ dola[anlar, tüketiciler ve
sat@c@lar geziyor. Frankfurt’ta dinlenme ve e|lence site-
lerinin say@s@ da büyüktür.

Kent meydanl@|@nda bulunan “Aya Katerina” kili-
sesini gezdikten sonra kilise etraf@ndaki dar soka|a
yöneldim. Ad@m att@|@m soka|@n solunda ve sa|@nda çok
say@da kahve, dükkan ve modern ma|azalar ilgimi çekti.
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Frankfurt ziyaretim s@ras@nda `kinci Dünya Sava[@’nda
hasara u|ram@[ ve daha sonralar@ onar@lm@[ çok say@da
yap@ ve an@tlar@ gezdim. Mütevazi bir kahvede Alman bi-
ras@ içerken “Aziz Nikola” kilisesi çanlar@n@n 35 kez çal-
d@|@n@ i[ittim. Kilise Ohri’nin “Aziz Kliment Ohrili” kilisesi-
nin in[aat tarihiyle ba|da[@yor, çünkü 1290 y@l@nda in[a
edilmi[tir. Buysa Almanlar ve Makedonlar@n ünlü din
adamlar@na kar[@ duyduklar@ büyük sayg@n@n ifadesi olsa
gerek.
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KUZEY BALCIK MERKEZ`

Ak[am saatlerinde Frankfurt’tan Hamburg’a
gittim. Hamburg  Almanya ve Kuzey Avrupa’n@n en büyük
kentlerinden biridir. Nüfusu yakla[@k 2 milyondur. 755
kilometre karelik alan@ kaps@yor. Büyük önemden bir tarihi
geçmi[e sahip olan Hamburg ülkenin en büyük deniz
liman@yla Almanya federe eyaletlerinden biridir. Labin
nehri ak@nt@s@n@n 200 kilometre uzakl@|@nda olan Hamburg
Kuzey Deniz’le birle[ir. Hamburg Almanya’da Okyanus
ötesi ülkelerle ula[@m aç@s@ndan en büyük liman olup
dünya ihtalat, ihracat ve ticaretininin en büyük merkezidir
ayn@ zamanda. Elba nehrinin denize döküldü|ü Kakehafen
liman@nda dünyan@n en büyük gemileri demir at@yor. Bunun
yan@ s@ra demiryolu ve havayollar@ ula[@m@n@n önemli
merkezlerinden biridir. Makine, odun, uçak, kimya ve
öteki sanayi kollar@ yan@ s@ra Hamburg tiyatro, kütüphane,
yüksek ö|renim enstitü ve kurumlar@, kilise ve çok say@da
kültür ile tarihi an@tlar@ ve dünyaca adyapm@[ besteci
Yohan Brams’@n do|um yeri olmas@yla ün sa|lam@[t@r.

Büyük Karlo 9.cu yüzy@lda Hamburg’u kurmu[tur.
O ilk önce kaleyi in[a etmi[, ard@ndan bu kent piskoposluk
merkezine dönü[erek etraf yerle[im merkezleriyle birlikte
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önemli stratejik merkez konumuna gelmi[ ve o dönemler-
de çok say@da i[galciler için celbedici olmu[tur. Vikingler
9.cu yüzy@lda kente sald@rarak ya|malam@[lar ve tüm
yap@lar@ y@km@[lar. Slav kabileleri de kente ayn@s@n@ yap-
m@[lar. Bu yüzden Hamburg’un çok zengin ve ayn@ za-
manda çok acayip yazg@ ve tarihe sahip  bir kent oldu|una
ba|l@ iddialar mevcuttur.

Bu güzel, ça|da[ önemli Avrupa merkezini
ziyaret etti|im esnada edindi|im bilgilere göre 9-cu
yüzy@lda Hamburg’da Alsterburg ve Neueburg [atolar@
ardarda in[a edilmi[lerdir. Fakat bu [atolar@n yazg@s@
üzücüydü. Ç@kagelen büyük yang@nda yanarak büyük
hasar görmü[lerdir. {atolarda ya[ayanlar o zamanlarda
Avrupa’da büyük h@zla yay@lan kolera hastal@|@ndan
ölmü[ler. Felaket ard@ndan Hamburg birçok kabile, Na-
poleon ve Alemanlar taraf@ndan fehtedilerek y@k@lm@[t@r.

Buna ra|men Zümrüdanka gibi yeniden do|up
asr@n ba[lang@c@nda burada ya[ayan nüfus bir milyona
ula[m@[ ve Almanya ile Kuzey Balc@k merkezi olmay@ ba-
[arm@[t@r. Hamburg’da  çok say@da görkemli yap@ in[a edil-
mi[ ve kentin imaj@n@ art@ran eski mimari yap@lar onar@lm@[t@r.
Fakat 1943 y@l@nda Hamburg fa[izmin kurban@ olmu[tur.
Müttefik bombard@man uçaklar@ kentin yar@s@n@ tahrip
etmi[ler. Hamburg’un en eski vatanda[lar@n@n anlatt@klar@na
göre kent harabeye dönü[mü[tür. Ancak Alman insan@n@n
i[ hevesi, kararl@l@|@, i[güzarl@|@ ve üstün çabas@ sayesinde
sava[ sonras@ dönemde Hamburg yeniden in[a edilerek
aya|a kald@r@lm@[t@r. Hasara u|rayan yap@lar onar@lm@[,
kent merkezinde çok say@da modern bina in[a edilmi[tir.
Elba nehri k@y@lar@nda kanallar aç@lm@[, etraf bölgelere
çekidüzen verilmi[tir. Bu yüzden Hamburg tüm dünyan@n
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dört bir yan@ndan gelen çok say@da turistin ilgisini çeke-
rek i[ ve ya[amak için de oldukça uygun bir ortam@
olu[turuyor.

Dünyada her büyük kentin ayr@ bir özellik veren
yeri vard@r. Paris’te Monmart@r ne ise Hamburg’da eski
kenttir. Hamburg’un eski bölümüne gelen turistler adyap-
m@[ kahve, kafeterya ve buna benzer e|lence yerlerinde
geceleri ne[eli saatler geçirme f@rsat@n@ yakalamaktalar.

Hamburg’u [ubatta ziyaret ettim. Fakat [ubatla
k@yasla may@s ya da eylülde kenti ziyaret etmek bir ba[-
kad@r. Hernas@lsa Hamburg çok ilginç ve çok güzel kenttir.
{ubatta Hamburg’u ziyaret etti|imde hava ilkyaz@ an-
d@r@yordu. Güne[li, s@cak ve ho[  hava sözkonusuydu olan.
Elba nehri boyunca esen rüzgar 2 milyon nüfusa sahip
kentte otolar@n kirlettikleri havan@n filitresi gibiydi.

Almanya’n@n di|er kentlerine k@yasla Hamburg’da
çevre temizli|ine daha büyük önem veriliyor. Bu hususta
ciddi tedbirler uygulan@yor. Hamburg s@k s@k “depo kenti”
olarak adland@r@yor. Çünkü Hamburg’da çe[itli mallar@n
stok edildi|i binlerce depo bulunuyor. Gemilerin demir-
lendi|i küçük limanlar@n say@s@ da kabar@kt@r. Gemilerden
indirilen mallar kontenyerlerle Avrupa ülkelerine ve daha
geni[ çapta naklediliyorlar. Hamburg liman@nda binlerce
derin donduruculu uzun araçlar görülebilir. Buysa bu
liman kentinin büyük önemini tasd@kl@yor. Kent ba[ka bir
görüntüye de sahiptir. Alster sunni gölü, Elba nehri ve en
uzak yerleri ba|layan kanal ile parklar kentin “ye[il kent”
imaj@n@ sa|l@yorlar. Sözünü etti|im kanallar üzerinde 2321
köprü var. Dünyada en çok köprüye sahip olan Ham-
burg kültür ve e|lence kentidir ayn@ zamanda. Önceden
belirtti|im gibi çok say@da sergi ve spor yar@[lar@n
düzenlendi|i Hamburg kentini Almanya’n@n öteki
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yerlerinden ve dünyan@n dört bir yan@ndan y@lda yakla[@k
150 bin ki[i ziyaret ediyor. Hamburg’a gelip kültür tarihi
an@tlara hayran kal@yorlar. Hamburg’u ziyaret eden turis-
tler kent meydanl@|@ndaki yeralt@ demiryolu terminalini mu-
hakkak gezmekteler. Kent meydanl@|@nda bulunan de-
miryolu terminal@ kentin tüm bölümleriyle ba|l@d@r. Demi-
ryolu terminali çat@s@n@n uzunlu|u 140 metre, geni[li|i 120
metre, yüksekli|i ise 30 metredir. Demir çat@ alt@nda lo-
kanta, bayi, dükkan ve buna benzer ticari merkezler var.
Mü[terilere daimi aç@kt@rlar. Yeralt@ ve yerüstü demiryolu
hatlar@ndan her ziyaretçi belli ücret kar[@l@|@nda yarar-
lanabilir. Hamburg vatanda[lar@ ve kenti ziyaret eden
turistler buradan elveri[li ko[ullar alt@nda kentin istedikleri
yerine istedikleri anda gidebilirler. Maalesef demiryolu
terminali etraf@nda esrarke[ ve esrar kaçakç@lar@n@n
bulunmalar@ çirkin bir tabloyu çiziyor.

Çok say@da ma|aza ve  dükkanlar@n, “Aziz Yakob”
kilisesi ve di|er ilginç yap@lar@n bulunduklar@ “Monkeberg”
bulvar@ özel ilgi uyand@rmakta. “Aziz Yakob” kilisesinde
“Aziz Luka”, “Aziz Petar” ve “Aziz Üçlü” kiliseleri bulu-
nuyor. Zira “Aziz Yakob” kilisesi 14.cü yüzy@lda in[a edil-
mi[tir. Bu kilisede 17.ci yüzy@lda imal edilen {tidger org’u
büyük önemdendir. Ünlü besteci Yohan Sebastiyan Bah
da müzik eserlerini org e[li|inde gerçekle[tirmi[tir. Mey-
danl@|@n yak@nl@|@nda kent pazar@ bulunuyor. Pazardan
Hamburg’un en önemli ve en görkemli yap@s@ olan Rathaus
ya da Kent Meclisi binas@ gözüme ili[iyor. Bu yap@ en gü-
zel ve sanatç@lar taraf@ndan kentin en çok çizilen bölü-
müdür. Geçen yüzy@l@n sonuna do|ru yeni rönesans sti-
liyle in[a edilmi[tir. Rathasus vatanda[ özgüveninin sim-
gesi ve Senato ile Kent Meclisi merkezidir.
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Yap@ çamurlu toprak üzerinde in[a edilmi[ ve bu
yüzden in[aat@ s@ras@nda çok çal@[@lm@[ ve fazlas@yla para
harcanm@[t@r. Kent Meclisi binas@n@n ortas@nda simetrik
[eklinde yerle[tirilen kule 112 metre yüksek olup ana giri[i
olu[turuyor ve binan@n tüm bölümlerini ba|l@yor. Bu gü-
zelim binan@n 647 odas@ var. Londra’n@n Bakingam Sa-
ray@’na k@yasla art@ 6 odas@ vard@r. Yap@n@n üstü mermer
ta[lar ve alt@n e[yayla süslenmi[tir. Resim, süs, ve geçen
yüzy@la ait de|erli ve güzel mobilyalarla donat@lm@[t@r. Ham-
burg’da Avrupa ve di|er ülkelerden gelen binlerce göç-
men ya[@yor. Aralar@nda Makedonya’n@n her yan@ndan
buraya geçici bir süre için çal@[maya gelen, fakat burada
uzun zaman kalan ve hatta bura vatanda[@ olan vatan-
da[lar var. Onlar@n say@s@ 2000’i a[@yor. 1970’li y@llarda
Almanya’n@n bu kentine Makedonya’dan ilk i[çiler gelmi[
ve maalesef geçici olmak üzere gelmi[seler de, daimi
olarak kalm@[lard@r.

Hamburgda ya[ayan Makedonlar@ biraraya geti-
ren Makedon kulübü ve Makedonya Ortodoks Kilisesi
Almanya’n@n bu bölümünde ya[ayan Makedonlar@n en
önemli faaliyetlerini gerçekle[tirmi[, gerçekle[tirmekteler.
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I{IKLAR METROPOLÜ

“Paris dünyan@n ba[@, dehal@ktan co[an beyin, me-
deniyetin öncüsü, metropol, devaml@ olarak resim çizen
ressam, beyninde kanallar@ olan uzgörür resim sanatç@s@
ve sakin siyasetçinin simgesidir” [eklinde konu[an ady-
apm@[ Fransa yazar@ Onore De Balzak hayat@n@n sonuna
kadar bu güzel kentte ya[am@[t@r. Din, ümit ve sevgi kenti
olan Paris vatanda[lar@ dünyan@n merkezinde ya[ad@kla-
r@n@ söylemekten asla çekinmiyorlar.Bu iddian@n temayüllü
oldu|u uyar@s@nda bulundu|umuz halde bile Parisliler
oldukça mant@kl@ olan bu cevapla kar[@l@k veriyorlar.

Bir ülkeden ba[ka bir ülkeye yolculuk yapmak is-
tiyorsan@z Paris’ten geçmek zorunda kal@rs@n@z. Üstelik
Paris’i ziyaret etmek istemeyen insan@n olmad@|@ da
apaç@kt@r.

Rüya kenti olarak bilinen Paris denizden epeyce
uzak olmas@na ra|men armas@nda çizilmi[ olan yelken
bu kentte ticaretin deniz a[@r@ gerçekle[ti|ini simgeleme-
kte. Paris Sena nehrinin o|ludur. Nehrin adas@nda
Galer’in Lutsesiya yerle[im merkezi Hazreti `sa’dan ön-
ce 52 y@l@nda an@l@yor. Romal@lar taraf@ndan fehtedilen
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Lutsesiya ya da Paris as@rlard@r geni[leyip dünyada @[@klar
kenti konumuna gelmi[tir.

Makedon dini tap@na|@ “Aziz Kliment Ohrili” kilisesi
be[inci kurulu[ y@ldönümünün kutland@|@ günlerde Paris’i
ziyaret ettim. Bu jübile oldukça görkemli bir [ekilde kut-
land@. Jübile farkl@ içerikli faaliyetlerle kutland@. Bu jübile
Makedonya, Makedon ulusu ve Makedon Ortodoks Kili-
sesinin tarihinde önemli olay@ olu[turuyor.

Makedon Ortodoks Kilisesinin kurulu[ y@ldönümü
8 Kas@m günü sözkonusu Avrupa metropolünde törenle
kutland@. Burada ya[ayan Makedonlar@n faaliyetleri ve bu
faaliyetlerde görülen kimi zay@fl@klardan söz edildi. Kulüp
üyeleri aras@nda Frans@zlar ve di|er ülke vatanda[lar@ da
göze çarp@yor.

Eyfel Kulesi’ni sevmeyen ve bu yüzden kuleyi
görmemek için her gün kulenin tepesine asansörle ç@kan
Parisli bir vatanda[@n hakk@ndaki mizahi öykü dillere
destan olmu[tur. Çünkü sadece Eyfel Kulesi’ne ç@kt@|@
zaman kuleyi görmüyormu[.

Paris’te Eyfel Kulesi ve Sena nehrinin 100 metre
uzakl@|@ndaki “Holidey `n” oteline yerle[tim. Eyfel Kulesi
1889 y@l@nda düzenlenen Paris Dünya Sergisi onuruna
in[a edilmi[tir. O zamandan uzun süre geçmesine ra|-
men Eyfel Kulesi eski imaj@, teknik önemi ve sembolünü
koruyor. Uzun bir süre çelik asansörler yard@m@yla bu
güzelim kuleyi milyonlarca turist ziyaret etmi[tir.

Paris Eyfel Kule’siz dü[ünülemez. Çünkü Eyfel
Kulesi Paris’e aittir. Nedir ki son zamanlarda Eyfel Kule-
sinin Paris görüntüsünü zeddeledi|ine ba|l@ protestolar
da yap@l@yor.

“Paris han@m@” olarak bilinen Eyfel Kulsei birçok
edebi ve sanat eserlerin konusu olmu[tur. Atom fizi|i ve
uzaya yolculuklar@n yap@ld@|@ dönemde Eyfel Kulesinin
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art@k hiçbir teknik sansasyonu olu[turmad@|@ dü[ünceleri
de mevcuttur.

Paris’te geçirdi|im günlerden birinin gece saatle-
rinde Sena nehrinin sol k@y@s@nda arabayla dola[@yordum.
Arabam@ yava[ sürüp @[@kland@r@lm@[ köprüler alt@ndan
geçtim ve Grand Palas, Burbon Saray@, Luv@r Saray@, Pa-
ris Enstitüsü, Notrdam Kilisesinin görkemli görüntlerine
hayran kald@m. Sena k@y@lar@ 36 köprüyle ba|lanm@[t@r. Ara-
lar@nda Pont Neuf köprüsü en eski köprüdür. 1900 y@l@nda
Rusya Çar@ 3.cü Aleksandar onuruna in[a edilen köprü
ise en görkemlisidir.

Fakat Paris’te insan en ilginç eserleri gerekti|i gibi
görebilmek için  yaya yürümeye  mecburdur. {anz Elize
Saray@’na olan ziyaretim s@ras@nda uluslar aras@ pedal
yar@[mas@ “Tur De Frans” yar@[@na kat@lan pedal yar@[ma-
c@lar@n hedefe ula[malar@n@ izledim. {anz Elize Saray@ Kon-
kord meydanl@|@ndaki M@s@r Obilisk’i ve Etoal Meydan-
l@|@ndaki dev Zafer An@t@’n@ birle[tiriyor. Bu an@t 1806 y@l@nda
Napoleon’un emriyle in[a edilmeye ba[lat@lm@[t@r. Birkaç
kilometre ilerde Trokadero’dan Eyfel Kulesi, Cumhur-
ba[kanl@|@ Saray@, ABD ve ̀ ngiltere Büyükelçilikleri ve Ri-
voli soka|@n@n güzel parklar@ bulunuyorlar. Bulvarlar ara-
s@ndaki  (periferi) kent d@[@ soka|@ Avrupa’da en kalabal@k
trafi|e sahip olan soka|@ olu[turuyor. Paris etraf@nda 36
kilometre uzunlu|unda olan alt@ hatl@ çember onlarca
otoban@ ba|l@yor.

Ço|u kez an@tlar kenti olarak bilinen Paris’te
kald@|@m sürece Zafer Kap@s@n@ birkaç kez ziyaret ettim.
Yeni, klasik tarzla büyük ustal@kla in[a edilen mavi gümü[
figürün yüksekli|i 49 metre, geni[li|i 45 metre, derinli|i
ise 22 metredir. Etual meydanl@|@nda bu görkemli yap@
Paris gök yüksekliklerine do|ru uzan@yor gibi. Zafer
kap@s@ 12 büyük bulvar@n birle[ti|i yerdir. Onlar y@ld@z
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parmakl@klar [eklinde bu meydanl@ktan ba[l@yorlar. Bu-
radan geçen görkemli otomobil kafilesi her gün “{anz
Elize” bulvar@na yol al@yor.

Ço|u defa yabanc@ ülkelerden gelen devlet adam-
lar@n Meçhul Kahraman’@n An@t@’na çelenk koymalar@ ne-
deniyle trafik polisi trafi|in yönünü de|i[tirmeye mecbur
oluyor. Meçhul Kahraman’@n Mezar@ Zafer Kap@s@’n@n sü-
tunlar@ alt@nda bulunuyor. 11 Kas@m 1920 y@l@nda bu yerde
yürütülen Verden sava[@nda ölen ve kimli|i meçhul olan
bir asker defnedilmi[tir. Mezar üzerindeki mavi alev sü-
rekli yan@yor. Dünyada çok say@da di|er ülkeler sava[-
larda ölen sava[ç@lar@ onuruna buna benzer an@tlar in[a
etmi[lerdir.

Ressam ve [airlerin topland@klar@ Montmart@r’@ da
ziyaret ettim. Çok say@da Makedonyal@ ressam ve [air
burada bilgi ve yeteneklerini denemi[tir.

Pigalo ve Milen Ruj heykelleri de ziyaretçiler için
ilgi çekicidir. Çünkü bunlar@ ilk kez ziyaret eden ki[iler
için özel bir ya[ant@y@ olu[turmaktalar.

Paris yeralt@ metrosunu günde 4 milyon yolcu kulla-
n@yor. Metro yan@ s@ra birzamanki ta[ oyma merkezinin
kal@nt@lar@ kent yüzölçümünün onda birini kapsad@|@ ko-
nusunda bilgiler k@tt@r.

Paris katakomblar@nda  ise Roma katakomblar@na
k@yasen 200 y@l önce gömme merasimleri yap@lm@[t@r. O
zamanlarda kent makamlar@ Paris mezarl@klar@n@ kapata-
rak mezarlar@ katakomblara ta[@m@[lar.

Çok say@da müze, galeri, tiyatro, kilise, mezarl@k,
ticari merkezler, lokantalar, spor sahalar@ ve di|er önemli
yap@lar Parisin gerçekten çok geli[mi[ ve çok önemli kent
(megalopolis ya da büyük kent) oldu|unu do|rulamak-
talar. Buysa @[@k kenti Paris’te ya[am@n her yanl@ önemli
ve unutulmaz olmas@ için katk@da bulunuyor.
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BUDAPE{TE
NOKTURNOSU

Budape[te’nin simgesi olan Parlamento binas@
kentin armas@nda bulunuyor. Budape[te’nin sahip oldu|u
çok say@da kültür-tarihi an@tlar aras@nda Macaristan Par-
lamento binas@ görkemli|iyle göze çarp@yor. Tarihi bel-
gelerde belirtildi|i gibi Parlamento binas@ 1885 -1904
y@llar@nda Londra’n@n `ngiltere Parlamento binas@ ve ülke-
nin en güzel yap@s@ olan “Vest Minister” Saray@ndan ilham
alarak in[a edilmi[tir. Di|er kaynaklara göre ise Maca-
ristan Parlamento binas@ dünyada en büyük Parlamento
binalar@ndan biridir. 17.700 metre karelik alan@ kapsayan
bina 268 metre uzun, 118 metre geni[ ve 68 metre yük-
sektir.  Macaristan Parlamento binas@n@n 691 dairesi var.

Budape[te yüzy@ll@k tarihi boyunca güzelli|iyle y@l@n
hangi mevsiminde olursa olsun her ziyaretçiyi celbeder
ve tekrar tekrar gelmeye davet eder. Macaristan ba[kenti
Budape[te vatanda[lar@ ise misafirperverli|iyle her turist
ve ziyaretçiyi içtenlikle kabul ederek ba|r@na basmakta-
d@rlar. Bu misafirperverlik Macaristan’@n her yerinde de
dile gelmekte. Buna Budape[te’yi gezerken her ad@mda,



111EVL`YA ÇELEB’̀N`N DÜNYA SEYAHATLER ̀`ZLER`NDEN

restoran, kafeterya, büyük ticari ma|azalar ve yerle[ti-
|iniz otelde tan@k olabilirsiniz. Macaristan vatanda[lar@n@n
bir özelli|i de yüksek kültüre sahip olmalar@d@r. Öyleki
Macaristan ve özellikle ba[kent Budape[te’de bulunurken
insano|lu kendini bir Bat@l@ ülkede gibi hissediyor. Buda-
pe[te’nin güzelim ve büyük tarihi de|ere sahip binalar@
ve modern yap@lar ile görkemli köprüsü de bat@l@ bir ülke
ba[kentine and@r@yor. De|i[ik ça|lar ve mimari tarz@yla
in[a edilen görkemli eserler her ziyaretçinin ilgi merke-
zinde bulunmaktalar.

Budape[te çok say@da turistik tesislere sahiptir.
Kentte lokanta, restoran, otel, motel ve benzer lokan-
tac@l@k yap@lar@ bulunuyor. Konuklar@n maddi imkanlar@na
göre e|lenmeleri olas@d@r. Kültür e|lence hayat@ da zen-
gindir. Budape[te son y@llarda Avrupa’n@n eski sosyalist
ülkelerinden oldu|u gibi, bat@l@ ülkelerden gelen turistler
için gerçek turistik merkezini olu[turuyor.

 Budape[te’de eski bir kapl@ca yak@nl@|@nda in[a
edilen “Heliya” otelinde yerle[tim. Birkaç y@ld@zl@ lüks otelde
çok say@da salon ve milli restoranlar yan@ s@ra üç havuz
turistlerin hizmetindedir. Havuzda yüzenler ne[eli daki-
kalar geçirmekteler. Budape[te Avrupa’da ilk havuzun
in[a edildi|i kenti olu[turmakla k@tam@z@n ender kentlerin-
den biridir. S@cak suda (kapl@calarda) yüzme de tarihte
ilk kez Macaristan ba[kentinde ba[lam@[t@r. Aç@k havada
yüzme bir zamanlar olumsuz de|erlendirilirken günümüz-
de  fazla tercih ediliyor.

Budape[te’nin nüfusu 2 milyonu a[@yor. Zengin
tarih ve kültür miras@na sahiptir. De|i[ik dönemlerde in-
[a edilen kilise say@s@n@n kabar@k olu[u göze çarp@yor.
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Avrupa’n@n en büyük sinagogunda ise Yahudilerin
soyk@r@m@ s@ras@nda isimlerin yaz@ld@|@ odun lehvas@n@ da
gördüm. Bu odun lehvas@ ünlü aktör Toni Kertis’in ebe-
veynleri taraf@ndan yap@lm@[t@r. `n[aatç@l@k alan@nda Tuna
nehri üzerinde in[a edilen dokuz köprü ayr@ önem ta[@yor.
Budape[te’yi ikiye ay@ran Tuna nehrinin iki adas@ ise özel
güzelli|i olu[turuyorlar. Tuna güzeli olarak da bilinen kent
iki bölümden olu[uyor. Bir zamanlar bu iki bölüm Budim
ve Pe[ta isimleriyle iki semti olu[turuyorlarm@[. Budim
kentin tarihi, Pe[ta ise i[ ve idari bölümüymü[. Budim’de
kültür ile tarihi an@tlar@n say@s@ kabar@kt@r. Bu bölümde özel
mimari özellikleri, tarihi önemi ve görkemli|iyle Çarlar
Saray@ ve Matiyas Kilisesi göze çarp@yor. Budape[te’nin
bu kilisesi Macaristan’da en tan@nm@[ kiliselerden biridir.
Kilise 750 y@l önce in[a edilmi[, kubbenin yüksekli|i 85
metredir.

Budape[te’yi gece etraf tepelerden seyretmek
özel bir ya[ant@, özel bir zevki olu[turmakta. Bu görüntü
tekrarlanmayacak kadar ilginç ve görkemli olarak insan@
büyülemekte. Bu [ekilde kentin bütün mimari zenginli|i
ve görkemli|ini seyretme f@rsat@na sahip oldum. Buda-
pe[te geceleyin bir zamanki imparatorluk güzeli olarak
@[@klar içinde Tuna köprüleri, Parlamento binas@ ve daha
kimi tarihi an@tlar güzelli|e güzellik kat@yor. Kimilerin de-
|erlendirmelerine göre Budape[te Paris gibi @[@klar
kentidir.

Budape[te günümüzde büyük h@zla simas@n@ de-
|i[tiriyor. Budape[te Viyana de|il, fakat h@zl@ ad@mlarla bir
zamanki imparatorluk özelli|ini iade etmektedir. Macarlar
ve Avrupa ile dünya dostlar@ yeni demokratik ko[ullarda
Budape[te’nin kalk@nmas@yla güzelle[mesini finanse
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etmekte özel at@l@m göstermekteler. Buysa Macaristan’@n
her vatanda[@ için oldukça büyük önem ta[@yor.

Budape[te’den ö|leden sonra ayr@ld@m. Ayr@l@rken
Ege Makedonyal@ karde[lerimizin bu zengin ve demokra-
tik ülkede refah içinde ya[ad@klar@ ve Avrupa’n@n en uygar
uluslardan birinin bölümü  olarak toplumun tüm alanla-
r@nda ba[ar@l@ olduklar@n@ ö|rendim ve bu ba[ar@n@n de-
vam@n@ diledim. Çünkü Macaristan’da ya[ayan Makedon-
lar bu güzelim ve zengin ülkeyi kendi vatan@ olarak be-
nimsemi[ler.
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DAN`MARKA VE `SVEÇ

Kopenhag ve Malmö
arasIndaki Köprü

Güzel bir ilkyaz günüydü. Her taraf@ ye[illik ve
çiçeklerle doluydu. Hayat@n do|du|u anlarda do|a ve
güzellikle birlikte a[k da do|uyor. Yeni günün ba[lad@|@
do|unun uzakl@klar@nda renklerinin kar@[t@klar@ güne[
uzayda zor devinen büyük bir top ya da balona benze-
mekteydi. Görkemli bir görüntü sözkonusuydu olan.

Arabamla Çento (eski Hasanbey ya da Singeliç)
semtinden Üsküp’ün Petroveç havaalan@na do|ru h@zl@
ilerliyordum. Danimarka ba[kenti Kopenhag’a yol ald@m.
(MAT) Makedonya Havayollar@na ait bir uçakla Üsküp-
Kopenhag seferinde yolculu|umuz 2 saaten fazla sürdü.
Ö|le sular@nda Kopenhag’a vard@k. Uçak yolculu|unun
ho[ geçti|inden ötürü Kopenhag havaalan@na o denli
çabuk yeti[ti|imize adeta [a[@rd@m. Deniz yak@nl@|@nda
bulunan havaalan@ binas@nda kalabal@k yolcu vard@. `|ne
atsan yere dü[mezdi. Buysa Kopenhag havaalan@n@n
Avrupa’da en büyük hava limanlar@ndan biri ve bir kav[a|@
olu[turdu|unun kan@t@ olsa gerek.
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Danimarka’n@n en önemli idari, siyasi, kültür ve
ekonomik merkezini olu[turan Kopenhag’@n nüfusu 2
milyon dolay@ndad@r. Danimarka ba[kenti ve Sundu
körfezindeki Selanda adas@n@n do|u bölümünde yerle[mi[
bir deniz liman@d@r. Hareketli ticaret merkezi olan Kopen-
hag’da tersanecilik ve di|er sanayi kollar@ oldukça ge-
li[mi[tir. Yerle[im merkezi olarak 1443 y@l@nda kurulmu[-
tur. 1479 y@l@ndan itibaren üniversite kenti olmu[tur. Kentte
Vikingler döneminden olan zengin kültür hazinesi bulu-
nuyor. Zengin kültür ya[am@na sahip kent uluslararas@
üniversite merkezi, müzik ve güzel sanatlar merkezidir.
Macaristan ba[kenti Budape[te naiv ressamlar okulu ve
çizgi filimlerle de ün sa|lam@[t@r. Y@l boyunca kentte çok
say@da sergi, konser, uluslararas@ fuar ve di|er uluslara-
ras@ gösteriler düzenleniyor.

 Bu güzelim kentten ayr@larak Danimarka-`sveç
ve `sveç-Danirmarka seferini yapan yolcu gemisiyle
Malmö’ye gitmeyi kararla[t@rd@m. Gemi etraftaki köprüyle
paralel olarak do|uya gidiyordu. Kopenhag köprüsü
Danimarka ve ̀ sveç’i oldu|u gibi Kopenhag ve Malmö’yü
de ba|lamaktad@r. Bir bölümü tünel olarak su alt@ndan
geçerek iki yerde denize ç@k@yor. Bu görüntü  her yolcuda
silinmeyen izler b@rakmakta.

40 dakika süren yolculuk ard@ndan Malmö’ye var-
d@m. Buradan kuzeye, do|rusu Eslev kentine gittim. Yol-
culu|umun amac@ `sveç’te Makedon Derne|i organiza-
syonunda düzenlenen Lunt Folklor Festivalini izlemekti.
Festival evsahipli|ini Eslev’in “Pelagonya” Makedon Kül-
tür ve Spor Derne|i yapt@.

`sveç’te ya[ayan Makedonlar@n bu önemli folklor
festivali geleneksel olarak her y@l de|i[ik kentlerde
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düzenleniyor. Do|rusu Makedon folklor gruplar@n@n ku-
rulduklar@ kentlerde her y@l düzenleniyor. Bu festival bir
nevi foklor bayram@n@ olu[turuyor. Festivale 5 Kültür Güzel
Sanatlar Derne|i ve 7 folklor grubu kat@larak Makedonya
folkorunun büyükelçileri rölünü sözün tam anlam@nda ger-
çekle[tirdiler. Bununla birlikte Makedon Kültür sanat der-
neklerinin giri[imiyle 12 saat süren gençlik ve genel Ma-
kedon e|lencesi de yap@ld@. Bu e|lenceye yakla[@k 5 bin
genç, talebe, ebeveyn, misafir, dostlar, foklor severleri,
bir sözle Makedon folklor gelenekler severleri kat@ld@.

Eslev Malmö’nün 40 kilometre kuzeyinde bulun-
uyor. 20.nci foklor festivalin evsahipli|ini yapan kent
sanayi merkezidir. Kentte g@da fabrikas@ çal@[@yor. Bu
fabrikada çal@[an i[çilerin ço|u Makedonya göçmenle-
ridir. Bunun yan@ s@ra kentte ka|@t, cam ve “Fergusoni”
filitre fabrikalar@ çal@[@yor. Eslev’de yakla[@k 600 Makedon
ya[ay@p çal@[makta. Ço|unlukla Manast@r yöresinden bu-
raya gelmi[ler. Aralar@nda Makedonya’n@n di|er bölüm-
lerinden olanlar da var. 1970’li y@llarda geçici bir süre için
buraya çal@[maya gelen Makedonyal@ vatanda[lar [imdi
Eslev’in daimi vatanda[lar@ olarak (`sveç vatanda[lar@
olmu[) bu güzel kentte yuvalar@n@ kurmu[lard@r. Demo-
kratik `sveç’te Makedonlar tüm sosyal, siyasi, insan hak
ve özgürlüklerine sahipler. Hepsi de sayg@l@, i[güzar, cana
yak@nd@rlar.

*   *
*

Malmö `sveç’in en güneyinde bulunan kentlerden
biridir.  Malmö’yü bir i[ günü ziyaret ettim. Edindi|im bilgiye
göre bu kent tarihte ilk kez 1275 y@l@nda an@l@yor. Orta
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Ça|’da deniz kenti olarak büyük ve zengin ticari merkeze
dönü[mü[, bundan sonra sanayi merkezi olmu[, günü-
müzde ise kültür ve türistik kentidir. Malmö ço|u kez par-
klar kenti olarak da adland@r@l@r. Çünkü kentin içindeki par-
klar@n say@s@ oldukça büyüktür. Skone semti yöneticilerinin
sahipli|inde olan adyapm@[ Saray’da Kungs Parken park@
bulunuyor. Bu saray 1.500 y@l@nda in[a edilmi[tir. Kentin
eski bölümünde Orta Ça|’da in[a edilen kanallarla zengin
olarak çok say@da sinema, restoran, distotek, butik ve
benzer yap@lar göze çarp@yor.

Malmö günümüzde `sveç’in bir nevi kap@s@n@ da
olu[turuyor. Bu kap@ Avrupa ve dünyaya a[ama a[ama
aç@l@yor. Oresunt köprüsü Malmö’nün Kopenhag’la, do|-
rusu `sveç’in Danimarka’yla ba|lanmas@na imkan sa|-
l@yor. Bu köprünün hizmete verilmesiyle milyonlarca oto-
mobil, kamyon, bisikletin geçmeleri için ko[ullar sa|land@.
Demiryolu ula[@m@ da bu köprü üzerinden yap@l@yor. Üçün-
cü milenyumda köprünün aç@l@[ törenine 100.000 ki[i ka-
t@ld@. Malmö ziyaretim s@ras@nda “Makedoniya” Makedon
Spor Derne|i faaliyetlerinin gerçekle[ti|i tesisleri gezdim.
Dernek mekan@ kent meydanl@|@nda bulunuyor. Malmölü
Makedonlar aras@nda dostluk, e|lence ve arkada[l@|@n
geli[mesine katk@ sunulan dernektir sözkonusu olan spor
derne|i. Bu topraklarda yakla[@k 1.600 Makedon ya[@yor.
“Makedoniya” Makedon Spor Derne|i 20 kas@m 1969
y@l@nda futbol ve foklor severleri taraf@ndan kurulmu[tur.
Malmö’de “Aziz Naum Ohrili” Makedon ortodoks kilise
belediyesi temsilcileriyle görü[melerde bulundum.1973
y@l@nda kurulan bu önemli dini ve milli kurulu[ Malmö’de
Makedonlar için önemli merkezi olu[turmakta. “Makedo-
niya 92” Makedon Göçmenler Derne|i temsilcileriyle
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yapt@|@m görü[me de özellikle hat@ramda kalacak. Görü[-
mede birçok konuda yap@c@ tart@[malarda bulunduk.

 Ö|le sular@nda güne[in güneyde bulundu|u an-
larda Malmö’den ayr@ld@m. Deniz liman@ndan gemiyle Ko-
penhag’a yolculuk yapacak kalabal@k yolcu vard@. Bura
halk@n anlatt@klar@na göre `sveçliler Danimarka biras@na
bay@l@yorlarm@[. Danimarka biras@n@n çok daha ucuz oldu-
|undan ço|u kez Danimarka’ya bira içmek için gidiyorlar.

 Malmö’den Kopenhag’a giden gemide bulunurken
Oresun köprüsünü görme f@rsat@n@ tekrar yakalad@m. Bilim
ile teknolojinin en yeni edinimlerine tekrar hayran kald@m.
Gemi penceresinden izledi|im görüntü mükemmelin üze-
rindeydi. Bu ve buna benzer köprülerin dünyan@n her ye-
rinde ve özellikle Makedonya’da da in[a edilmelerini
diledim. Çünkü köprüler dünyada insanlar ve ülkeler ara-
s@nda ba|lar@n kurulmas@ için önemli faktör say@l@r.
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ÇEK CUMHUR`YET` VE RUSYA

Moskova Ak[amlar@

Avrupa’da ziyaret ve görmeye de|er çok say@da
güzel kentler vard@r. Aralar@nda Prag kentinin ayr@ yeri
var. Kentin do|a güzelli|i dillere destand@r. Bu yüzden
Çek Cumhuriyeti ba[kenti Prag’@ ziyaret eden yerli ve
yabanc@ turistlerin say@s@ kabar@kt@r. Efsanede [öyle de-
niliyor: “Y@ld@zlara kadar uzanan saray ve [öhreti görüyo-
rum. Bu yer ormanda gizli olarak kuzeyde Brusnitse va-
disi, güneyde geni[ kayal@k bir tepe ile sar@l@d@r. V@ltava
nehri k@y@s@ndan yürüyerek oraya gidilir. Oraya var@ld@-
|@nda orman@n ortas@nda ev e[i|ini (prag’@) döven insana
rastlan@r. Buray@ dövülmü[ e[i|e (prag) göre adland@r@n”.

Efsaneye göre çok eski zamanlarda Vi[ehrad
eski saray@nda Çek hükümdar@ Prens Premisla ile bera-
berinde olan Prenses Libu[e’nin uzgörür sözlerinden
Prag kenti meydana gelmi[tir. Prag tarihinde Paris’in @[@-
klar kenti adland@r@laca|@n@ dü[lemedi|i anlarda Avrupa’n@n
yeni dü[üncelerinin ayd@nl@|@n@ ta[@d@|@ tarihe sahipmi[.

Prag kalbin dört kamaras@ gibi Hradçani (hrad
saray demektir), Mala Strana, Staro Mesto ve Novo
Mesto bölümlerinden olu[uyor. Hraçdani günümüzde
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cumhurba[kan@ ikametgah@n@n bulundu|u kral kenti de-
mektir. 18.ci yüzy@la kadar kentin bu bölümleri birle[erek
ba|@ms@zl@|@na kavu[mu[lar. Günümüzde bu bölüm kentin
modern payla[@m@ ard@ndan kentin `lk Bölümünü olu[-
turuyor. Zira Prag 13 bölüme ayr@lm@[t@r. V@ltava nehri ise
yüzy@llard@r Prag’@n geli[mesini izleyerek kentin en önemli
bölünmesine neden olmu[tur.

Prag’@n kurulu[u ve geli[mesi hakk@nda çok say@da
rivayet vard@r. Çehistan’da 14. yüzy@lda iktidarda bulunan
Çek Kral@ Dördüncü Karel Premislovtsi Çek hanedan-
l@|@n@n çökü[ünden sonra 1306 y@l@nda yürütülen sava[
ard@ndan Lüksemburglu Jan Çekistan kral@ olmay@ ba[ar-
m@[t@r. O|lu Karel Fransa’da ö|renim görmü[ ve yüksek
kültüre sahipmi[. Üstün zekal@ olan Dördüncü Karel 5
yabanc@ dil konu[an bir diplomat olarak Prag’@ o zaman-
larda Avrupa’n@n üç en önemli ba[kentlerinden biri konu-
muna getirtmeyi ba[arm@[t@r. Karel 1349 y@l@nda Prag’@n
mükemmel Karl[tayn Saray@’nda ilk Orta Avrupa Üniver-
sitesini kurmu[tur. Böylelikle ülkenin heryanl@ kalk@nma-
s@na büyük katk@da bulunmu[tur. Evlilikten yana pek [ansl@
olmayan Karel dört kez evlenmi[tir. Sadece son kar@s@
ondan fazla ya[am@[t@r. Geri kalan üç kar@s@ hastal@ktan
ölen Karel kötü hükümdar de|ildi. O|lu Dördüncü Vatslav
ise onun tam tersiydi. Ailesini çok k@skan@rd@. Yan Nepo-
mutski ad@nda bir havariye ait efsane Dördüncü Vatslav’a
aittir. Yan Nepomutski Dördüncü Vatslav’@n e[i ile gizli
görü[üyormu[. Vatslav din adam@ Nepomutski’yle kar@-
s@n@n olan a[k@ ve ihanetini anlay@nca Yan Nepomutski’yi
Karlo Köprüsünden V@ltava’ya atarak öldürmü[tür. Efsa-
neye göre Nepomustki nehir sular@na çarpt@|@ anda gökte
be[ y@ld@z belirmi[tir. Bu rivayetin Prag’@n kurulu[u konu-
sunda en popüler oldu|u zannedilmektedir.
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Karlo Köprüsünde günümüzde çok önemli tarihi
ki[ilerin an@tlar@ bulunuyor. Aralar@nda Makedon ayd@n ki-
[ileri Kiril ve Metodiy’in an@tlar@ da var. Yan Nepomutski’nin
an@t@na ise be[ y@ld@z oyulmu[tur. Turistlerin ço|u bahts@z
Yan Nepomutski’nin an@t@ önünde resim çekilmeyi tercih
ediyorlar. An@t@n alt bölümüne turistler ellerini koyarak
dilek ta[@nda gibi dilek dileyerek isteklerinin gerçekle[e-
ceklerine inanmaktalar.

`nsan bir yeri, kenti ve özellikle bir büyük kenti
tekrar ziyaret etti|i s@rada gerçeklere tan@k oldu|u bir
gerçektir. Moskova’ya bu ziyaretim s@ras@nda da böyle
oldu. Do|an@n verdi|i, insan@n ise kendi elleriyle yaratt@|@
ve gelecek nesillere miras b@rak@lacak güzellikleri tekrar
görme f@rsat@n@ yakalad@m.

Moskovaya’ya uçakla geldik. {eretemtyevo ha-
vaalan@nda ö|leden sonra ini[ yapt@k. “Belgrad” oteline
yerle[tim. Otelde dinlendikten sonra bu büyük kentin tarihi
ve kültür an@tlar@n@ ziyaret ettim. Hat@rl@yorum Moskova’ya
ilk geli[imde bu ülke Sovyetler Birli|i ismini ta[@yor ve
ülkede sosyalizm sistemi hüküm sürüyordu. {imdi ise
ülke Rusya ad@n@ ta[@yor, Moskova ise kapitalizmin yeni
solu|unu al@yordu.

Moskova  Rusya’n@n en büyük, en önemli, en güzel
ve en eski kenti ile ba[kentidir.  Milyonlarca nüfusa sahip
bu kent ateizmden (tanr@s@zl@ktan) ötürü ortodoks aleminin
en tezatl@ merkezidir. Moskova’n@n nüfusu 8 milyonu
a[@yor. Rus güzeli olarak tan@nan Moskova Rusya ve
bölgede daha geni[ çapta ö|renim merkezidir. 1755
y@l@nda bu kentte Lomonosov Üniversitesi kurulmu[tur.
Bunun yan@ s@ra di|er üniversiteler, yüksek askeri okullar,
akademiler ve enstitü ve kurulu[lar mevcuttur.
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 Moskova’da ziyaretim s@ras@nda Kremlin Saray@’n@
gezdim. 15. yüzy@lda in[a edilen saray kent meydanl@|@nda
bulunarak taban@ üçgene benziyor. Etraf@ duvarlarla sa-
r@l@d@r. Duvarlar@n yüksekli|i 12 metre, uzunlu|u ise 2.200
metredir. Kremlin’de di|erleri aras@nda Terem Saray@ ve
Granit Saray@ da bulunuyor. Rus çarlar@n@n taçland@r@ld@|@
Uspen Kilisesi de ender tarihi eserlerden biridir. Kremlin
genelde tipik Rus usulü in[a edilmi[tir. Günümüzde Krem-
lin’de Rusya Hükumet Binas@, Kongre Saray@ ve di|er
binalar yerle[mi[tir. K@z@l Meydan duvarlar@ alt@nda ise Le-
nin Movzolesi (An@t Kabri) bulunuyor.

Moskova’da günümüzde büyük de|i[melerin
olageldi|i görülebilir. Geçen 70 y@ll@k dönem içerisinde çok
say@da an@tlar@n yap@ld@|@na ra|men 1991 y@l@nda Sovyetler
Birli|inin da|@lmas@yla Moskova’da köklü de|i[melerin
yap@ld@. Çok say@da güzel ve modern yap@lar, yeni dük-
kanlar ve gece külüpleri in[a ediliyor. Moskova Bat@ ülke
ba[kentlerine benzemeye ba[l@yor. Çok zengin tarihe
sahip, 12.nci yüzy@l@n ortalar@nda Moskova Rusya’n@n en
eski kentlerinden biri olarak ilk kez an@l@yor. Orta Ça|da
Rus düklü|ü ve çarl@|@n@n merkeziydi. 1712 y@l@ndan sonra
Büyük Petar Petrograd’@ (eski Leningrad’@) çarl@k ba[kenti
ilan etmi[tir. Günümüzde ise Petrograd ya da Leningrad
Sankt Peterburg olarak biliniyor. Bu kent önemli stratejik
merkezidir. Tarih boyunca çok say@da ordu ve i[galcilerin
hedefi olmu[ ve burada say@s@ çok sava[lar yürütül-
mü[tür. 1812 y@l@nda Napoleon’un Rusya’ya sald@r@s@ so-
nucu ku[at@lm@[t@r. `kinci Dünya Sava[@ s@ras@nda 1941
y@l@nda Moskova önünde Alman ordusu durdurulmu[ ve
geri çekilmeye mecbur olmu[tur. Hitler Moskova’da sila-
h@n@ teslim etmi[tir.
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Moskova’da bulundu|um günlerde Borodin Sava[@
an@t@n@  ziyaret ettim. An@tta Napoleon ve Kutuzov yöneti-
mindeki ordular@n yürüttükleri sava[ takti|iyle ilgili görün-
tüleri seyrettim.

 Bu sava[ Makedonya s@n@rlar@n@ Hazar Denizi’ne
kadar geni[letmek amac@yla Makedonyal@ (Büyük) `sken-
der’in ba[latt@|@ sava[ta uygulanan stratejiye dayan-
maktayd@. Rusya ve Makedonya milletleri aras@ndaki ili[ki
ve i[birli|i günümüze kadar geli[erek üst seviyeye ula[-
mak üzereler. {ehir içi ula[@m otobüslerinde Ruslar@n ga-
zete okuduklar@ ve sokaklarda izmarit atmad@klar@n@ söy-
lersek yeni bir [ey belirtmeyece|iz. Ruslar di|er milletlere
k@yasla tiyatro ve kütüphaneleri en çok ziyaret ediyorlar.
Fakat son y@llarda kahveleri de tercih ediyorlar.

 Moskova’da tüm bu güzellikleri, ilginç tarihi olay-
lar@, kültür an@tlar@ ve Rusya ile Rus milletinin özellikleri
ve kar[@tl@klar@n@ hissettim. Fakat her [eyin ba[lang@c@ ve
sonu oldu|una göre birkaç günlük ziyaretimin sonu da
geldi. Moskova’dan i[ günü ak[am saatlerinde ayr@ld@m.
Bu büyük kentten ayr@ld@|@m anlarda güne[ Rusya ova-
lar@nda batmak üzereydi.  “{eremetyevo”  hava alan@nda
o gün kalabal@k vard@.  Zaten her zaman burada kalabal@k
görülür. ̀ nsanlar tercih ettikleri seferler için acele ediyor-
lard@. Ülke içinde de istedikleri  yerlerin uzak oldu|undan
uçak seferlerini seçmek zorundalar.

Güzelim Moskova’y@ uçaktan seyretme f@rsat@n@
yakalad@m. Yolculu|um s@ras@nda gerçekle[tirdi|im
görü[meleri, tan@k oldu|um olaylar@, izlenimlerimi ve
Moskova ak[amlar@ndaki olaylar@ incelemek ve derli toplu
de|erlendirme yapma imkan@n@ buldum.
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� R`O’DA KI{ MANZARASI
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KANADA UFUKLARI

Yedi saat süren uçak yolculu|u ard@ndan Amster-
dam’dan Kuebek eyaleti Montreal kenti havaalan@na ini[
yapt@k. Uça|@n ini[i pelikanlar@n Prespa gölüne ini[ine
benziyor. Yolcular, uçak kaptan@ ve mürettebat@ uça|@n
ba[ar@l@ ini[ini uzun süren alk@[larla selamlad@lar.

Kuzey Amerika k@tas@nda Montreal Avrupa tipi
kenttir. Ço|u kez sanayi ve kar[@tl@klar kenti olarak da
adland@r@l@yor. Montreal havaalan@nda k@sa bir süre daha
kald@ktan sonra Toronto’ya yol ald@k. Bir saat süren uçak
seferi “Pirson” havaalan@na ini[ yapmakla tamamland@.
Sözkonusu havaalan@ Ontario eyaleti ba[kenti Toron-
to’nun bat@ bölümünde bulunuyor. `statistik uzmanlar@n@n
de|erlendirmelerine göre Kanada nüfusu yakla[@k 27 mi-
lyondur. Genellikle `ngiliz ve Frans@z as@ll@ vatanda[lar@n
ya[ad@klar@ bu ülkede 100’den çok milliyet mensubu var.
Aralar@nda Makedonya’n@n üç bölümünden göç eden
yakla[@k 120.000 Makedon da ya[@yor. Kanada on eya-
letten (bölgeden) olu[uyor: Alberta, ̀ngiltere Kolumbiyas@,
Kuebek, Manitoba, Yeni `skoçya, Nyu Branzvik, Nyufa-
undlend, Ontario, Prens Edvard Adas@ ve Saskaçevan.
Yukan ve Arktik (Fransa) Tak@madas@n@n kuzeybat@ bölümü
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ise özerk bölgeler olu[turmaktalar. Resmi diller `ngilizce
ve Frans@zcad@r. Fakat tüm millet mensuplar@ ana dillerinde
konu[up okul, kilise ve derneklerine sahipler. Kanada ba[-
kenti Otava’da 800.000 ki[i ya[@yor. Otava Ontario eyale-
tinde bulunuyor. Ülkenin di|er daha önemli ve daha büyük
kentleri Montreal, Toronto, Vankuver, Edmonton, Hamil-
ton, Vinipek, Kuebek, Kalgari, Halifaks ve Vinzor’dur. Ka-
nada’da k@ta iklimi, ülke güneyinde subarktik, kuzeyinde
ise kutup iklimi hüküm sürer. Sent Lorens, Mekenzi ve
Nelson nehirleri en tan@nm@[lar@d@r. Yukar@ Hyuron, ̀ ri, On-
tario, Vinipek ve Büyük Rob gölleri do|a güzelli|ine ayr@
renk katmaktalar. Kanada’n@n bat@ bölümünde bulunan
Kaya da|lar@ ise ayr@ bir do|a güzelli|ini olu[turuyorlar.

Avrupal@lar@n@n gelmelerinden önce Kanada’da
genellikle ̀ rokezler kabilesinden K@z@lderililer ve Eskimler
ya[@yormu[. 11.ci yüzy@lda buraya ilk kez Norman kabilesi
mensuplar@ gelmi[tir. Fakat 1497 y@l@nda `talyan denizci
Covani Kobato taraf@ndan Kanada do|u sahilleri ve La-
brador yar@madas@ kef[edilmi[tir. Frans@zlar Avrupa’dan
Kanada’ya gelen ilk göçmenlerdi. Onlar 1608 y@l@nda Fran-
s@z Semyuel {aplin’in önderli|inde Kuebek’i ke[fetmi[ler.
1620 y@l@nda Kanada’n@n ismi “Yeni Fransa” idi. 1627 y@-
l@nda yeni ke[fedilen ülkeyi sömürmek ve büyük zengin-
liklerini istifade etmek amac@yla Ri[elyö’nün özel kum-
panyas@ kuruldu.

`ngiliz sömürücüleri (kolonistleri) 17.ci yüzy@lda
buraya gelmeye  ba[lam@[lar. Onlar `rokezlere (K@z@lderi-
lilere) kar[@ sava[arak Kanada bölümlerini a[ama a[ama
i[gal ederek bat@ya do|ru yay@l@yorlar. 18.ci yüzy@l@n ba[-
lang@c@nda Avrupa’da Fransa ve `ngiltere aras@nda ba[-
layan sava[ Kanada’da çat@[malar@n belirmelerine neden
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olmu[tur. Fransa Kral@ 14.cü Luy’un Avrupa i[gali siya-
setinde Kanada’ya gereken önemin verilmedi|inden ötürü
Kanada sömürü siyaseti Frans@zlardan ngilizlerin eline
geçmeye ba[l@yor. `spanya miras@yla ilgili yürütülen sa-
va[larda ise `ngilizler, `spanya’n@n bir bölümünü i[gal et-
meye ba[arm@[lard@r. 1713 y@l@nda imzalanan Uhtreht Bar@[
Anlta[mas@yla Arkadya ve Hadson Körfezi etraf@ndaki
bölgeler `ngiltere’ye dahil edildiler. Yedi y@l süren sava[
ard@ndan `ngilizler, Kanaday@ i[gal ederek 1763 y@l@nda
imzalanan Paris Bar@[ Anlta[mas@yla Kanada’ya sahip
oldular.19.cu yüzy@lda sömürücüler Kanada’n@n bat@ bö-
lümlerine kitlevi olarak yerle[tiler. Buysa 1860 y@l@nda
`ngilizler idaresi alt@nda dominion statüsüyle Kanada kon-
federasyonunun kurulmas@na yol aç@yor.

Kanada günümüzde dünyada çok  uluslu ya[am@n
en iyi örne|ini olu[turmakta. `kinci dünya sava[@ndan
ba[layarak bu demokratik ve çok uluslu ülkede önemli
sosyal, kültür ve ekonomi dönü[ümler gerçekle[mi[tir.
Ülkenin etnik ya da milli bünyesinde de büyük de|i[me
görülmekte. Dünyada çok kültürlülü|ü tan@yan ilk ülke
olarak Kanada izledi|i çok uluslu siyasetinin süregenli|ini
koruyor. Çok kültürlülü|ün resmi hükümet siyaseti ilan
edildi|i Kanada’da her millet mensubuna din, dil, inanç
ve kültür haklar@ tan@nm@[t@r.

Bu yüzdendir Kanada’n@n Makedonlar ve özellikle
Ege Makedonyas@ Makedonlar@ için “vaad edilmi[ ülke”
oldu|u ço|u kez iddia ediliyor. Makedonlar Kanada’da
tüm insan haklar@na sahipken günümüzde Ege Makedo-
nyas@ Makedonlar@ kendi topraklar@nda kendilerini yabanc@
gibi hissetmekteler. Daha do|rusu onlar@n milli kimli|i
yats@narak okul ve kiliselerinde ana dilini kullanam@yor
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ve do|duklar@ topraklarda sistematik bir [ekilde soyk@r@ma
u|rayarak kovuluyorlar.

Bu yüzden Kanada’da ya[ayan Makedonlar@n “Ah
Kanada...” milli mar[@n@ gururla okuduklar@ s@rada hakl@
olduklar@n@ görüyoruz. Ontario eyaletinin en büyük ve en
güzel kenti olan Toronto’ya geldi|i zaman insan kendini
Amerika ve Avrupa kültürünün, eski ve yeni geleneklerin
kayna[t@klar@ bir merkezde hissediyor. Toronto dünyan@n
her yan@ndan farkl@ milletlerin ya[ad@klar@ dünya kentini
olu[turmakta. Nüfusu yakla[@k 3 milyon Ontario kenti
Ontario gölünün kuzeybat@ k@y@s@nda bulunuyor. Ontario
gölü Kuzey Amerika ve dünyada üç en büyük göllerden
biri olup, Hyuron ve ̀ ri gölüyle birlikte Lorens nehri arac@-
l@|@yla Amerika ve Kanada’n@n çok say@da kentlerini bir-
le[tiriyor. ̀ ri ve Ontario gölleri aras@nda dünyan@n en büyük
ve en tan@nm@[ [elaleleri olan Niyagara {elaleleri bulu-
nuyor. Niyagara [elaleleri Toronto’dan 100 kilometre
uzakl@kta bulunuyorlar.

Toronto büyük perspektife sahip dünyan@n önemli
ba[kentlerinden biridir. 1793 y@l@nda York ismiyle kurul-
mu[, 1834 y@l@nda ise [imdiki ismini alm@[t@r. Okvil-Otava
aras@ndaki 100 kilometrelik alan@ kaps@yor. Ontario incisi
olan Toronto’da çok say@da ö|renim merkezleri, dünyan@n
Si En Tauer en yüksek kulesi, “Ontariyo Pleis” e|lence
park@ ve “Harbor Front” merkezleri bulunuyor. Bu e|len-
ce merkezlerinde çok say@da müzik ve tiyatro temsilleri
sunuluyor. “Skay Dom” Spor ve Kültür merkezi ile “On-
torio” Bilim Merkezi ve birkaç di|er an@t dünyaca ad  yap-
m@[lard@r.

Kanada’n@n bu büyük kenti ve Ontario eyaletinin
ba[kentinde aralar@nda Makedonlar@n da bulundu|u
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yüzden çok millet ya[@yor. Toronto’nun büyüklük bak@m@n-
dan üçünçü Makedon kenti oldu|u ço|u kez hakl@ olarak
belirtiliyor. Çünkü Toronto’da 100.000’den fazla Makedon
ya[@yor. Kentte Makedonya’n@n her yerinden gelenler var.
Fakat Makedonya’n@n Ege kesiminden gelen Makedon-
lar@n say@s@n@n en kabar@k oldu|u tahmin ediliyor. Toronto
ve etraf yöresinde Banitsa, Jelevo, Buvçani, O[çimi,
Prespa ve Manast@r’dan göç edenlerin say@s@ en çoktur.
Fakat bu hususta kesin say@ saptamak zordur. Onlar@n
ço|u de|i[ik pasaportlarla Kanada’ya geldikleri ve soy
adlar@n@n de|i[ik olduklar@ndan ötürü Ontario’da ya[ayan
Makedonlar@n say@s@n@ saptamak zordur. Do|al ki kimileri
çe[itli siyasi, milli ve öteki te[kilatlara üyedir. Bunlardan
ço|u Kanada’ya gelmezden önce kom[u ülkelerin
propagandalar@ndan etkilenerek Makedon davas@ndan
uzak kalm@[lard@r.

Makedonya Ortodoks Kilisesi sayesinde Ohri
Ba[piskoposlu|unun yenilenmesi ard@ndan 1964 y@l@nda
Toronto’da “Aziz Kliment Ohrili” kilisesi buralarda ilk
Makedon tap@na|@ olarak in[a edilmi[tir. Bundan önce
Avustralya’n@n Melburn kentinde “Aziz Gorgi” kilisesi in[a
edilmi[tir. Toronto kilisesi Makedon milletinin geli[mesinde
dönü[üm noktas@n@ olu[turuyor. Bu kilise Kuzey Ameri-
ka’da ya[ayan Makedonlar@n en tan@nm@[ kilise ve e|itim
merkezlerinden biri ve dünyada Makedon göçmenlerinin
sahip olduklar@ en büyük, en görkemli dini yap@d@r.

Toronto kültür ya[am@ uzun gelene|e sahiptir.
Avrupa geleneklerine benzer olarak kültür geleneklerinin
geli[tikleri Toronto kenti çok say@da modern tiyatro ve
kültür merkezleri arac@l@|@yla söz konusu gelenekleri
sürdürüyor. Bu kültür merkezlerinde dünyan@n her
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yan@ndan adyapm@[ sanatç@lar konuk olmu[tur. Toronto
kültür merkezinde temsil, sergi, konser ve buna benzer
gösteriler düzenlendi|i s@rada bilet bulmak zordur. Çünkü
vatanda[lar aras@nda ilgi büyüktür. Toronto Hayd Park@
aç@k hava sahnesinde verilen bir tiyatro temsilini ele[-
tirmeyi kararla[t@rd@m. Dünyan@n en büyük dram yazar@
Viliyem {ekspir’in eseri üzere haz@rlanan temsili 1000-
den çok tiyatro severi izledi. Temsilin sunuldu|u gün
havan@n çok s@cak oldu|undan ötürü Toronto bat@ bölümü
vatanda[lar@n@n ço|u a|açlar alt@nda rahat soluk ald@lar.
Torontolular s@cakl@klardan s@|@nd@klar@ akçaa|aç  yapra|@
ise bilindi|i gibi Kanada milli simgesini olu[turuyor.
A|açlar@n dallar@nda yasayla korunmu[ s@ncaplar@n do-
la[t@|@n@ ve dünyan@n her yan@ndan beyaz, siyah, sar@ ve
öteki @rklardan insanlar@n dinlendiklerini gördüm. Herkes
kendine göre e|leniyordu. Serinli|in ve temiz havan@n
hüküm sürdü|ü bu parka ziyaretimin ba[l@ca amac@
Vilyem {ekspir’in “Bo[una Gürültü” adl@ tiyatro temsilini
izlemekti.

 Tiyatro temsili aç@k hava sahnesinde sunuldu.
Temsil antik dönemde sunulan amfitiyatro temsillerine
and@r@yordu. Temsilin sunuldu|u tiyatro park@n yan@ndaki
tepede bulunuyordu. Tiyatronun alt bölümünde aktör ve
di|er personelin salonu bulunuyor. Yar@ çember [eklinde
olan seyirci bölümünde yerle[mi[ tiyatro severleri
{ekspir’in eseri üzere haz@rlanan temsili özel ilgi ve
heyecanla izledi. Seyircilerin uzun alk@[lar@ aktörlere
sayg@ ve tebrik ifadesini olu[turmaktayd@.
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N`YAGARA {ELALELER`

`çinde bulundu|um helikopter pilotu Niyagara
[elaleleri üzerindeki gezimizi tercihlerimize göre yöne-
tiyordu. Helikopterin  Kanada  bölümünde Niyagara [e-
laleleri üstünde bulunurken Amerika taraf@nda daha küçük
[elaleler gözüme ili[ti. Yüksekten onlar@ küçük nehir ak@n-
t@lar@na benzettim. Do|an@n yaratt@|@ bu güzelli|in e[i yok.
Bu görüntü unutulmayan olay@ olu[turmakta. Her yolcu-
nun hat@ras@nda daimi kal@r. Helikopterle Niyagara [elale-
lerini gezdi|imiz gün hava  çok s@cakt@. Uzaktan olsa da
Sent Katerins ile Hamilton kentleri ve Velant Kanal@ gö-
zükmekteydi. Kanal ula[@m@ `ri ve Ontariyo gölleri aras@n-
da en önemli atardamar@ olu[turuyor. Sent Lorens Kana-
l@ndan sular Büyük Okyanus’a dökülüyor.

(ABD) Amerika Birle[ik Devletleri ve Kanada ara-
s@ndaki s@n@r bölgesinde bulunan be[ büyük göl büyük-
lü|üyle denize benziyorlar. Bu yüzden Kuzey Ameri-
ka’n@n Akdeniz’i adland@r@lmas@ tesadüf de|ildir. Sent Lo-
rens nehrinin döküldü|ü bölümden ba[layarak Yukar@ gö-
l’ün Dyulut yerine kadar 3.700 kilometreyi a[an k@tasal
deniz hatt@n@n in[a edilmesiyle ilgili planlar çok eskidir. ABD
ve Kanada Sent Lorens deniz hatt@n@n ortakla[a in[a
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edilmesi konusunda 1932 y@l@nda anla[ma imzalam@[lard@.
Göller aras@nda rak@m fark@ ve Sent Lorens nehir sular@n@n
büyük h@z@ nedeniyle önce çok say@da  baraj ve kanallar,
ard@ndan 1959 y@l@nda dünyan@n en büyük k@tasal deniz
hatt@ in[a edildi. `n[a edilen 16 baraj bu deniz yolunu 184
metrelik rak@ma ç@kartm@[t@r.

`ri gölünden akan Niyagara nehri 54 kilometrelik
uzun mesafenin sonunda Ontario gölüne dökülüyor. Niya-
gara nehri ba[lang@çta 1.200 metre rak@m@ndad@r. Devamla
10 kilometrelik mesafeden sonra iki kola ayr@l@yor. Kollar-
dan biri Büyük Ada’d@r. Birkaç kilometreden sonra kollar
yeniden birle[ip h@zl@ akmaktad@r. Sonunda 7 kilometrelik
h@zl@ ak@nt@ ard@ndan bu nehir suyu Niyagara [elalelerine
dönü[üyor. Niyagara [elaleleri tüm k@talarda ve Kuzey
Amerika k@tas@nda en çok ziyaret edilen turistik yerdir.

Niyagara [elaleleri Keçi Adas@ ve Lunen Adas@yla
iki ayr@ [elaleye, do|rusu sa| ve sol [elalaye ayr@l@r. Sol
[elale Kanada’ya ait olup büyük nala benzedi|inden “Nal”
adland@r@l@r. Niyagara [elaleleri Kanada bölümünde 914
metre geni[, 48 metre yüksektir. Niyagara nehri suyunun
en büyük bölümü bu [elalenin en güzel bölümü olan “Nal”-
dan ak@yor. {elalenin sa| bölümü ABD’ne aittir. {elalelerin
bu bölümü di|erine k@yasla daha küçüktür. Geni[li|i 323
metre, yüksekli|i 51 metredir. {elalelerin gürültüsü bir-
kaç kilometreden i[idilir. Niyagara sular@n@n Keçi Adas@-
na iki taraftan ayn@ anda yere döküldü|ünden ötürü su
püskürtüsü ve köpü|ün yukar@ya do|ru püskürmesin-
den dolay@ gürültü daha da büyük oluyor. Güne[ @[@nlar@
onlardan yans@yarak farkl@ renkler yarat@yor. Meydana
gelen gökku[a|@ 10 kilometre uzakl@ktan ziyaretçinin
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gözüneili[ir. Renkler mozaiki Makedonya’daki gök ku[a|@
renklerinin ayn@s@d@r.

{elalelerin güzelli|i ve görkemli|i Niyagara’n@n
yüksekli|inden kaynaklan@yor. Bu yükseklikten saniyede
7.000 kilometre küb suyun uçuruma dökülmesi bir hari-
kay@ yarat@yor. {elaleler sonbaharda özgün sonbahar
rengini al@yor, k@[@n Niyagara nehri sular@n@n buzlanmala-
r@yla püsküren sular [elalelerin doru|undan dibine kadar
görkemli kristal buz perdesi ve buz parçalar@ meydana
getiriyorlar. `lkbahar@n gelmesiyle Niyagara nehri sular@
buz parçalar@n@ ta[@yor. Buz parçalar@n [elalelerin duvar-
lar@na çarpmas@yla beliren gürültü artarak etrafa yay@l@yor.
Gökku[a|@ ise günün güzelli|ine renk katarak ziyaret-
çilerin ho[ bir gün geçirmelerine imkan sa|l@yor. Niyagara
[elalelerinde gece gezileri çok ilginçtir. Binlerce ampül
ve reflektörle @[@kland@r@lan [elaleler büyüleyici görüntü
vermektedirler. Ziyaretçi ço[ku içinde kal@yor bu görün-
tülerden. Bunun yan@ s@ra daha iyi yar@nlar için de umut-
lan@yor.

Niyagara [elalelerinin `ri gölüne döküldükleri
bölümde kayalar ba[lar.Yap@lan hesaplamalara göre kü-
çük [elaleler 5 ile 6 santimetredir. Büyük [elaleler ise
her y@l 60-70 santimetre geriye çekilir. “Nal” [elalesi kuru-
lu[undan bu yana ̀ ri gölüne 11 kilometre için yana[m@[t@r.
Buysa su ve çöplüklerin basamaklar e[i|ini söktü-
klerinden kaynaklanmaktad@r. Niyagara [elalelerinin bu-
günkü görüntüsüne ula[abilmesi için 6 bin y@ll@k zaman@n
geçmesi gerekiyordu. Niyagara [elalelerinin `ri gölü
k@y@lar@na ula[malar@, tamamen kaybolmalar@ ya da büyü-
meleri için en az@ndan 180 bin y@ll@k zaman@n geçmesi
gerekiyor.
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Niyagara nehri ve [elaleleri ABD ve Kanada için
gelir kayna|@n@ olu[turmaktalar. Dünyan@n dört bir yan@n-
dan gelen milyonlarca ziyaretçi bu [elaleleri görmek için
çok para harc@yorlar. Öte yandan  büyük su gücü elektrik
enerjisinin üretilmesi için istifade edilmektedir. Bu çabalar
sayesinde çok say@da dev hidrosantralar in[a edilmi[tir.
Niyagara [elaleleri yak@nlar@nda bulunan ve Nikola
Tesla’n@n projesi üzere  in[a edilen ilk hidrosantral@ ziyaret
ettim. Göze çarpan yerde kald@r@lan Nikola Tesla’n@n büstü
ise harcad@|@ ola|anüstü çaba ve üstün zekas@na sonsuz
sayg@ ve minnetarl@|@ simgelemekte.
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AMER`KAN KARTPOSTALI

Amerika k@tas@nda Makedon göçmenlerinin
nabz@n@ önce Kanada’da, ard@ndan ABD’de hissettim. Bu
yüzden Toronto’dan {ikago’ya yol ad@m. Gümrük ve s@n@r
formalitelerini acele tamamlad@ktan sonra kendimi Toronto
ile {ikago aras@nda uçak seferi yapan “Pan Amerikan”
uça|@n@n basamaklar@nda buldum. Uçak seferinin ülke içi
olmas@na ra|men “D-C” tipi yolcu uça|@ en modern
uçaklardan biriydi. Uçak koltuklar@n@n sa|lad@lar@ rahatl@k
yan@ s@ra her ikinci koltuk yan@nda özel kartla kullan@lan
telefonlar@n bulundu|unu fark ettim.

Uçaktan Ontario gölü boyunca Toronto’nun bir bö-
lümünü seyretme f@rsat@n@ yakalad@|@mdan ötürü memnu-
niyetimi gizlemiyordum. Toronto üzerinden geçerek ku-
zeybat@ya, do|rusu {ikago’ya yöneldik. Bir buçuk saat
süren yolculuk ard@ndan ABD topraklar@na indik. Atlas
Okyanusu ve Büyük Okyanus ile Kanada ve Meksika
aras@nda yerle[mi[ olan Amerika Birle[ik Devletleri 50
federe devlet ve bir federe bölgeden ibarettir. Alyaska
ve Havailer’le birlikte dünyan@n en büyük devletlerinden
birini olu[turmaktalar. Nüfusu 240 milyon olan Amerika
Birle[ik Devletleri ahalisinin büyük bir bölümü `ngiltere,
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`rlanda, `talya, Rusya (Ekim devrimine kadar), Polonya,
eski Çekoslovakya ([imdiki Çehistan ve Slovakya), Nor-
veç, `sveç, Danimarka, Yunanistan ve Makedonya  as@ll@-
d@r. Zenci, K@z@lderili, Japon, Çin, Yahudi ve öteki milletlere
mensup ahalinin say@s@ da büyüktür. Ba[kent Va[ington
Kolumbiya federe eyaletinde bulunuyor. Semtleriyle birlik-
te yakla[@k 3 milyonluk  kenttir. Di|er büyük kentler ise
Nyu York, {ikago, Los Anceles, Filadelfiya, Detroit, Bos-
ton, Baltimor, Klivlend, San Fransisko ve di|erleridir.
ABD’nin co|rafyas@ oldukça de|i[iktir. K@tasal bölümü
birkaç büyük co|rafi bölgeye bölünür. Bu bölgeler ise
hacm@ ve do|a zenginliklerine göre de|i[iktir. K@tasal, sup-
tropik, deniz, k@tasal-da|l@k, arktrik ve @l@ml@ s@cak okyanus
iklimlerinin hüküm sürdü|ü ABD büyük do|al zenginlikl-
ere (da|lar, göller, nehirler) sahip bir ülkedir. Yukar@ göl,
Hyuron, Miçigen, `ri ve Ontario gölleri en önemlileridir.
Misisipi, Misuri, Rio Grande, Kolorado ve öteki nehirler
ise güzellikleriyle Amerika’n@n do|al simgeleri haline
gelmi[lerdir.

Amerika Birle[ik Devletleri zengin ve ilginç tarihe
sahiptirler. K@z@lderililerle yürütülen sava[lar yan@ s@ra 1775
y@l@nda Amerikan gönüllü birlikleri ve `ngiliz ordusu ara-
s@nda ilk sava[lar ba[lad@. Bu tarihte Kuzey Amerika’n@n
ba|@ms@zl@k sava[@ da ba[lam@[t@r. 1783 y@l@nda imzalanan
Versay Bar@[ Anla[mas@yla ̀ ngiltere Amerika Birle[ik De-
vletlerinin ba|@ms@zl@|@n@ tan@d@. O zamandan Amerika Bir-
le[ik Devletleri ve dünyada köklü de|i[meler yap@ld@. 1861-
1865 y@llar@ aras@nda Amerika Birle[ik Devletlerinde
yürütülen iç sava[ 1929-1935 y@llar@nda ekonomi bunal@m,
`kinci Dünya Sava[@ ve özellikle ABD-Japonya sava[@ ve
Hiro[ima ile Nagasaki’ye atom bombalar@n at@lmas@ ve
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bundan önceki y@llarda Arap Körfezinde müdahale ve
günümüze kadar görülen krizler Amerika Birle[ik De-
vletlerini sarst@.

Ekonomi bünyesi aç@s@ndan ABD öncellikle sanayi
ve tar@m ülkesidir. Sanayideki üretim kapasiteleri zirveye
ula[m@[t@r. Böylelikle ABD dünyada ekonomik üstünlü|e
sahip olarak dünya genelinde sermayenin artmas@na
katk@da bulunuyorlar. Daha da önemlisi ABD dünyada en
büyük ekonomi gücünü olu[turuyor. Bunlar ABD’nin
sadece bir kesimini olu[turmaktalar. Sözü edilen bilgiler
Amerika Birle[ik Devletleri tarihinden küçük bir al@nt@y@
olu[turmaktalar. Vikingler ça|@ndan ba[l@yarak günümüze
kadar bir k@[k@rt@y@ olu[turan Amerika ya da “Yeni k@ta”
dünya ülkeleri ve Makedonya’n@n gelecek nesillerinin
ilgisini çekiyor, çekecek ku[kusuz.

Dünyan@n en büyük ve en kar[@tl@ kentlerinden {i-
kago’ya en büyük havaalan@ “Oheira”-ya ini[ yapt@k.
Havaalan@ndan ç@kt@|@mda {ikago’nun gerçekten geni[ bir
alan kapsad@|@na tan@k oldum. {ikago ABD’nin ikinci,
`linois eyaletinin ise en büyük kentidir. Miçigen gölü
sahillerinde yerle[mi[ olan kentin nüfusü banliyölerle
birlikte 10 milyonu a[@yor. Elveri[li co|rafi ve jeostratejik
konumu yüzünden önemli ula[@m kav[a|@ ve limand@r. En
büyük bu|day, mal ve odun pazar@d@r. {ikago ürün borsas@
en büyüktür. Be[  üniversite, yüksek teknik okullar@, çok
say@da bilim kurumu ve enstitüler (Atom Enerjisi Ensti-
tüsü,  Sanat Entitüsü aralar@nda en tan@nm@[lar@d@r), mü-
zeleri, opera, fuar ve buna benzer kurulu[lar@n bulundu|u
{ikago kentinin tarihine bak@lacak olursa kentin 1803
y@l@nda kuruldu|unu ö|reniyoruz.

{ikago Amerika’n@n en eski kentlerinden biridir.
1827 y@l@nda beliren büyük yang@nda yerle bir olmas@na
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ra|men onar@lm@[ ve sadece ABD’de de|il de, dünyada
en büyük ile en tan@nm@[ merkezlerden biri olmay@
ba[arm@[t@r. {ikago havaalan@ndan beyaz bir limuzinle
ayr@ld@m. Kiralad@|@m@z limuzinle Bervin’in “Aziz Kiril ve
Metodiy” kilisesine do|ru yol ald@m. Kilise önünde bizleri
bekleyen yüzlerce Makedon toplanm@[t@. Büyükler ve
gençler halk giysileriyle giyinmi[, ellerinde çiçek demet-
leriyle Makedonyal@ misafirleri sab@rs@zl@kla bekliyorlard@.
Bu olay hem kendileri hem de {ikago kilise belediyesi
için çok önemliydi.

{ikago ziyaretimin ikinci gününde kentin birçok
önemli yerini gezdim. Ev sahiplerimle birlikte kent mey-
danl@|@n@ ziyaret ettim. Dünyan@n en yüksek gökdeleninin
bulundu|u “Daun Taun” kent meydanl@|@ da ilgimi çekti.
{ikago meydanl@|@nda çok ilginç mimariye sahip birçok
yap@ var. Her yap@ kendine özgü bir bütünlü|ü olu[tur-
makta. Fakat tümü bir bütünlü|ü olu[turmaktalar. Kentin
s@cak ve ho[ havas@, cana yak@n insanlar@ çabuk hisse-
diliyor. Çinliler, `talyanlar, Yunanlar, Polonyal@lar ve öteki
milletlerin ya[ad@klar@ semtleri gezdim. Kent meydanl@|@
celbedicidir. Ço|u kez ileri sürüldü|ü gibi Al Kapone {i-
kago’yu kendi merkezi olarak seçme karar@ rastlant@ eseri
almam@[t@r. Ev sahipleri Al Kapone filmlerinin çekildikleri
sokaklar@ bize gezdirdiler. Kimi Makedonlar@n da o za-
manki gangster hayat@n@n bir bölümü olduklar@na ait iddia-
lar@ özel ilgiyle izledim.

{ikago-Detroit seferinde “Daglas 737” uça|@yla
yolculuk yapt@m. Yakla[@k bir saat süren yolculuk esna-
s@nda uçak Miçigen gölü kuzeydo|u k@y@lar@n@ geçerek göl
sular@nda gemi, yelken ve sandallar  görünüyordu. Uça|@n
do|uya do|ru yönelmesiyle uzakta Viskonsi eyaletinin
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Milvoki kenti gözükmekteydi. Miçigen devleti ve gölünü
geçtikten sonra otomobil sanayisi merkezi Detroit’e
vard@m.

Detroit `ri gölü k@y@s@nda bulunan Amerika’n@n be[
en büyük kentlerinden biridir. Detroit “Ford”, “Kraysler”
ve “Cenerals Motors” otomobil kumpanyalar@n merke-
zidir. Uçak ve elektronik sanayisinin merkezi de olan
Detroit daha 1796 y@l@nda Frans@zlar taraf@ndan kurulmu[-
tur. Detroit ahalisinin ço|unu zenciler olu[turuyor. Önemli
kültür, idari ve spor merkezidir. Fakat Detroit’in Amerika
k@tas@nda en kalabal@k Makedon göçmeninin ya[ad@|@ kent
oldu|u verisi bence en önemlidir.

Zira Makedonya’n@n güney bölümlerinden ilk göç-
menler (gurbetçiler) buraya bir önceki yüzy@lda gelmi[-
lerdir. Günümüzde kentte k@rk bini a[k@n Makedon göç-
meni ya[@yor. Prespa, Kalkandelen ve Manast@rl@d@rlar.
Kalkandelen’in Vratnitsa köyü ve Prespa’n@n Luboyno
köyü sakinlerinin en büyük bölümünün Detroit’e ta[@nd@-
klar@ deyimi yerindedir. Çünkü Detroit’te Vratnitsa’dan
yakla[@k 300 ve Luboyno’dan 120 aile ya[@yor.

Detroit’te “Aya Meryem Ana” Makedon Ortodoks
kilisesini ziyaret ettim. Kilisede toplanan Makedonlarla
görü[tü|ümde onlar bana Makedonya’yla ilgili sorular
yöneltti ve ana ülkenin sorunlar@yla ilgilendiler. Bu arada
yürütülen tart@[malarda Makedonya Ortodoks Kilisesin-
deki geli[meler ve özellikle Kalkandelen ve Prespa’daki
geli[meler ile Makedonya Cumhuriyetinde genel toplum-
sal-siyasi ya[am@ konusunda ilgilendiler.

En Arbor üniversitesinde ba[ar@yla çal@[an Make-
don Dili ve Edebiyat@ Kürsüsü Detroit’te ya[ayan Make-
donlar için özel önem ta[@makta. 1991 y@l@n@n eylül ay@ndan
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itibaren Detroit üniversitesinde Makedon dili dünyan@n
di|er dilleriyle e[it olarak ö|retilmeye ba[lam@[t@r. Ma-
kedon Dili ve Edebiyat@ kürsüsüne ba[lang@çta on talebe
kay@t yapt@rd@. Bunlardan be[i Amerikan vatanda[@yd@. Bu
say@n@n her geçen y@l artmas@ bekleniyor. Makedon Dili
ve Edebiyat@ Kürsüsünün çal@[mas@ için gereken paray@
Detroit ö|retim kurumlar@ ve “Aya Meryem Ana” Makedon
Ortodoks kilisesi sa|l@yorlar.

Detroit’ten Klivlend’e gittim. Bu sefer uçakla de|il
de, “Mersedes 300” tipi bir arabayla yolculuk yapt@m. 75
numaral@ otobandan Miçigen ile Ohayo eyaletlerin s@n@r@na
vard@m. Yolculu|um esnas@nda Monro kentine de u|ra-
d@m. Monro kentinde bulunan `ri gölü yak@nl@|@nda Ferni
atom santral@ bulunuyor. K@sa bir süre sonra Tolido kentine
yeti[tim. “Port Autoritide” büyük ve geni[ okyanus ötesi
gemilerinin geçti|i köprü kap@s@n@n körfeze aç@lmamas@
için ula[@m durdurulmu[tur. Köprünün yak@nl@|@nda demir-
döküm fabrikas@ ve di|er sanayi kapasiteleri bulunuyor.
Sözünü etti|im üretim kapasitelerin Makedonya’dan
hammadde ithal ettiklerini ö|rendim.

Araba kafilesi 80 numaral@ otobandan kuzey-
do|uya, do|rusu Klivlen’de do|ru ilerliyordu. Çok say@-
da zengin çiftlikleri ve Ohayo vadisinde verimli arazilere
and@ran küçük sulama sistemleri ilgimi çekti. Klivlend’ten
100, Nyu York’tan ise 600 kilometre uzak olduklar@n@
gösteren trafik i[aretlerine rastlad@m. Makedonya’da ben-
zer trafik i[aretleriyle ilgili k@yaslama yapt@m. Ülkemizdeki
trafik i[aretlerden birinde Atina’n@n 462 (ezberlenmesi zor
bir numarad@r sözkonusu olan) kilometre uzak oldu|u
belirtilirken, Selanik’e kadar olan mesafeyi gösterecek
hiçbir trafik i[aretinin var olmad@|@n@ hat@rlad@m. Yava[
yava[ Klivlend’e yakla[@yorduk. Bulundu|umuz araba
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teybinden Makedon müzi|i her tarafa yay@l@yordu. Yol
arkada[@mla zaman zaman Makedonya Cumhuriyeti ve
Amerika Birle[ik Devletleri toplumsal-siyasi ve di|er
geli[meleri hakk@nda sohbet ediyoruz. Bu sohbetler
özellikle yolda verdi|imiz molalar esnas@nda uza-
maktayd@lar.

Klivlend kent meydanl@|@nda Makedon göçmen-
lerinin geleneksel törenleri tertiplendi. Klivlend önceki
y@llara k@yasen bugün yeni bir imaj alarak modern Ame-
rikan kenti halini alm@[t@r. {ad@rvan, bulvar, i[ ve e|lence
merkezlerine çekidüzen verilmi[tir. Klivlend meydanl@|@
Avrupa’n@n en güzel meydanl@kar@yla k@yaslanabilir.

Klivlend’ten Nyu York’a uçakla gittim. Ev sahiple-
riyle selamla[t@ktan sonra havaalan@n@n 15 numaral@ giri[
holüne yöneldim. Uçak saat 10.30 sular@nda kalkt@. Uçak
ilkin `ri gölü k@y@lar@ üzerinde uçtu. Birkaç dakika sonra
yönünü de|i[tirerek do|uya yöneldi. Bir buçuk saat sonra
Nyu York’un bat@ taraf@ göründü. Uzakta dünya metropolü
Nyu York’un büyük bir bölümü ve Hadson nehrinin sa|
k@y@s@nda yerle[mi[ Nyu Cersi eyaletinin çok say@da
yap@lar@ görünüyordu. Zira Hadson nehrinin sa| yakas@n@
kapsayan Nyu Cersi eyaleti tünel ve köprülerle Nev
York’la ba|l@d@r. Aralar@nda Corc Va[ington köprüsü en
büyü|üdür. ̀ ki katl@ köprü dünyan@n en büyük ve en güzel
köprülerinden biridir. Bir buçuk saat süren yolculuk ar-
d@ndan ö|le sular@nda Nyu York havaalan@na ini[ yapt@k.
Güne[li bir gündü. Havan@n aç@k oldu|undan Nyu Cer-
si’nin bu bölümünde bulunan büyük semt ve sanayi ka-
pasiteleri kolayl@kla görünmekteydiler.

Yolculu|umuz esnas@nda bir zamanlar en büyük
ipek merkezi olan Paterson kentinden geçtik. Kentte
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geçen yüzy@ldan kalan çok say@da yap@ buran@n gerçekten
ipek merkezi oldu|unu do|rulamaktalar. Nyu Vark ha-
valaan@n@n devam@nda Patersondan sonra, Klifton, Garfild,
Pasaik, Totova ve daha çok say@da biribirine yak@n ken-
tleri gezdik. Kentleri yaln@z bir sokak yada bir kanal
ay@r@yor. Bunlar@n tümü bir bütünlü|ü olu[turarak 80
numaral@ otoban boyunca dizilmi[lerdir. Sözünü etti|im
otoban 95 numaral@ otobanla birlikte Nyu Cersi ve Nyu
York’un Bronks semti aras@nda en önemli karayolunu
olu[turmakta. Nyu Cersi’den sadece Hadson nehri
üzerinden Holland ve Linkol yeralt@ tünellerinden Nev
York’a geçilir. “Corc Va[ington” ve “Verzano” köprüle-
rinden de geçilir. Dört numaral@ otobandan yolculuk
yapt@|@mdan ötürü Corc Va[ington köprüsünden Hadson
nehrini geçen uzun araba kafilesine dahil olduk. On
dakikada Menheten’e vard@m. Yolculu|um nehir boyunca
güneye do|ru devam etti.

Nyu York etraf semtleriyle birlikte yakla[@k 16
milyon nüfusa sahiptir. Dünyan@n en büyük iktisadi mer-
kezi ve liman@d@r. Hadson nehrinin denize döküldü|ü yer-
de kurulan Nyu York Long Aylend adas@n@ kaps@yor. Men-
heten Nyu York’un en önemli ve en pahal@ bölümüdür.
Arsalar çok pahal@ya para ile alt@nla sat@l@yor. Hadson ne-
hrinin do|usunda 1625 y@l@nda Hollandal@lar kale yapt@r-
m@[lar. Birkaç y@l sonra 24 dolarl@k e[ya kar[@l@|@nda Men-
heten’i K@z@lderilerden sat@n alm@[lar. Hollandal@lar Nyu
York’a ilkin Yeni Amsterdam ismini vermi[ler. 1664 y@l@nda
buralar@n@n `ngilizler taraf@ndan i[gal edilmeleri ard@ndan
Nyu York ad@n@ alm@[t@r. 1789 y@l@nda Corc Va[ington’un
ABD’nin ilk ba[kan@ seçildi|i zaman Nyu York ABD ba[-
kenti oluyor.
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Nyu York Amerika sahilinin en elveri[li bölümünde
geli[meye ba[lam@[t@r. Hadson nehri bölümlerindeki  bü-
yük göl ve yörelere kadar yollar in[a edilmi[tir. Nehrin
teknesi geni[letilmi[ ve ̀ ri gölüne kadar kanallar aç@lm@[t@r.
O zamandan Nyu York kenti “Amerika kap@s@”-na dönü[-
türülmü[tür. Makedonya göçmenlerinin yüzde yetmi[ be[i
bu limandan Amerika’ya gelmi[tir.

Zaman geçtikçe Nyu York dünyan@n en büyük ken-
tlerinden biri  olmu[tur. Kent k@y@lar@nda en uzun duvarla
sar@l@ deniz sahilinde 1.630 gezi yeri var. Nyu York lima-
n@nda 400 gemi demirlenebilir. Ta[@d@klar@ yüke ba|l@ olarak
yolcu ve yük gemileri limanlar@n ayr@ ayr@ yerlerinde demir
atmaktalar. Günümüzde Nyu York Amerika ve uluslara-
ras@ ticaretin en büyük merkezidir. Çok say@da mal de-
polar@n@n bulundu|u Nyu York limanlar@nda tüm sanayi
kollar@ da geli[mi[tir. Amerikan sanayi [irketlerinin yüzde
yirmisi Nyu York’ta bulunuyor. Nyu York bankalar@nda
ise dünyan@n en büyük finansi sermayesi mevcuttur. Bu
yüzden Nyu York’un en büyük bankac@l@k merkezi, Vol-
strit’in ise en büyük dünya borsas@ oldu|u deniliyor.

Nyu Yorku gezdi|im arabada bulunan dostlar@m
kent hakk@nda bana mütemadiyen yeni yeni bilgiler ver-
diler. Resmi istatistiklere göre  her gün tüm @rk ve millet-
lerden yakla[@k 3.000 ki[i Amerika’ya göç ediyor. Arala-
r@nda `rlandal@, `talyan, Yahudi, Alman, Rus, Polonyal@ ve
di|er millet mensuplar@ var. Nyu York’ta yakla[@k 200 millet
mensubu ya[@yor. Gazeteler de 200 dilde bas@l@yor. Kimi
milletlerin  say@s@ oldukça kabar@kt@r. Örne|in: Nyu York’ta
`rlanda ba[kenti Dablin’den fazla ̀ rlandal@ ya[@yor. ̀ talyan-
lar@n say@s@ ise Roma’da ya[ayan `talyanlardan fazlad@r.
Yakla[@k 500.000 zencinin ya[ad@|@n@ belirtsek Nyu
York’un en büyük zenci kenti oldu|unu ortaya ç@kar.
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Nyu York Avrupa stilinde in[a edilmi[tir. Sokak
ve semtler birbirine ba|l@ olarak aveni diye adland@r@lan
kimi sokaklar kilometrelerce uzundur. Bu mesafe Ohri-
Rio De Janeiro mesafesine e[ittir. Sokaklar isimlerle de|il,
rakamlarla belirlenmi[tir. Nyu York’un sokak ve kimi ke-
simlerinde be[ buçuk milyondan çok araba, bir buçuk
milyon otobüs ve bir milyondan çok taksi mütemadiyen
harekette bulunuyor. De|i[ik yön ve kentlerden günde
yakla[@k 600.000 motorlu araç geliyor. ABD ba[kentinde
trafi|in ne denli canl@ oldu|unu Nyu York yeralt@ metro-
suyla günde 10 milyon yolcunun gezdi|i en iyi bir biçimde
do|rulamaktad@r. Bu say@lar insano|lu için [a[@rt@c@d@r.

Nyu York’ta y@lda yakla[@k 27.000 bina in[a edilir.
Kentin eski ve merkez bölümünde yeni binalar@n in[aat@
için arsa bulmak çok zordur. Bu yüzden bina üstüne
gökdelenler in[a ediliyor. Gökdelenlerin temellerine çelik,
di|er bölümlerüne ise ba[ta aluminyüm olmakla beton ve
hafif metaller konuluyor. Geçenlere kadar en yüksek
gökdelen olan “Espayer Steyd  Bilding” gökdeleni 102
katl@ 381 metre yüksektir. Ancak son dönemde in[a edilen
kimi yeni yap@lar bu yüksekli|i a[m@[t@r.

Nyu York’ta liman, ticari, mali, sanayi ve di|er bö-
lümler özel önemdendir. Volstrit ve Harlem’le birlikte Men-
heten Nyu York’un en tan@nm@[ ve en eski bölümüdür.
Burada dünyan@n  modern Babilon kulelerine and@ran en
büyük gökdelenleri bulunuyor. Vol Strit’te büyük serma-
yenin bulundu|u bankalar özel ilgi uyand@rmaktalar. Bu
yüzden Menheten Nyu York, ABD ve dünyan@n mali mer-
kezini olu[turuyor. Menheten’in kuzey bölümünde yoksul
zenci semti Harlem bulunuyor. Menheten kentin en dar
ve küçük alanda yerle[en bölümü olup dünyan@n en
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kalabal@k ula[@mlardan birine sahip. Nyu York’ta hayat so-
kaklarda oldu|u gibi, yer alt@nda da, bir sözle milyonlarca
ma|azan@n ve lokantan@n  bulundu|u kesimlerde geli[iyor.
Ula[@m ise sokaklar ve yeralt@  metroda gerçekle[iyor.
Su tesisat@, kanallar, elektrik ve telefon a|@ en modernle-
rinden biridir. Bu yüzden Nyu York sokaklar@nda çarm@|@n
bile yere çak@lamayaca|@ deyimi mant@kl@d@r. Çünkü o hal-
de yeralt@ tesisler zarara u|rayabilir. Yerüstü alan@n@n ise
çok hassas oldu|unu söylemeliyiz. Bu gibi özelliklere sa-
hip kentin nüfusu Belçika ve Avusturya toplam nüfusu
kadard@r.

Hürriyet An@t@, 11 üniversite, tiyatrolar, müzeler,
galeriler, önemli yay@nevleri, ekonomi, ticaret, bilim ve  ku-
rumlar@n kenti olan Nyu York, Birle[mi[ Milletler, filim,
müzik ve sergi merkezidir. Bundand@r Nyu York oldukça
ilgi çekici turistik merkez haline gelmi[tir. Nyu York’ta en
çok ziyaret edilen yap@lardan (BMT) Birle[mi[ Milletler
Te[kilat@ binas@d@r. Bu yap@y@ günde 3.000’ den çok turist
ziyaret ediyor. Enpayer Steyt Bilding, Hürriyet An@t@ ve
buna benzer eserler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Nyu
York’u y@lda 15 milyon turist ziyaret etmekte. Liman kenti
olarak hareketli, kar[@tl@klarla dolu e|lence kenti ve i[
merkezidir.

Kuzey Amerika k@tas@nda yollar@n genelde Nyu
York’ta birle[ip ayr@ld@|@ deyimi hakimdir burada. Mimarisi,
kültürü, geçmi[i ve bugünü ile gelece|iyle gerçekten
görkemli bir mozaikiyle Nyu York farkl@ imaj kazan@yor.
Dünyan@n belki de en önemli kentini olu[turan  Nyu York’u
görmek insanl@|@n edinimleri ve geli[mesini görmek anla-
m@na gelmektedir. Filimlerde veya televizyon ekranlar@nda
gördüklerinizi canl@ olarak görme f@rsat@n@ yakalam@[
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olursunuz. Bu görüntüler kristal gibi aç@k olan bir günde
gözlerim önüne serildi. Nyu York’u uçaktan görmek ise
ayr@ bir ya[ant@y@ olu[turmakta. Bina, an@t, bulvar ve
aveniler avuçta s@|d@r@lm@[ gibi ku[ perspektifinden
görünmekteler. Bu güzel ya[ant@y@ eylül ay@nda ya[ad@m.
Eylül ay@ ise Amerika k@tas@nda “K@z@lderililer yaz@” olarak
bilinir. Bir eylül günü “Lavardiya” havaalan@ndan uçakla
Nyu York’tan ayr@ld@m.

Kentin kuzeydo|usunda bulunan havaalan@ndan
Rio’ya yol ald@m. Uçak ilkin do|uya, ard@ndan yar@çember
[eklinde uçu[ yaparak güneye yöneldi. Bu ara Nyu
York’tan geçerek bir kez daha yükseklerden   büyüklü|ü
ve güzelli|ine hayran kald@m. Uça|@n bulundu|u noktadan
Nyu York’un ̀ st Riverden, Hadson, Hürriyet An@t@, Merkez
Park ve Corc Va[ington köprüsünü gördüm. Bu görün-
tüyü bulutlu havada görmek imkans@zd@r. Fakat bu kez
havan@n aç@k ve güne[li olu[u  bu imkan@ sa|lad@ bizlere.
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R`O’DA KI{ MANZARASI

Rio’ya varan ilk denizci Ameriko Vespuçi’dir. 1502
y@l@nda Ünlü Portekiz denizcisi Vespuçi o dönemde Güney
Amerika ve çok say@da di|er ülkeyi ke[feden ekibin
üyesiydi. Portekizlilerin yeni kef[edilen topra|a geldikle-
rinde gemi {uger Lof üzerinden Guanabara körfezine gir-
mi[ ve gemi kaptan@ su ceryan@ndan etkilenerek büyük
nehire girdiklerini zannetmi[ti. Ocak ay@ ba[lang@c@nda ola-
gelen bu olaydan sonra geminin girdi|i yer Rio De Janei-
ro olarak adland@r@lm@[t@r. Buysa “Ocak nehri“ anlam@na
gelmektedir.

Portekizliler yeni topraklar@ kef[etmekle K@z@lder-
ililer ve Frans@z i[galcilerinden savunmak için verdikleri
mücadele yüzünden Rio De Janeiro’ya gereken önemi
vermiyorlarm@[. Fakat Minas Jerais eyaletinde alt@n ve
elmas bulundu|u zaman köklü de|i[me olageldi. Bulunan
alt@n ve elmaslar@ Portekiz krall@k saray@ al@yormu[. Onlar
alt@n ve elmaslar@ Rio De Janeiro arac@l@|@yla Okyanus
yoluyla Avrupa’ya ve sonunda Portekiz’e gönderiliyor-
larm@[. Bu yüzden Rio liman@ geni[letilip, 1763 y@l@nda Ba-
hiya kenti yerine Rio yeni sömürgenin ba[kenti olmu[tur.

Napoleon Bonaparta’n@n 1808 y@l@nda Portekiz’e
girmesiyle Kraliyet Saray@ Rio De Janeiro’ya ta[@nm@[t@r.
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Kraliyet saray@nda ya[am zenginlik içinde sürüyordu.
Hayat sürerken para ve alt@nlar art@yor, saray ise her
geçen gün geni[leyerek güçlü enstitüsyon haline geliyor-
du. 1816 y@l@nda Portekiz kraliçesi Mariya’n@n ölümünden
sonra  Prens Don Joao kral ilan ediliyor. Rio Portekiz’in
ba[kenti olarak gerçek uygar kent oluyor. Akdeniz ikli-
minin hüküm sürdü|ü Lizbon’a k@yasla Rio De Janeiro
tropik iklime sahiptir. Banka, posta, müze, yol, kiliseler,
kültür ve di|er yap@ ile kurumlar Rio’ya modern kent ko-
numunu vermekteler. Fransa modac@lar@ kraliyet saray@-
n@n üyelerine giysi haz@rlamakla görevliymi[ler.

Fakat 1821 y@l@nda Kral Don Joao Portekiz’e dö-
nüyor. Portekiz’e dönü[üyle ahali aras@nda beliren me-
mnunizetsizli|e ra|men o|lu devleti yönetmeye devam
ediyordu. Bu tarihte Brezilyal@lar@n kurtulu[ sava[@ ba[lad@.
Brezilyal@lar yabanc@lar@n gitmelerinde @srarl@yd@lar. Bu tür
bask@yla yüzle[en Don Joao’nun o|lu Portekize dönecek
ve Portekiz kral@ olacak yerde, 7 eylül 1820 y@l@nda Bre-
zilya’n@n ba|@ms@zl@|@n@ ilan ediyor. Birinci Don Pedro is-
miyle kendini imparator ilan etmi[tir. Çapk@n kral çok para
harc@yormu[. Skandallarla dolu ya[am@ boyunca  saray-
daki cariyelerle e|lenerek dört çocuk babas@ oldu. En
nihayet devleti yönetme gücüne sahip olmad@|@n@ sezince
Birinci Don Pedro  dokuz y@ll@k iktidar@ ard@ndan tahtan
uzakla[@p, be[ ya[@ndaki o|lunu tahta getiriyor.

Tahta yeni oturan o|lu, imparator ̀kinci Don Pedro
çok yetenekli ve zeki olarak 15 ya[@nda kral olmu[ ve
hükümdarl@|@ çok uzun, do|rusu 49 y@l sürmü[tür. Bu kra-
l@n iktidar@ köleli|in kald@r@lmas@na kadar sürmü[tür. Bu
dönem içerisinde ülkede ekonomi kalk@nma yan@ s@ra
kahve, pamuk ve [eker üretiminde art@[ görüldü. Kraliyet
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saray@nda ya[am Avrupa ülkelerinde gibi geli[iyordu.
`kinci Don Pedro birkaç defa Avrupa'y ziyaret etmi[tir.
Avrupa’ya bir ziyareti s@ras@nda Prenses `sabel kral@n ra-
hats@zl@|@ yüzünden plantaj sahiplerine ücret ödemeden
köleleri serbest b@rakm@[t@r. Bununla ilgili belgeyi imza-
layan ve olay yerinde bulunan birinin anlatt@klar@na göre
Prenses `sabel yapt@|@ hamleyle bir @rk@ kurtard@, fakat
taht@ kaybetti. Bunun sonucunda 15 Kas@m 1889 y@l@nda
Brezilya’da monar[i kald@r@ld@ ve bu ülke Cumhuriyeti
olarak ilan edildi.

`mparatorluk müzesinin bulundu|u Rio’nun 80
kilometre kuzeybat@s@nda Petropolis kentine yapt@|@m
ziyaret s@ras@nda bu bilgileri edindim. Çünkü [imdiki müze
on y@l `kinci Don Pedro’nun kraliyet saray@ym@[. Do|rusu
imperatorun devleti yönetti|i yaz kö[küymü[.

Müze binas@ yeni, klasik stilde in[a edilmi[tir.
Etraf@nda a|aç ve çiçeklerle dolu geni[ parklar göze
çarp@yor. Glautsiya tercüman@n belirtti|ine göre insan ru-
hunun özgürlük vahas@nda, do|rusu Petropolis yaz kö[-
künde imparator y@l@n alt@ ay@n@ geçiriyormu[. Müzede ser-
gilenen çok de|erli belgeler sayesinde Brezilya’n@n 19.
yüzy@l tarihi inceleniyor. Müzede ülkenin geçmi[ini dile
getiren de|erli e[yalar sergileniyor.

Brezilya 22 federe cumhuriyet, 4 federe eyaletten
ve Rio De Janeiro federe bölgesinden olu[uyor. Brezi-
lya’n@n o zamanlarda hala kef[edilmemi[ bölgelerine var-
d@klar@nda Rio kentinin do|al güzelliklerine hayran kal-
m@[lard@r. Gemilerinden karaya indiklerinde ye[illik, or-
manlar ve beyaz kumla süslenmi[ alanlar@ gördükleri za-
man hayran kalm@[lar. Kristal gibi temiz sular@ ise etrafa
ba[ka bir güzellik katmaktaym@[. Bu cennet vari güzel
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bölgede ya[ayan Tamouslar’@n eski K@z@lderili kabileler ya
da yabanc@lara kar[@ sempatileri yokmu[. Bu yüzden
bundan sonraki y@llarda buralara yeni yerle[en kabileler
okyanus k@y@lar@ndan daha uzaklarda ya[amal@ym@[lar.
Çünkü yerli ahali onlar@ sevmiyormu[. Onlar beyaz derili
insanlar@n ülkelerine bundan böyle de geleceklerinden
bilinçli olarak Rio’nun bulundu|u arazilerin nehir de|il de
sadece körfez (guanabara-koruyucu-deniz bayra|@)
oldu|unu biliyorlarm@[. ̀ lk Portekizliler  körfeze  vard@klar@
zaman yerliler sevgi ve kin duygular@ndan ötürü bu yöreyi
“Karioki” olarak adland@rm@[lar. Buysa yerlilerin dilinde
“Beyaz insan@n evi” anlam@na gelir.

Günümüzde, yakla[@k 500 y@ll@k bir zaman dilimin-
den sonra Rio’ya dünyan@n her kö[esinden turistler ge-
lerek kentin güzelliklerine hayran kal@yorlar. Rio ulusla-
raras@  havaalan@na var@ld@|@ zaman 500 y@l önceleri gibi,
do|rusu Ameriko Vespuçi zaman@ndan kalan da|, orman,
kum  ve deniz güzelli|iyle sar@l@ Porta (Guanabara) körfezi
ilk olarak göze çarp@yor.

Rio’da Makedonlar da ya[amaktad@r. ̀ lk Makedon-
lar@n bu uzak ülkeye Birinci Dünya Sava[@’ndan sonra
geldikleri tahmin ediliyor. Bunlardan kimileri politik göç-
menler olarak gelmi[lerdir. Di|erleri Arjantin yolunda bu
ülkede kalm@[lar. Bunlar@n say@s@ 10 y@l önceleri 100 do-
lay@ndayd@.

Brezilya yerli ahalisi, bünyesi ve atalar@ konusun-
da de|i[ik bilgiler var. Ço|u melezdirler. Beyaz ve siyah
@rktan olan ebeveynlerin çocuklar@na Mulatlar, Mulatlar@n
Amerikan K@z@lderilileriyle evliliklerinden  do|an çocuklara
Mestaslar, Amerikan K@z@lderilileri ve zencilerin  evlilikle-
rinden do|an çocuklara ise Zambozlar denir. Latin
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Amerikas@ ülkelerinde de|i[ik millet gruplar@n kar@[@m@yla
de|i[ik @rktan olan ku[aklar mozai|i de meydana gelmi[tir.
En büyük gurubu Melezler (Mestatsiler, Mulatlar, Zam-
boslar) olu[turuyor. Melezlerden  Mestatsilerin say@s@ en
büyüktür. Buysa Portekiz sömürücülerin yeni topraklar@
ele geçirdiklerinde yan@na kad@nlar@n@ almad@klar@ndan
kaynaklan@y@r. Portekiz’e bundan sonra göç eden göç-
menlerin de ayn@ ailelerini yan@na almad@klar@ndan ötürü
böyle durumlara rastlanm@[t@r. Portekizliler 16.c@ ve  17.ci
yüzy@lda sömürücü  iktidar döneminde K@z@lderili kad@nlarla
evleniyorlarm@[. Portekizliler Brezilya’ya gelmelerini ya-
saklad@|@ndan ötürü Mestaklar K@z@lderi kökenlidir. Por-
tekizlilerin K@z@lderili kad@nlarla evlenmeleri sonucu o
zamanlarda bu kad@nlara belli toplumsal imtiyazlar
tan@nmaktayd@. Kuzey Amerika k@tas@n@n en büyük bölü-
müne `ngilizlerin gelmeleri s@ras@nda bu tür evlilikler ol-
mam@[t@r. Çünkü `ngilizler K@z@lderilileri ikinci dereceli @rk
sayarak `ngiliz ve K@r@zderililer aras@nda karma ailelere
asla rastlanmam@[t@r. Fakat Portekizlilerin K@z@lderili kad@n-
larla evliliklerindeki toleransl@|@ K@z@lderili kabilelerinin esir
edilmeleriyle ba|da[@yormu[. K@z@lderililerin esir edilmeleri
sonucu Aravak K@z@lderili kabilesi tamamen yok edilmi[tir.
Do|rusu bu kabile mensuplar@ Karaibler Denizi adalar@nda
[eker pancar@ tropik plantajlar@nda oldukça zor ko[ullar
alt@nda çal@[mak mecburiyetindeymi[ler. K@z@lderililerinin
ço|u alt@n ve gümü[ madenlerinde ya da büyük çiftliklerde
köle olarak çal@[malar@ sonucu köle sahiplerinin amans@z
davran@[@ yüzünden ya[amlar@n@ yitirmi[lerdir.

Erken sömürücülük döneminde beyaz @rktan
olanlar@n say@s@ azd@. Bu hususta kesin bilgilerin olmama-
s@na ra|men 1800 y@l@nda Brezilya’da ba|@ms@zl@k
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sava[@n@n ba[lamas@ndan önce 400.000 beyaz @rk men-
subu, 1,5 milyon zenci ve 600.000 K@z@lderilinin ya[ad@|@
tespit edilmi[tir. Günümüzde ise beyaz @rktan olanlar@n
say@s@ çoktur. Çünkü ba|@ms@zl@|@n  kazan@lmas@ ard@ndan
çok say@da Avrupal@ da Brezilya’ya göç etmi[tir.

Günümüzde Latin Amerikas@nda ya[ayan zenci
ahalisi kimi K@z@lderili kabilelerinin yok edilmesinden sonra
`spanyol sömürücülerin bu topraklara getirdikleri köle-
lerin varisleridir. Ba[lang@çta özellikle Karaib Denizi Ada-
lar@, Küba, Jamaika ve Portoriko’ya kölelerin getirilme-
sinde Portekizliler öncü idiler. Daha sonralar@ ise ̀ngilizler
zenciler ticaretinde ba[a geçmi[ler.

Rio De Janeiro’da Karioklar@n say@s@ 6 milyonu
a[@yor. Karioklar kendilerini [ansl@, mutlu, güzel, iyimser,
samimi, iyi yürekli ve sempatik insanlar olarak tan@t@yor-
lar. Rio’ya olan ziyaretim s@ras@nda bunun gerçek oldu-
|una tan@k oldum. Karioklar@n ya[ama tarz@, hisleri ve ya-
k@nl@|@n@ hissedenler onlar@n cana yak@n bir millet olduklar@n@
sezebilir. Onlarla k@sa bir süre kalanlar kendilerini Kariok
hissetmeye ba[larlar.

Yeni kurulan Braziliya kenti ve nüfüs bak@m@ndan
en büyük kent olan Sao Paolo kenti de Rio De Janeiro’dan
sonra ülkede en büyük ve modern kentleri olu[turarak
turistlerin ilgisini çekmekteler. Sao Paolo ise nüfus bak@-
m@ndan en büyük kenttir. Braziliya kenti ise Sao Paolo’dan
ba[kent ünvan@n@ kapt@. Ülkenin iktisadi merkezi konu-
muna gelmesine ra|men Riolular Rio De Janeiro’nun en
üstün kent oldu|u do|rultusunda kendilerini teselli
etmekteler. Braziliya ülkenin ö|renim, kültür, turiz@m (kar-
naval) ve bilim merkezidir.

Karioklar plajlarda ya[ad@klar@ndan ötürü plaja
gitmek için gerek duymuyorlar. Rio plajlarla sar@l@d@r.
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Kopakabana ve Panema en tan@nm@[lar@d@r. Plajlar Pur-
kaya’dan Tujukaya’ya kadar uzanan 32 kilometrelik alan@
kaps@yorlar. Buysa, ku[kusuz ki, dünyada en uzun ve
en büyük plajd@r. Rio plajlar@nda yüzmeye gelenler daimi
yaz mevsiminin güne[i ve deniz sular@ndan yararlanmak-
talar. Plajlar etraf@ndaki e|lence yerlerinde ise e|len-
mekteler.

Kopakabana Plaj@ Güney Amerika ve dünyan@n en
tan@nm@[ plaj@d@r. Ayn@ zamanda Rio’nun en canl@ bölümü-
dür. 300.000 Kariok Avenida Atlantika avenisinde (bul-
var@nda) yüzlerce sokakta ya[@yor. Aveni okyanusa en
yak@nd@r. Geni[ caddesi siyah-beyaz mozaikle süslenmi[,
Portekiz ve `spanya’dan gemilerle getirilen mermer ta-
[@ndan in[a edilmi[tir. Mermer ta[lar@n@n indirilmeleri ar-
d@ndan gemiler dönü[te  yeni k@tadan büyük miktarda
zinnet ta[@m@[lar.  Bu aveni 4 kilometre uzundur. Güney
bölümünde otellerin incisi “Rio Grande” bulunuyor.

Rio’yu haziran@n sonlar@ ve temmuzun ba[lan-
g@c@nda ziyaret ettim. Makedonya’dan yola ç@kt@|@mda
hava çok s@cakt@. Brezilya’da ise k@[t@. Ancak hava s@ca-
kl@|@ ortalama olarak 25 ile 35 derece aras@nda de|i[i-
yordu. Okyanusta güne[ sabah saat 7.30’da do|uyordu.
Kopakabana’da ise sabah saat be[ buçukta güne[in
do|u[unu seyrettim. Bal@kç@lar@n gece bal@k av@ndan dön-
düklerini gördüm. Kopakabana Plaj@’n@n ba[lang@c@nda
bal@k pazar@ var. Sabah@n erken saatlerinde plaj jimnastik
merkezine dönü[üyor. Çünkü plajda bulunanlar sabah
jimnasti|i yap@yorlar. Plajda toplanan gruplar@n ço|u plaj
voleybolu ve futbol oynuyor. Joging yapan ve e|lenen
binlerce ki[i dört kilometrelik tortuvardan yararlan@yorlar.
Rio plajlar@nda yürüyenlerin say@s@ dünyada  en kabar@kt@r.
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Ben de okyanus k@y@s@nda doyas@ya yürüyerek bu yürü-
yenler kalabal@|@na kat@ld@m.

Atlantika Avenisi Rio’da trafi|in en kalabal@k oldu|u
avenilerden biridir. 24 saat motorlu araçlar@n hizmetin-
dedir. Rio’da arabalar@n dünyada en temiz olduklar@n@
gördüm. Çünkü gezdi|im semtlerde kirli ya da y@kanma-
m@[ araba görmedim. Buysa Balkanlarda bu konudaki
durumun tam tersidir. Çünkü Balkan ülkelerin tümünü
ziyaret etti|ime göre hakl@ olarak Balkanlarda arabalar@n
en kirli olduklar@n@ söyleyebilirim. Rio’da arabalar kur[un-
suz benzin kulland@klar@ndan hava kirlili|i de asgariye in-
dirilmi[tir. Okyanustan esen rüzgar ise Kopakabana
ahalisi ve turistlerinin soluklad@klar@ hava için gerçek
filitreyi olu[turmakta. Gece saatlerinde  okyanus dalgalar@
zaman zaman ziyaretçiyi co[turuyor, gündüz çocuk ve
büyüklerin kumdan yapt@klar@ çok say@da figür ve saraylar@
yok ediyorlar.

Güne[in okyanus üstünde bulundu|u a|aç göl-
gelerinin ufalmaya ba[lad@|@ zaman joging yapanlar
evlerine dönmeye ba[l@yorlar. Onlar@n yerini beybisiterler
ve bebeklerini kuca|@nda ta[@yan anneler al@yor. Kristal
vari ufak kum taneleri gerçekten küçükler için elveri[li
e|lence yerini olu[turuyor. Rio plajlar@n@n kumunda  fudbol
ve plaj voleybolu oynayanlar@n say@s@ az de|il. Aralar@nda
sporcular da görülebilir. Büyükler plajda fudbol ve kum
voleybolu oynuyor. Futbol ile plaj voleybolu Brezilya’da
en popüler milli spor bran[lar@d@r. Pele, Romario, Ziko,
Junior gibi dünyaca adyapm@[ fudbol üstadlar@ futbol ka-
riyerlerinin Rio plajlar@nda ba[lam@[lard@r. Bu yüzden
Brezilyal@lar@n futbol ve plaj voleybolunda birkaç kez dü-
nya ve olimpiyat [ampiyonlar@ olmalar@ [a[@rt@c@ de|ildir.
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Rio’daki tepeden kentin tüm an@tlar@ en iyi görü-
lebilir. Korkovado an@t@ aç@k ellerle dua eden Hazreti ̀ sa’n@n
önemli simgesini olu[turmaktad@r. Bu an@t@n Karioklar@n
koruyucusu ve Rio’nun sembolü oldu|u zannedilmekte.
Hazreti `sa an@t@ Korkovado da|@n tepesinde bulunuyor.
Bu an@t mimar Heltor Da Silva Kosta ve Frans@z heykel-
t@ra[ Paol Landovski’nin eseridir. Dünya kültürünün önemli
ve özgün an@t@ olan bu eser 710 metre rak@m@nda olup
1931 y@l@nda  in[a edilmi[tir. An@t 38 metre yüksektir. Hey-
kelde aç@lan ellerin çap@ 28 metre olup, a|@rl@|@ 1.145 ton-
dur. An@ttan 30 metre uzunlu|unda (an@tta Hazreti `sa’n@n
elleri aç@ld@|@ geni[likte) tünel  geçiyor. Tünelin içinde ise
yakla[@k 150  ziyaretçinin girebilece|i kapasiteye sahip
küçük bir kilise in[a edilmi[tir.

Hazreti `sa’n@n an@t@na araba ve trenle ç@k@l@r. Ben-
deniz treni tercih ettim. Sözkonusu tren yolculu|u 20
dakika sürüyor. Tren bir zamanlar K@rçova-Ohri seferini
yapan eski tren gibi çok yava[ yürüyordu. Trenden in-
dikten sonra an@ta ula[abilmek için 225 basama|@
binmeliydim. Yukar@ya bindikten sonra an@t@n bulundu|u
platformdan an@t ve kenti doyas@ya seyrettim. Kenti
seyretti|im s@ralarda dünyada en uzun köprülerden biri
olan Niteroy köprüsü hemen gözüme çarpt@. Köprü Rio
ve eski ba[kent olan Niteroy aras@ndaki 4 kilometrelik
mesafeyi birle[tiriyor. Niteroy’un nüfusu yakla[@k 1 milyon-
dur. Köprüden {uger Lof, Botanik Bahçesi ve Yahtlar Ku-
lübünü görme imkan@n@ yakalad@m. Atlas Okyanusu dal-
galar@ uzaktan olsa bile ilgimi çekiyorlar.

Rio kenti Korkovado yan@ s@ra {uger Lof ve Küçük
Granit tepeleriyle de tan@nm@[t@r. Tepeler yakla[@k 400
metre rak@mda olarak Kopakabana’n@n kuzey taraf@nda



158 SLAVE N`KOLOVSK ̀- KAT`N

deniz sahiline yak@n bulunuyorlar. Bu ilginç tepelere sa-
dece teleferikle ç@k@l@r. 1817 y@l@nda bir `ngiliz kad@n@ muci-
zevi [ekilde tepeye t@rman@p `ngiliz bayra|@n@ takm@[t@r.
Daha sonralar@ ̀ ngiliz bayra|@ indirilmi[, di|er da|c@lar ül-
kelerinin bayraklar@n@ takm@[lar. 1912 y@l@nda önce ̀ rka’ya,
ard@ndan {uger Lof’a kadar teleferi|in monte edilme tarihi
an@t@n do|um günü olarak kutlan@yor. Teleferik kabine-
lerinin kapasitesi 72 yolcudur. Teleferik çal@[t@|@ zaman
kabinelerden kentin daha büyük bölümünü (Leblon ve Ko-
pakabana plajlar@, Rio’nun kuzeyindeki iki havaalan@)
seyretme imkan@ yakalanabilir.

Marakana stad@ Rio ve dünya spor ile özellikle fut-
bol ya[am@n@n imaj@n@ olu[turmakta. 180.000’in üzerinde
seyirci kapasitesiyle dünyan@n en büyük fudbol stad@ 1950
y@l@nda Brezilya’da düzenlenen Dünya Fudbol {ampiyo-
nas@ için in[a edilmi[tir. Marakana stad@nda maçlar@n oy-
nanmad@|@ günlerde bile ziyaretçiler var. Marakana stad@n@
ziyaret etti|im günde ziyaretçiler vard@, çünkü Rio fudbol
için ya[@yor.

1691 y@l@nda in[a edilen ve barok stilinin en iyi
örneklerinden birini olu[turan “Aziz Benedikt” manast@r@
da ilgimi çekti. Portekizliler bu ülkede alt@n ke[fedince bu
tap@na|@n yap@m@ için kulland@lar. Öyleki manast@r@n iç k@sm@
ve e[yalar@ alt@nla süslenmi[tir. “Aziz Benedikt” manast@r@
Rio’da en zengin katolik tap@na|@d@r.

Rio meydanl@|@nda bulunan ve 1775 y@l@nda in[a
edilen “Kandelariya” kilisesi de önemli bir tarihi an@t@ olu[-
turmakta.

Rio De Janeiro’nun tarihi çok eskilere uzanmakta.
Eski ve yeni an@tlar, parklar, plajlar ve di|er ilginç yerler
ziyaretçilerin ilgi oda|@n@ olu[turuyorlar. Bu kente olan
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ziyaretim s@ras@nda Kariok akvaduktu, Flamengo park@,
Milli müze, Tiyuka milli park@, Gloriya kilisesi, Aziz Se-
bastiyan kilisesi gibi birkaç kültür tarihi an@t@ da gezdim.

Böylelikle dünyan@n en güzel kentlerinden biri olan
Rio De Janeiro’nun zengin tarihi ve kültürünün bir bölü-
münü yak@ndan tan@m@[ oldum.

40 derece s@cakl@kta samban@n oynand@|@ ve [ubat
karnaval@n@n düzenlendi|i kenti ziyaret etti|imden mem-
nuniyetimi gizleyemiyordum. Rio De Janeiro Karnaval@
diye adland@r@lan sözkonusu karnaval@n düzenlendi|i
günlerde Brezilya’n@n her yan@ndan halk Rio’ya ak@n
ediyor. Öyleki karnaval günlerinde kentte oldu|u gibi,  otel
ve plajlarda bo[ yer bulunamaz. Fakat Rio’da en büyük
zenginler ve en fakirlerin ya[ad@|@n@ da gördüm. Rio ade-
ta dünyada fakirli|in merkezidir diyebiliriz. Ço|u kez
Rio’nun bat@ banliyölerinde barakalarda ya[@yanlar@
ziyaret etti|imde Rio’nun ters yüzüne tan@k oldum. Rio
sahiline bir kilometre yak@n olan “`nterkontinental” otelinde
fakirlik izlerinin bulunmad@klar@n@ ve vatanda[lar@n zenginlik
ile refah içinde ya[ad@klar@n@ gördüm.
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CEMS KUK’UN SERÜVEN`

Avustralya dünyan@n en küçük k@tas@d@r. Yüzölçü-
mü 7.704.159 kilometre kare, nüfusu ise 18 milyonu a[-
maktad@r. Bu ahaliden 200.000’den fazlas@ Makedonya
as@ll@d@r. Avustralya Ekuador’un ard@nda, dünyan@n güney
bölümünde Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus aras@nda,
Asya’n@n güneydo|usunda bulunuyor. Avustralya k@ta ola-
rak Avustralya ve Tasmaniya adas@n@ kapsamaktad@r. `s-
kandinavya bölümü hariç Avrupa k@tas@ kadar büyüktür.
Avustralya’n@n daha büyük bölümü çölden ibarettir. Sa-
hiler boyundaki ye[il alanlarda tropik ve @l@ml@ iklim hü-
küm sürüyor. Avustralya k@tas@ do|al güzellikleri, zen-
ginli|i ve kar[@tl@klar@yla insan@ celbediyor.

Tahmin edildi|ine göre eski ve orta ça|da Güney
Denizi’nde bulunan ada orta ça| co|rafi uzmanlar tara-
f@ndan “Terra Australis @nkognita” olarak adland@r@lm@[t@r.
Buysa latincede “Bilinmeyen güney ülke” demektir.
Avustralya k@tas@ ad@n@ bundan alm@[t@r. Endonezyal@lar@n
Avrupal@lardan önce Avustralya’ya geldikleri bir ger-
çektir. Portekizliler ve `spanyollar@n 1588 y@l@nda Avu-
stralya’n@n kuzey sahillerine ula[t@|@ tahmin ediliyor.
`statistikçiler Büyük Okyanusta dünyada toplam su
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miktar@ yar@s@n@n bulundu|unu hesaplam@[lar. Bunun yan@
s@ra Avustralya o denli büyük bir k@tad@r ki bir kö[esinde
gün iken di|er kö[esinde gecedir. Co|rafi aç@dan
ekuadorun yar@s@n@n Avustralya’da bulundu|unu vurgu-
lamak büyük önemdendir. {iddetli rüzgarlar aylarca ayn@
yönden eserler. Fakat karayolu ula[@m@n@ engellemezler.
Okyanusun uzun dalgalar@ oldukça büyük ve yüksektir.
Okyanusta binlerce adada kuytu tropik ormanlar@ gör-
kemli görüntüyü meydana getirerek yüzen çiçek bahçe-
sine and@r@yor. Dünyan@n do|u kesiminden yapt@|@m uzun
yolculuklar@m s@ras@nda buna tan@k oldum. Yolculu|um
s@ras@nda önemli tarihi olaylar hakk@nda bilgi edindim.
Hollanda kaptan@ Abel Tasman’@n Büyük Okyanus’un en
yi|it denizcilerden biri oldu|unu ö|rendim. Tasman kendi
gemisiyle Büyük Okyanus’u dola[@rken Avustralya ve
Tasmanya’ya varm@[t@r. 18.ci yüzy@l@n ilk yar@s@nda Rus
ekipleri Büyük Okyanus’ta ara[t@rmalar yapm@[t@r. Bering
ad@nda bir ara[t@rmac@ Büyük Okyanus’un kuzey bölü-
müne Bering Denizi ismini vermi[tir. Bering Alyaska’y@
kef[etmi[tir. Fakat Büyük Okyanusta denizcilerin bu
ara[t@rmalar@ okyanusun büyüklü|üne k@yasla hala bilin-
meyenler olarak kalm@[lard@r. 18.ci yüzy@l@n ikinci yar@-
s@nda Avrupa denizcileri çok say@da tehlikeli gezi ger-
çekle[tirdiler. Denizcilerin ola|anüstü çabas@ sonucu
dünyada hala kef[edilmemi[ topraklar hakk@nda bilgi to-
planm@[t@r. Örne|in Büyük Okyanustaki kangurular
hakk@nda toplanan bilgiler.

Okyanus ara[t@rmalar@ s@ras@nda denizcilerin ço-
|u bo|ulmu[, di|erleri deniz korsanlar@yla yürütülen sa-
va[larda ölmü[lerdir. Az say@da denizci yurtlar@na geri
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dönmeyi ba[arm@[lard@r. Dünya korku nedir bilmeyen
denizci Ceyms Kuk’u asla unutmayacakt@r. Ceyms Kuk
Avrupal@lar için bilinmeyen ortam@ olu[turan Büyük
Okyanus’ta yeni topraklar@ kef[etmek  pe[indeydi.

1755 y@l@nda ̀ ngiltere ve Fransa aras@nda sava[@n
ba[lamas@yla Ceyms Kuk bahriye subay@ olarak belli bir
süre Kanada’da kal@p, Aziz Lorens nehrini ve Nyu Faun-
dlend sahilini ara[t@rm@[t@r. Bu ara[t@rmalar sayesinde
Londra Co|rafi Derne|i Ceyms Kuk’u üyeli|e ald@. Der-
nek 1769 y@l@nda Büyük Okyanus’ta bulunan Tahitilere
bilim ekibi gönderdi. Bilim ekibi 3 Haziran 1769’da dünya,
Venüs ve güne[in ayn@ çizgide bulunduklar@yla ilgili al@[a-
gelmeyen astronomik belirtiyi izlemi[tir. Venüs ise güne[in
hatt@nda görülmü[tür. Uzman ekibin ba[@nda Kuk bulu-
nuyordu. Kuk’un küçük “sebatl@”, güçlü askeri gemisi var-
m@[. Görevini ba[ar@yla gerçekle[tirmesi ard@ndan uzman
ekibi güneybat@ya hareket ederek uzun süren yolculuktan
sonra Yeni Zelanda sahillerine varm@[t@r.

Ünlü denizci Ceyms Kuk hakk@nda çok [eyler i[it-
tim ve okudum. Kitaplarda belirtildi|i gibi Kuk Avustra-
lya’n@n do|u sahilini ara[t@rmak amac@yla yolculu|unu ba-
t@ya do|ru sürdürmü[tür. Avustralya’n@n güney ve bat@
sahileriyle ilgili Tasman ve Hollandal@ denizcilerin sayesin-
de çok [eylerin bilindi|ine göre do|u sahilini ara[t@rmay@
tercih etmi[tir.19 Nisan 1770 y@l@nda Kuk ufukta Avustralya
sahillerini görmü[. Kuk görüntüyü engelleyen alçak da|lar@
Güney Galler’e benzetti|inden ötürü oras@n@ Yeni Güney
Galler olarak adland@rm@[t@r. Burada iken haritalar çizmi[,
haritalarda her körfez, ada  ve her sahili düzenli bir [ekilde
kay@tlam@[t@r. Kuzeye do|ru yolculu|unu sürdüren Kuk
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Ekuador’u geçerek Büyük Koral Burnu’nun adalar@ ara-
s@ndan geçmeye mecbur kalm@[t@r.

Geminin buradan geçmesinin riskli oldu|undan
olacak ki, 25 May@s 1770 y@l@nda gemi deniz kayalar@na
çarpm@[t@r. Geminin bo[alt@lmas@ amac@yla gemide bulunan
toplar ve içme suyu denize at@lm@[t@r. Geceli gündüzlü
çal@[malar ard@ndan gemiye giren suyun bo[alt@lmas@yla
gemi yeralt@ kayalardan kurtulmu[ ve sahile do|ru aç@-
lm@[t@r. Fakat Avustralya sahilinde dü[manca davranan
yerli ahaliden gelen tehlike yüzünden gemi Yava adas@na
yönelmi[tir. Yeni Gine ve Avustralya aras@ndaki ak@nt@dan
geçerek gemi Hollanda sömürgesi olan Batavya kentine
varm@[t@r. Yolculuk esnas@nda gemideki yolcular@n ço|u
skorbut ve malarya hastal@klar@ndan ölmü[lerdir. Gemi
tamiri ard@ndan sa| kalan denizciler yoluna devam etmi[
ve Afrika güneyinde bulunan “`yi Umut” Burnu’nu geçerek
12 Haziran 1771 y@l@nda Büyük Okyanus sular@na gir-
mi[tir. 3 y@ll@k geziden sonra gemi ve denizciler `ngilte-
re’ye dönmü[ler.

Bu yolculuk sayesinde Ceyms Kuk `ngiltere’de
ün kazanm@[t@. Gazeteler Kuk hakk@nda röportajlar yay@-
mlad@lar. Ceyms Kuk’un yolculu|unu konu eden kitaplar
büyük tirajla sat@lm@[ ve birçok dile çevrilmi[tir. Dünyan@n
adyapm@[ uzay uzmanlar@, botanikçileri, co|rafi uzmanlar@
ve özellikle jeologlar ile co|rafya uzmanlar@ heyecana ka-
p@lm@[ ve bu yolculuktan edinilen bilgilerden yararlanm@[-
lard@r. Avustralya ve Yeni Zelanda sahillerinin kesin ke[-
fedilmeleriyle dünya haritalar@ndaki bo[luklar doldurul-
mu[tur. Ceym Kuk 1770 y@l@nda Avustralya’y@ detayl@ ara[-
t@rd@ktan sonra `ngiltere sahipli|inde oldu|unu ilan etmi[-
tir. O dönemde Avustralya’da binlerce y@l medeniyetten
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izole edilmi[ ve oldukça dü[ük geli[me düzeyinde ya[ayan
yüzbinlerce yerli ahali ya[@yordu. 8 y@l sonra, 1778 y@l@nda
kaptan Filip’in komutas@nda 717 hapishaneci ta[@yan
nakliyat ve yük gemileri konvoyu Avustralya’ya gön-
derildi. Böylelikle yava[ yava[ yeni ülkeye ahali gelmeye
ba[lam@[t@r.

Avustralya’da ilk avrupala[m@[ bölge Port Cekson
bölgesiymi[. `ngiliz hapishanecilerince 1778 y@l@nda ku-
rulan Port Cekson’a 18.ci yüzy@l@n sonu ve 19.cu yüzy@-
l@n ba[lang@c@ndan itibaren Avrupa ve özellikle ̀ngiltere’den
çok say@da ahali (öyle denilen kolonistler) gelmi[tir. Bu
zaman dilimi içerisinde 1788 y@l@nda Güney Galler, 1825
y@l@nda Tasmanya, 1829 y@l@nda Bat@ Avustralya, 1835-37
y@llar@nda Güney Avustralya, 1851 y@l@nda Viktorya, 1859
y@l@nda Kuislend ve 1863-64 y@llar@nda Kuzey Bölge özerk
bölgeleri (kolonileri) kurulmu[tur. 1855 y@l@ndan itibaren
koloniler o denli ba|@ms@zl@k elde etmi[ler ki, her birinde
parlamento ve anayasal hükümetler kurulmu[tur. Kuzey
Bölge hariç ad@ geçen kolonilerden 1901 y@l@nda Avustra-
lya Birli|i kurulmu[tur. Fakat on y@l sonra Kuzey Bölge
de Avustralya’ya dahil edilerek `ngiltere dominionu (`n-
giltere iktidar@ alt@nda olan bölge) statüsünü alm@[t@r.

Avustralya seyahatimin de|erlendirmesini yapar-
ken bu k@tada ya[ayan Makedonlar@n faaliyet ve edinim-
lerini göz önünde bulundurarak bu ülke hakk@nda daha
baz@ bilgileri belirtmeyi uygun gördüm. Avustralya’n@n ba[-
kenti Kanbera olup federe hükümet dahilinde bulunuyor.
Sidney Yeni Güney Galler’in, Melburn Viktorya’n@n, Briz-
beyn Kuislend’in, Adelaida Güney Avustralya’n@n, Pert
Bat@ Avustralyan@n, Hobart Tasmanya’n@n ve Darvin Ku-
zey Bölgenin ba[kentidir.
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Avustralya Alpleri ve do|u ile güneydo|udaki Mavi
Da|lar k@tan@n en büyük da|lar@d@r. Avustralya’da  step,
yar@m çöller ve çöllere rastlan@r (Örne|in, Büyük Çöl ve
Büyük Viktorya Çölü). Kuzeyde tropik iklimi, güney ve
güneydo|uda @l@ml@ ve suptropik iklimi, k@tan@n en büyük
bölümünde ise tropik-çöl ve step iklimi hüküm sürer.
Ya|mur ya|@[lar@ çok seyrektir. Nehirlerin say@s@ ise azd@r.
Darling ve Meri nehirleri dünyada en uzun nehirlerden
birileri olarak Hint Okyanusuna dökülürler.

Avustralya günümüzde dünyan@n en geli[mi[ sa-
nayi ve ekonomi gücü olarak önemli role sahiptir. Yakla[@k
200 y@ll@k tarihe sahip olan  Avustralya ulusu birçok etnik
gruptan olu[makta ve bu aç@dan dünyan@n birçok ülke ve
ulusuna örnek olabilir. Etnik gruplar ortak ya[amla ülke-
nin geleneksel çok uluslu  mozaikini olu[turuyorlar.

Onbinlerce koyundan olu[an koyun sürülerinin
otlad@klar@ otlak yerleri görmemi[ ziyaretçi bu ülkeyi ziya-
ret etmemi[ gibi say@l@r. Nitekim Avustralya’da 180.000
milyonu a[k@n koyun var. Aralar@nda 100 milyondan çok
Merino cinsi koyun var. Hayvanc@l@k Avustralya hükü-
metinde tüm iktisadi giri[imlerinin temelini olu[turmakta.
Zira Akdeniz Makedonyas@ndan Bat@ Avustralya’da ya-
[ayan Makedon ailelerin ço|u koyunculukla u|ra[@yor.
Kimi hesaplamalara göre Avustralya’da 4 ki[ilik her aileye
altm@[ koyun dü[mektedir. Aile ba[@na yedi s@|@r da geliyor.
Bunu göz önünde bulundurarak Avustralya’n@n ne denli
zenginli|e sahip oldu|unu tahmin edebiliriz.

Bu k@tada koyunlar sa|ma makineleriyle sa|@l@-
yorlar. Çünkü 180 milyon koyun günde 2-3 kez elle sa|-
mak çok vakit al@r. {arda|@ ve Pelister yaylalar@nda süt
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ve peynirin üretiminden söz etti|imde yan@mda bulunan
arkada[@m gülmeye ba[lad@. Makedonya’da koyunlar@n
nas@l sa|@ld@klar@na ba|l@ anlatt@klar@m@ da gülümseyi[le
kar[@lad@. Makedonya’da koyunculuk alan@nda kullan@lan
metodlar@n bu k@tada kullan@ld@klar@ halde konu[mac@m@z@n
de|erlendirmesine göre emek verimlili|i büyük dü[ü[
kaydederek çiftlikler bak@ms@z kalabilirler. Avustralya’ da
koyun çiftliklerin say@s@ giderek artmaktad@r. Kuislend
tropik s@cakl@klar@na ra|men otlak alanlar say@s@ kabar@k
olup, Avustralya et üretiminde dünyada ba[ta gelen
ülkelerden birini olu[turmaktad@r.
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MELBURN VE
S`DNEY’E BAKI{

Viktorya eyaletinin en ilginç, en güzel ve en önemli
idari, siyasi, kültür, spor merkezi ile ba[kenti olan Mel-
burn’da gayri resmi verilere göre Makedonya’n@n tüm bö-
lümlerinden ve özellikle Lerin, Kostur, Prespa, Voden,
Manast@r, Ohri ve di|er bölgelerinden 50.000 Makedonyal@
vatanda[ ya[@yor. Toplumsal ve kültür ya[amda a|@rl@kl@
rol oynayarak çok uluslu mozaikin önemli unsurunu olu[-
tumaktalar.

Sidney 1788 y@l@nda Avustralya k@tas@nda kurulan
ilk `ngiliz yerle[im merkezlerinden biridir. Büyük deniz
liman@, gökdelenler kenti ve Yeni Güney Galler eyaletinin
ba[kentidir. Günümüzde Sidney havaalan@ yan@nda bu-
lunan Botani Bey’de 200 y@l önceleri kaptan Ceyms
Kuk’un gemisi demir atm@[ ve modern ile çok uluslu
Avustralya’n@n temellerini atm@[t@r. Sidney Melburn’dan
sonra Avustralya’da Makedonlar@n en kabar@k say@da
ya[ad@klar@ ikinci kenttir. Burada hem `ngilizce, hem
Makedonca konu[uluyor. Sidney havaalan@nda beni çok
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say@da Makedonya as@ll@ göçmen kar[@lay@p selamlad@.
Zaten burada Makedonya’dan gelen konuklar her zaman
böyle içtenlikle kar[@lan@rlar. Görü[me dostane ve içtenli
hava içinde geçti. Günlerden sal@yd@. O gün Makedonya
göçmenleri için büyük önem ta[@maktayd@. Çünkü Avu-
stralya-Makedonya Patrikli|inin y@ll@k meclis toplant@s@
yap@lmaktayd@.
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RAH`BE TEREZA’YLA VEDALA{MA

Hindistan’@ ziyaret edenler de|i[ik heyecana ka-
p@l@rlar. Bu ülke turistler için k@[k@rt@y@, sanatç@lar için ise
esin kayna|@n@ olu[turur. Sanat severleri için eski tap@-
naklar hazinesi, etnologlar için birçok din ve kültürün kay-
na[t@|@ ülkedir Hindistan. Bu farkl@ kayna[ma sadece bu
ülkede görülür. Tarihçilerin de|erlendirmelerine göre Hin-
distan dünyada en kalabal@k nüfusun ya[ad@|@ ikinci de-
vlettir. Siyasetçilere göre ise  ba|lant@s@zlar hareketinin
merkezidir.

Hindistan güneyde Himalaylar, Hindistan Yar@ma-
das@, Hint Okyanusu ve do|uda Arabistan Denizi’nden
Bengal Körfezi ve Gang nehrine kadar uzan@r. Monsun
ya|murlar@, eski medeniyeti, zenginlik ve dünyada en fa-
kirler ülkesidir. M.Ö. 6-4.cü yüzy@llar aras@nda ya[ayan
Dravidler Hindistan’da en eski yerli ahaliyi olu[turmak-
tayd@lar. Daha sonralar@ kuzeyden Ariyler kabilesi gelerek
Dravidlerle bin y@ldan çok  süren sava[lar yürütmü[ler.
Dravidlerin zaferi ard@ndan bu iki millet aras@nda beliren
geçinmezlik ve kin as@rlard@r devam etmi[tir. Bu konuda
çok say@da efsaneler var. Sözkonusu çekinmezlik hak-
k@nda Ariyiklerin dini kitaplar@nda özellikle içerikli bilgi
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kapsanm@[t@r. Sankrit dilinde yaz@lm@[ dünyaca tan@nm@[
Mahabrata ve Ramayana efsanevi eserlerinde bu dönemi
kapsayan olaylar anlat@l@yor.

Hindistan millattan önce ba[layarak günümüze
kadar  süren çalkant@l@ tarihe sahiptir. Hindistan zenginli|i
olan  baharatlar, alt@n, fildi[i ve de|erli ta[lar çok say@da
i[galcinin ilgisini çekmekteymi[. `[galcilerden biri Habe-
[istan imparatörü Birinci Dari Pencap’@ kurmu[ ve ijgal
etmi[tir. Büyük `skender ise Hindistan’@n daha büyük bö-
lümünü ijgal ederek Gang nehrine kadar varabilmi[tir.

Hindistan’da kald@|@m süre içinde edindi|im bilgiye
göre ülkeye yap@lan sald@r@lar sonucu kuzey bölümler
birle[erek Magatha `mparatorlu|unu kurmu[lar. Bu im-
paratorluk yüzy@llar sonra da|@lm@[t@r. Fakat Hindu, Bu-
dizm, `slam ve H@ristiyanl@|@n  Hindistan’da yay@lmalar@yla
dev tap@naklar ve di|er dini yap@lar in[a edilmi[tir. Bunlar
Hindistan’@n tarihi geli[mesinin göstergesidir. Hindistan
daha sonralar@ `ngiltere’nin sömürgesi olmu[tur. Hindis-
tan’da `ngilizler ilk demiryolunu in[a ederek bu ülkenin
çok zengin ve önemli tarihi ile ekonomi yöreleri aras@nda
irtibat kurulmu[tur. On kadar lehçenin konu[uldu|u Hin-
duslar ülkesinde `ngilizceyi resmi dil ilan etmi[ler.

1920 y@l@na kadar geli[meler böyleymi[. 1920 y@-
l@ndan sonra Mahatma Gandi’nin Kongre ba[kanl@|@n@ üs-
tlenmesi ve Nehru’nun milli  bilinci üst düzeye ç@karma-
s@yla, Hindistan’@n 1942 y@l@nda `ngiliz esaretinden kur-
tulmas@ ard@ndan 1947 y@l@nda ba|@ms@zl@|@na kavu[mu[tur.

Yakla[@k 5.000 y@l eski sanat eserleri ile Hindis-
tan dünya sanat alan@nda önemli yerini koruyor. Hindis-
tan’da sanat oldukça geli[mi[ ve milli ekonominin temel
faktörlerinden biridir. Ülkenin sanat eserleri M@s@r’dan
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ba[layarak Çin’e kadar ihraç edilmi[tir. Bu çok uluslu
ülkede her millet kendi zanaat@n@ iyi bildi|inden ötürü gu-
rurlan@yor. Her çe[it malzemelerden çe[itli e[yalar@n ya-
p@lmas@nda büyük ustal@kla çal@[@l@yor.

Gelenekler gere|ince Hindistan’@n her kad@n@ te-
peden t@rna|a kadar süslenmeye mecburdur. Süsler ge-
nelde gümü[, alt@n ve elmastan yap@l@r. Kad@nlar@n parmak-
lar@nda, al@nlar@nda, de|i[ik biçimde büyük hünerle süslen-
mi[ bilezik, küpe, yüzük ve buna benzer süsler görülebilir.
Kad@nlar@n belleri geni[ ku[akla ba|lan@p, üzerinde zincir
ve di|er süsler tak@l@r. Yüzükler ise elparmaklardan ba[ka
ayak parmaklar@na da tak@l@r. Kad@n süslerinin kalitesine
gelince onlar@n kalitesi ailenin maddi durumuna ba|l@d@r.
Maddi durumlar@ iyi olan aile kad@nlar@ kaliteli süs ta[@r.
Maddi durumlar@ k@r@k olan ailelerde kad@n süsleri pek
kaliteli de|ildir. Zengin kad@nlar geleneksel olarak süslerini
bayram günlerinde  takarlar. Köy kad@nlar@ ise süsleri
mütemadiyen ta[@rlar.

Sarata giyimi kad@nlarda en çok rastlanan gele-
neksel giyimdir. Dört ile dokuz metre uzunlu|unda olan
bu giyimle kad@n perdeye benzeyen bezle vücudunu sa-
rar. Giyimin her rengi ayr@ bir sanat kompozisyonunu
olu[turur. Çok de|erli “sanat” giysilerinin imal edildi|i Be-
nares merkezinde gümü[  [al ve alt@n ile gümü[ iplikle
örülü zengin sisli ba[ örtüleri göze çarp@yor.

Hindistan’da çe[itli metal süsleri ve filigranlar
üretilir. Metal ürünlerin imali s@ras@nda süslere özel önem
verilir. Hindistan kuzeyinde kullan@lan süslere gelince bitki
resimleri ya da geometri figürleri ba[ta gelmektedir. Ül-
kenin güney bölümünde ise genelde insan ve hayvan fi-
gürlerine rastlan@r. Tap@naklarda ise tanr@ figürleri ve süs
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e[yalar@ belirgindir. Süsler genellikle çekiç, döküm ve
oymac@l@kla yap@l@r. Ço|u kez figürler özel boyalarla
süslenir.

Racastan eyaletinde mesing ve bronzla i[lenmi[
eserler en çok tutulur. Orada birkaç litre su s@|an büyük
taslar üretilir. Taslar@n d@[ bölümünde alaca renkler a|@r
basar. Ke[mir ustalar@ bu gibi e[yalar@n i[lenmesinde ün
kazanm@[lard@r.

Hindistan’da en yay@lm@[ u|ra[@lardan biri örgü-
dür. Saman, yuta  ve palmiye ipli|inden çe[itli sepet, men-
dil, kad@n çantalar@ ve valizler üretilir.

`ngilizlerin sömürücülük y@llar@nda sözünü etti|i-
miz sanat u|ra[@lar@ pek çok geli[memi[ti. Fakat Hindi-
stan’@n ba|@ms@zl@|a kavu[mas@ndan sonra zanaatlar@n
canlanmas@ ve geli[mesine daha büyük önem verilmi[tir.
O zamanlarda Hindistan’@n tüm bölümlerinde zanaatç@
[irketleri kurulmaya ba[lam@[t@r. Daha büyük kentlerde
ise zanaat ürünlerinin sat@ld@|@ özel ma|azalar aç@lmaya
ba[lam@[t@r. Ça|da[ Hindistan’da zanaatlar ülke milli kül-
türünün en yüksek düzeyinde yer almay@ ba[arm@[lard@r.

Kalkuta’ya yapt@|@m ziyaret s@ras@nda edindi|im
bilgilere göre kentin kesin nüfusu say@s@ konusunda bilgi
edinmek oldukça zordur. Çünkü yüz bini a[k@n Kalkutal@
bar@nd@r@lacak yeri olmad@|@ndan sokakta ya[@yorlar. Bu
yüzden onlar nüfus say@m@yla kapsanam@yor ve kesin is-
tatistik  verilere ula[mak zor oluyor.

Kalkuta’n@n sanayi kesimi ile birlikte on milyondan
çok nüfusa sahip oldu|u tahmin ediliyor. Kalkuta liman@n-
da y@lda 15 milyon dolar üzerinde mal mübadelesi yap@l@-
yor. Denizden yüzlerce kilometre uzak olmas@na ra|men
Kalkuta liman özelli|ini korumay@ ba[ar@yor. Kent geni[
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alanda yay@lm@[t@r. Kentte fabrika ocaklar@, eski bunga-
lovlar, yeni modern binalar, geni[ aveni ve dar sokaklar
göze çarp@yor. Tuzlu batakl@klar üzerinde kurulan bu kent
büyük bir merkezi olu[turmakta. Üç yüz y@l önce önceleri
ise Kalkuta Hindistan’da di|er kentlere k@yasla Gang
nehrinin bir koluna yay@lan, anonim bal@kç@l@k köyüymü[.

Kalkuta sokaklar@ kentin gerçek yüzünü gözler
önüne seriyorlar. Dar çevrede in[a edilmi[ evlerin  çat@lar@
teneke ya da kiremitle örtülüdür. Binalar@n önündeki
dükkanlarda gavanoz ve yemek tencerelerinden yemek-
lerin kokusu oradan geçen her ki[inin i[tah@n@ açmaktad@r.
Sokaklarda ter içinde olan insanlar bele kadar yar@ ç@plak
geziyor. Bu tür atmosfer içinde milyonlarca bisikletin
sesleri kulaklara ç@nl@yor. Geleneksel rik[a’lar yan@nda
kalabal@k trafik ko[ullar@nda otobüsler hedeflerine ula[ma
yönünde durmaks@z@n kornaya bas@yorlar. Suyun çok ya-
va[ça akt@|@ demir pompalar önünde tencere ve küpler
dizilmi[tir. `çme suyu doldurmak için kuyrukta bekleyen
vatanda[lar@n say@s@ kabar@kt@r. Kalkuta’n@n kuzey ve gü-
ney bölümünde hayat böyle geçiyor. Kalkuta evsizler ve
fakirlerin say@s@na göre dünyada rekor k@r@yor.

Hindistan ve Kalkuta’y@ ça|@m@z@nn en hay@rsever
ki[isi, Üsküplü Rahibe Ana Tereza’n@n ya da Agnesa Gon-
ca Boyaciu’nun ölümü vesilesiyle ziyaret ettim. Rahibe
Ana Tereza dünyan@n en fakirlerine yard@m sunmakta har-
cad@|@ üstün insani çaba sayesinde çok say@da takdir ve
ödüle lay@k görülmü[tür. Nobel bar@[ ödülünü kazanan
Rahibe Ana Tereza 5 eylül 1997 y@l@nda Kalkuta’da kur-
du|u Fakirlere Yard@m Vakf@’nda ölmü[tür. Rahibe Tere-
za’n@n ölüm haberi dünyada tüm insanlar@ ve özellikle aç
olanlar@, evsizleri ve hastalar@ üzmü[tür.
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Rahibe Ana Tereza’n@n ya[am öyküsü Vardar
nehrinin sa| yakas@nda, Üsküp’ün bir zamanki Latin
semtinde Makedonya’n@n Osmanl@ iktidar@ alt@nda bulun-
du|u dönemde yaz@lmaya ba[lam@[t@r. Katolik dinine men-
sup olan Gonca Boyaciu çocuklu|u ve gençli|ini Üsküp’te
geçirmi[tir. Nikola ve Drona (Tranafila) Boyaciu’nun üç
çocu|undan en küçü|ü olan Agnesa Gonca 26 A|ustos
1910 y@l@nda dünyaya gelmi[tir. Küçük Gonca’n@n ço-
cuklu|unu geçirdi|i ev günümüzde kent ticaret merke-
zinin giri[inde eski “Pop Koçina” soka|@nda bulunuyor-
mu[. Esrarengiz ko[ullarda ölen babas@ Nikola Üsküp
katolik mezarl@|@nda gömülmü[tür. Agnesa Gonca baba-
s@n@n öldü|ü zaman 7 ya[@ndayd@. Babas@ Nikola’n@n ölümü
Boyaciu ailesinin ya[am@nda dönü[üm noktas@n@ olu[tu-
ruyor. Gonca’n@n annesi misyoner k@zkarde[i Agu ile
birlikte Arnavutluk’a gidiyor. Arnavutluk makamlar@
dünyan@n çok say@da ünlü [ah@slar@n@n bask@lar@na kar[@n
Rahibe Tereza’n@n Arnavutlu|a girmesi ve yak@nlar@n@
ziyaret etmesine izin vermemi[ler. Bu yüzden Drona ile
Agu çok sevdikleri Gonca’y@ bir daha görmeden Arnavut-
luk’ta ölmü[lerdir. Gonca’n@n karde[i Lazar ̀ talya’ya gidip
dük ailesinden bir k@zla evlenmi[ ve dünyaya gelen k@z
çocu|una k@zkarde[i Gonca’n@n ismini vermi[tir.

Rahibe Ana Tereza’n@n ya[am@ boyunca ve ölü-
münden sonra hay@rsever misyonu konusunda yay@mla-
nan yaz@larda kas@tl@ ya da kas@ts@z hatalar@n yap@ld@|@n@
vurgulamak özel önemdendir. Fakat bilinen bir gerçek
var ki, Rahibe Ana Tereza Üsküp’te do|mu[ ve katolik
dini mensubudur. Rahibe Ana Tereza’n@n ana dili h@rvat-
çayd@. Zagreb üzerinden `rlanda’ya giderek orada `n-
gilizceyi ö|renmi[tir. Daha sonralar@ ise `rlanda’dan
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Hindistan’@n Kalkuta kentine gitmi[tir. Kalkuta Büyük Bri-
tanya imparatorlu|unun o zamanlarda Londra’dan sonra
en büyük kentini olu[turmaktaym@[.

Rahibe Ana Tereza Kalkuta’ya 6 Ocak 1929 y@l@nda
gelerek orada hayat@n sonuna kadar ya[am@[t@r. Hindis-
tan’da ya[ad@|@ sürede do|um yeri Üsküp’ü sadece iki
kez ziyaret etmi[tir.

Gonca Boyaciu 24 May@s 1931 y@l@nda gelece|iyle
ilgili hayat@nda en önemli karar@n@ alarak ismini de|i[tirmi[.
16.c@ yüzy@lda `spanya’n@n ünlü rahibesi Tereza onuruna
rahipli|i seçiyor ve Rahibe Ana Tereza ismini al@yor.
Rahibe Ana Tereza Kalkuta sokaklar@nda ya[ayan fakir
insanlar@n yazg@s@n@ payla[arak uzun bir süre bu kentte
rahibelik faaliyetini sürdürüyor. 1948 y@l@nda Papa 12.ci
Piye Rahibe Ana Tereza’ya ba|@ms@z rahibe olma iznini
veriyor. O andan itibaren Rahibe Ana Tereza Hindistan
vatanda[@ oluyor. Bu dönemde Fakirler Misyonerli|i Vak-
f@n@ kuruyor. Vak@f üyeleri mavi [iritlerle süslenmi[ mü-
tevazi beyaz (Sari diye adland@r@lan) giysiyi giyiyorlarm@[.
Sol omuzunda ise haç tak@yorlarm@[. Böylelikle ola|anüs-
tü enerjisiyle fakirlere, hastalara, evsizlere, öksüzlere,
ya[l@lara ve malüllere yard@m kampanyas@n@ ba[latm@[ ve
hayat@ boyunca yard@m@n@ esirgememi[tir. Zaten ya[am@n@
da bu insanlara adam@[t@r. Rahibe Ana Tereza hay@rse-
verli|iyle sadece Hindistan’da de|il, dünya çap@nda ünlü
ve sayg@n vatanda[ olmu[tur. Makedonya Cumhuriye-
ti’nde de Rahibe Ana Tereza’n@n Fakirlere Yard@m Hem[i-
reler Vakf@’n@n bir kolu faaliyetlerini sürdürmektedir.

Efsanevi Rahibe Ana Tereza ay@r@m yapmaks@z@n
dünyada her millet ve dinden fakirlere yard@m sunma
yönündeki uzun y@llar faaliyetleri sayesinde Nobel Bar@[
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Ödülü’ne lay@k görülmü[tür. Fakir çocuklar@n e|itimini
sürdürmelerinde sundu|u ola|anüstü katk@lar@ sayesinde
UNESKO ödülü, Cavaharlal Nehru Hindistan ödülü,
Univerzal Anne ödülünü ve daha kimi ödül ile takdirler
kazanm@[t@r. Ancak Rahibe Ana Tereza için en büyük ödül
ve takdir yard@ma muhtaç insanlara yard@mda bulunmakt@.
Dünyada fakirli|in ortadan kald@r@lmas@nda en büyük
katk@s@ geçen hay@rsever insanlardan biriydi. Ünlü misyo-
ner olmakla gerçekle[tirdi|i hay@rsever faaliyeti sayesinde
sahip oldu|u sayg@y@ ku[kusuz fazlas@yla hak etmi[tir.

Rahibe Ana Tereza’n@n gömme merasimi Kalku-
ta’n@n Aziz Tomas kilisesinde dini ayinlerle yap@ld@.
Gömme merasiminin ba[lang@c@nda Rahibe Ana Tere-
za’n@n tabutunu ta[@yan araç Netaci stad@na girdi|inde
tribünlerde Hindistan ve kom[u ülkeler ile dünyan@n dört
yan@ndan gelen binlerce vatanda[ ve üst düzey devlet
görevlileri, kraliyet ve diplomasi temsilcilerinin sesleri
kesildi. Stada bir an sessizlik bast@. Buysa ya[aman@ dü-
nyadaki tüm fakirlere adayan ve onlar@n iyili|i ile daha
mutlu yar@nlar@ için yorulmaks@z@n çaba harcayan büyük
hay@rsever Rahibe Ana Tereza’n@n eseri ve ya[am@na
sayg@ ifadesiydi.

Hindistan makamlar@n@n mükemmel organizasyo-
nuyla yap@lan gömme merasimini Rahibe Ana Tereza’ya
Hindistan ve dünyan@n dört bir yan@ndan gelen insanlar@n
bu büyük hay@rsever insana sayg@ duru[u izledi. Tabutunu
süsleyen beyaz çiçek demetleri ünlü misyonerin dünyada
bar@[ simgesini olu[turdu|unu da do|rulamaktayd@lar.
Gömme merasiminde haz@r bulunan çok say@da devlet
adamlar@ aras@nda Hindistan cumhurba[kan@, ba[bakan@,
ABD Ba[kan@ Bil Klint@n’@n e[i  Hilari Klint@n, Ürdün kraliçesi
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Nur, Fransa Cumhurba[kan@ Jak {irak’@n e[i Leydi Ber-
nadet {irak, Kanada ba[bakan@n e[i Alin Kretien, Kalkuta
belediye ba[kan@ Sonya Gandi, Arnavutluk cumhurba[-
kan@, Gana cumhurba[kan@, çok say@da ülke bakanlar@,
Belçika eski kraliçesi ve Makedonya Cumhuriyeti devlet
bakan@ Vladimir Naumovski’nin ba[kanl@|@ndaki Makedo-
nya Cumhuriyeti hükümet kurulu vard@. Makedonya ku-
rulu Üsküp Belediye Ba[kan@ Risto Penov, “Nova Make-
donya” gazetecisi Yasmina Mironski ve Dini Birliklerle
@li[kiler Cumhuriyet Komisyonu ba[kan yard@mc@s@ndan
olu[uyordu.

Rahibe Ana Tereza’n@n gömme merasimi üç bu-
çuk saat sürdü. Makedonya kurulu Makedonya ulus ile
halklar@ ve Makedonya devleti ad@na Rahibe Ana Tere-
za’n@n mezar@na çelenk koyarak Makedonya vatanda[lar@
ve özellikle Rahibe Ana Tereza’n@n do|du|u Üsküp kenti
vatanda[lar@n@n sayg@s@n@ dile getirdi. Rahibe Ana Tere-
za’n@n varisi k@zkarde[i Nirmala kendi ad@na ve Rahibe
Ana Tereza’n@n eserine  sayg@ duyanlar ile onu sevenler
ad@na te[ekkürlerini bildirdi. Nirmala Rahibe Ana Tere-
za’n@n hayat@n@ tüm insanlara ve özellikle dünyada tüm
fakirlere adad@|@n@ vurgulad@. Sonunda k@zkarde[inin haya-
t@n@n dünyan@n tüm insanlar@ ve fakirlerine bir hay@r duay@
olu[turdu|unu vurgulad@.

Gömme merasimi Rahibe Ana Tereza Vakf@ Ko-
rosu dualar@yla sürdürüldü. Ard@ndan Rahibe Ana Te-
reza’n@n tabutu Kalkuta meydanl@|@nda bulunan ve Rahibe
Ana Tereza’n@n hayat@n@ geçirdi|i Fakirlere Yard@m Vakf@
binas@na götürüldü. 11 milyon nüfusun ya[ad@|@ Kalkuta’da
Rahibe Ana Tereza’n@n ruhu, simas@, dualar@ gömme me-
rasimi ard@ndan bile uzun zaman hissediliyor gibiydi.
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Hindistan ziyareti s@ras@nda Makedonya Cumhu-
riyeti kurulu Bat@ Bengal Adliye ve Yasama Bakan@ Misti
Athikari ve Kalkuta Büyük[ehir belediye Ba[kan@ Prasan-
ta Çatelgi ile ayr@ ayr@ görü[melerde bulundu. Görü[me-
lerde Makedonya Cumhuriyeti ile Hindistan ve Üsküp ile
Kalkuta aras@nda i[birli|in daha da peki[tirilmesi ko-
nusunda söz edildi. Özellikle iki ilke aras@nda mevcut ili[-
kilerin canland@r@lmalar@ ve Makedonya Cumhuriyeti’nin
ba|lant@s@zlar hareketine gözlemci olarak kat@lmas@ im-
kanlar@ üzere dü[ünce teatisi yap@ld@. Bunun yan@ s@ra Üs-
küp ve Kalkuta’n@n karde[ kent olmalar@ ve Kalkuta’da
Rahibe Ana Tereza’n@n mezar@nda an@ lehvas@n@n aç@lmas@
giri[imi ba[lat@ld@.

20. yüzy@l@n en büyük hay@rsever kad@n@ ilan edilen
Rahibe Ana Tereza Üsküp, Kalkuta ve dünyan@n vatan-
da[@yd@. 1980 y@l@nda Üsküp’e olan ziyareti s@ras@nda Ma-
kedon, Arnavut, Ulah, S@rp ya da ba[ka milliyet mensubu
mudur [eklindeki bir gazeteci sorusunu kendine özgü bir
stilde yan@tlad@: “Kendimi do|um kentim Üsküp’ün va-
tanda[@ olarak hissediyor, ancak tüm dünyaya ait ol-
du|umu da vurgulamak istiyorum.”

Yerle[ti|im modern otelden ö|leden sonra ayr@l-
d@|@m s@rada d@[ar@da sa|anak monsun ya|muru ya-
|@yordu. Kalkuta havaalan@na hareket ettim. Kalkuta so-
kaklar@ yayalar ve arabalarla dolu oluklar@ndan ötürü otel-
den havaalan@na kadar yolu geçmek zor oldu. Trafik ka-
labal@|@ yüzünden [oförler sinirlenerek korna çal@yor, yol
vermeyen meslekda[lar@yla az kals@n kavga ediyorlard@.
Fakat birbirlerine sald@rd@klar@n@ görmedim.

Kalkuta havaalan@na vard@|@mda “Briti[ Eirveys”
boing tipi  uça|a binip koltu|a yerle[tim. Bu üzücü olay
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nedeniyle Hindistan’a yapt@|@m ziyaretle ilgili izlenimlerimi
toparlama f@rsat@n@ buldum. Birkaç saatl@k yolculuk ard@n-
dan uçak Londra’n@n “Hitrou” hava alan@na ini[ yapt@. Lon-
dra havalan@ndan Makedonya’ya hareket ederken dünya-
n@n bu büyük ülkesine gerçekle[tirdi|im ziyaretten ötürü
memnuniyetimi gizleyemiyordum. Fakat ayn@ zamanda
büyük hay@rsever Rahibe Ana Tereza’y@ yitirdi|imizden
ötürü de üzüntüm sonsuzdu. Rahibe Ana Tereza da haya-
ttayken buna benzer bir gezi gerçekle[tirmi[ti. Ancak
`rlanda üzerinden Üsküp-Kalkuta seferini tercih etmi[ti.
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KI{KIRTI OLARAK RÖPORTAJ

Ünlü Makedon gazeteci ve çevirmeni Slave Niko-
lovski-Katin röportaj türünden olan “Evliya Çelebi seya-
hatlerinin izlerinden” man[etli yeni kitab@yla adyapm@[
Türkiye seyahatname yazar@ Evliya Çelebi’nin dü[ün-
cesini izleyerek Avrupa ve daha geni[çe seyahatler yap-
m@[ ve kentlerin insanlar gibi ruha sahip olduklar@n@ be-
lirtmi[tir. Nikolovski’ye göre geçmi[e sahip kentlerin ruhu
vard@r. Bu yüzden kentler kaderi, tarihi ve perspektifleri
aç@s@ndan insanlara benzerler.

Bu ana dü[ünce bir yol gösterici olarak Slave Ni-
kolovski-Katin’in röportajc@ görü[lerini dile getirmektedir.
Onun bu görü[leri ise dinamik, canl@ ve farkl@ dil tarz@yla
sergilenmi[tir. Tüm bunlar `talya, Fransa, Almanya, Da-
nimarka, Norveç, Macaristan, Romanya, Çek Cum-
huriyeti, Rusya, Kanada, Amerika Birle[ik Devletleri, Bre-
zilya, Avustralya, Hindistan, Türkiye, M@s@r ve `srail seya-
hatleri röportajlar@nda içerilmekteler. Müellif dünya turu
yaparak izlenimlerini belli miktar sayfalarda aktarm@[. Bu
sayfalarda insanl@k medeniyetinin farkl@ taraflar@ ayd@n-
lat@lm@[t@r.
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Çok say@da efsane ve tarihi olaylar arac@l@|@yla
müellif geçmi[in ve gelece|in ayr@lmaz parças@ olarak
günümüzdeki geli[meleri dile getirmektedir. Okurlar@n
ilgisini çekmek amac@yla Slave Nikolovski-Katin k@sa
tan@t@mlarla ve çok say@da delillerle yer ve olaylar@ anlatma
tarz@ndan yararlan@yor. Sanatsal röportaj yoluyla ise yer
ve olaylara canl@l@k vererek, his aç@s@ndan olaylar@ analitik
bir [ekilde birle[tirmeyi ba[arm@[t@r. Röportaj@n iki türünü
biraraya getirerek müellif canl@, ilginç ve celbedici sayfalar
yazm@[t@r.

Büyülü Roma kenti, @[@klar kenti Paris, Frankfurt
ve di|er kentlere yapt@|@ seyahatler röportajlar@yla müellif
asl@nda Avrupa ve daha geni[çe adyapm@[ Türkiye
seyahatname yazar@ Evliya Çelebi’nin gezdi|i yerleri ge-
zerek canl@ röportajlar yazm@[t@r. Böylelikle asl@nda Ev-
liya Çelebi’nin izinden gitmeyi amaçlam@[ ve bu yönde
ba[arm@[t@r.

Her yolculuk bir yenili|i, yeni bir ya[ant@y@ olu[tur-
makta. Moskova, Montreal, Rio De Janeiro, Kalkuta, `s-
rail, `stanbul ve Kahire seyahatleri bunun tasd@|@ olsa
gerek.

D-r Vasil Totsinovski
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