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Hazırlık
Uzun zamandır Balkan ülkelerini topluca gezmek istiyordum.
!
!
!
Bu isteğim çeşitli sebeplerle ertelenmişti. Fena da olmamıştı, zira bu süre zarfında bölge ülkeleri
ve onların tarihi, coğrafyası hakkında bilgilenme fırsatım oldu. Şubat ayında bir havayolu
firmasının İstanbul-Priştina gidiş geliş 80 Euro’luk uçak bileti kampanyasını gördüğümde o andan
itibaren önümdeki bir ayı planlamaya başladım. Biletimi yirmi beş gün sonraki bir uçuş için satın
alıp orada geçireceğim 15 günü, yapacağım harcamaları, ulaşım ve konaklama alternatiflerini, gezip
görmek istediğim noktaları ana hatlarıyla belirledim. Yine de olası değişiklikler için programı
biraz esnek yaptım. Bu plana göre tam 7 ülke ve 10 şehir gezecektim. Konaklama ve beslenme
harcamalarımı oldukça ekonomik tutmalı; ulaşımda olabildiğince otostop denemeli, Türkiye’ye
kıyasla daha ekonomik ülkeleri gezecek olsam da temkinli tavranmalıydım. Zira pek de geniş bir
bütçem yoktu (Birkaç yüz euro). Uçuşa bir haftadan az bir zaman kala Çanakkale’deki erkek
kardeşim Nail ile telefonlaştık ve o da gelmek istediğini söyledi. Daha önce hiç yurtdışına
çıkmamıştı ve bu seyahatteki ülkelerin tamamı vizesiz gezilebileceği için, rahat bir başlangıç
olacaktı. Benim yirmi gün önce 80 Euro ödeyerek aldığım uçuş için kardeşime bunun tam iki
mislini ödemek zorunda kaldık. Seyahate beş gün kala bunu bulabilmemiz de güzeldi. İki kişi
gezecek olmak beni de rahatlattı. Ben İzmir’den, o Çanakkale’den yola çıkıp 17 Mart Cumartesi
sabahı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda buluşmak üzere randevulaştık. Haydi bakalım...

!
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17 Mart 2012 - Cumartesi
Priştina
Priştina Havalimanı ve İlk Sorgu
Yaklaşık iki saatlik bir uçuşun ardından Priştina’ya indik. Pasaport kontrolü için kuyruğa girdik.
Sıra bize geldiğinde kardeşimle beni kenara alıp diğer yolcuların işlemi bitene kadar bir odada
beklettiler. Tüm yolcular çıkıp kontrol alanı boşalınca üç dört farklı polis sorular sormaya başladı.
Neden oraya geldiğimizi, neler yapacağımızı, niye yazlık tatil sezonu yerine mart ayını tercih
ettiğimizi... vs. Başta makul görünen sorulara ben de makul cevaplar vererek her ikimizin de birer
üniversite öğrencisi olduğunu, iki haftalık bu boş dönemde gezmek istediğimizi; Priştina
havalimanındaki kontrol polislerinin sahip olduğundan çok daha düzgün bir ingilizce ile
özetledim. Özetlemekle de kalmayıp söylediklerimi belgelendirdim. Bu tip sorgulara alışkın
olduğumdan bu kez hazırlıklı gitmiştim. En azından makul ve yasal çerçevede, bir turist olarak
hazır olduğumu düşünüyordum. Ancak bu çerçevenin dışını öngörememiştim. Kardeşimle beni
ayrı ayrı çağırarak aynı şeyleri tekrar sordular. Polisler nerelerde nasıl konaklayacağımızı, ziyaret
edeceğim arkadaşların müslüman mı hıristiyan mı olduğunu, o an karşılarında ne kadar nakit para
gösterebileceğimizi öğrenmek istedi. Kısa boylu olan bir tanesi ise Makedonya, Arnavutluk,
Bosna ve Sırbistan’ı gezeceksem Kosova’ya gelmiş olmamın çok büyük bir hata olduğunu; buradan
başlayacak bu seyahate izin vermeyeceğini söylemeye çalışıyordu. Tarih, müslüman, hıristiyan, bu
topraklar... gibi sözcükler tekrarlıyordu. Bir şekilde takıntıları olan bu hıristiyan-Sırp milliyetçisi
abimizi devre dışı bırakarak derdimi daha aklı başında görünen diğer iki görevliye tekrar (3. kez)
anlattım. Havayolu firmasının Türk bir çalışanı da gelip onların dilinde bana yardımcı oldu. Sonuç
olarak kırk beş dakikalık sorgunun ardından bu seyahatte yanına gideceğim tüm insanların ad,
soyad, iletişim bilgileri ve dinleri ile ilgili sorularını cevaplayan bir kağıt parçasını imzalayarak
Priştina’nın güzel ve aydınlık gökyüzüne çıktık.
Priştina - Üsküp
Her ne kadar internetteki bilgilerde belediye otobüsü bulunduğu yazsa da Priştina havalimanı ile
şehir merkezi arasındaki ulaşım sadece taksilerle sağlanıyor. Pazarlık sonucu 15 Euro’ya
götüreceklerini söylüyorlar. Biraderimle yaptığımız istişare sonunda ilk andan bu harcamayı
yapmayıp otostop ile şansımızı denemeye karar veriyoruz. Anayol kenarında el kaldırdığımız
sekizinci veya dokuzuncu araba durup bizi alıyor. Şanslı başladık. Arabayı kullanan bir tarım
profesörüymüş. Akademik etkinlikler dolayısıyla Türkiye’ye gelip gitmiş birkaç kez. Yanında da
asistanı olan öğrencisi. O da Kocaeli Üniversitesi’ne gelmiş daha önce. Havadan sudan sohbetle
geçen yirmi beş dakikalık yolculuktan sonra bizi otobüs terminaline bırakıyorlar.
Bir saat sonra kalkacak Üsküp otobüsü için 11 Euro ödeyip iki bilet alıyoruz. Vakit az. Bu yüzden
otogardaki tek kafeye oturup sipariş veriyoruz. Kahve olarak sadece üçü bir arada varmış, eh
kabul. Siparişleri getiren arkadaşla çat pat türkçe konuşuyoruz. 3 Euroluk hesabı ödeyip
otobüsümüze biniyoruz.
Makedonya sınırında muavin herkesin pasaportunu toplayıp kontrol polisine götürüyor. İki
dakika sonra kardeşimle beni dışarı çağırıyor. Makedon sınır polisi, niye aynı gün önce Priştina’ya
inip hemen ardından Üsküp’e geçtiğimizi soruyor. Böylesinin, direk Üsküp’e uçmaktan çok daha
ucuz olduğunu söyleyip uçak biletimi gösteriyorum. Bu cevap polislerin hoşuna gidiyor. Bizi
otobüse geri götürürken ‘Erdoğan zengin, size yeterince para vermiyor mu?..’ diye şaka da yapıyor
kerata. Beş dakika bile sürmeyen bu makul sorgu ve kontrolün ardından Makedonya dağlarından
geçip Üsküp’e ulaşıyoruz...
!
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Üsküp
Angel ve Marija
Üsküp otogarına varınca kontörlü bir telefon bulup
arkadaşım Angel’i arıyorum. Beş dakika sonra
bizi arabasıyla alıp evine
götürüyor. Bu arada İzmir’den
beri yanımda taşıdığım
kocaman çömlek darbuka da
sahibine kavuşuyor. Angel küçük
bir müzik grubunda ritm çalıyor.
Eski ve aleminyum darbukasını
yenilemek için bunu bana birkaç
gün önce sipariş etmişti.
Evde eşi Marija bizi karşılıyor.
Angel ve Marija çok genç bir çift ve Mart 2012
itibariyle henüz üç aylık evliler. Küçük, aydınlık,
şirin 1+1 evlerinde bizi iki gün misafir edecekler.
Evin bir köşesinde mumlar yanıyor. İsa resimleri ve
dini motiflerin olduğu bu köşe üzerine sohbet
ederken her ikisinin de oldukça dindar birer
aileden gelen ve hatta bu vesile ile tanışıp evlenmiş
olan uyumlu bir çift olduğuna kanaat getiriyorum.
Zira bir sonraki gün pazar ve her pazar sabahı
olduğu gibi yine kiliseye gidecekler. Nail bunu
ilginç buluyor ve ertesi sabah biz de onlarla birlikte
ortodoks ayinine katılmak üzere plan yapıyoruz.
Marija’nın annesinin hazırlayıp gönderdiği lahana
sarmaların da olduğu harika bir akşam yemeğinden
sonra hep birlikte yürüyüşe çıkıyoruz. Şehrin
politik ve demografik yapısı hakkında pek
bilmediğim şeyleri Angel’dan öğreniyorum.
Makedonlar ve Arnavutlar arasındaki adı
konmamış bir gerginlikten ve şehrin bu düşmanlığa
uygun bölünmüşlüğünden söz ediyor. Türkler bu
gerginliğin dışında kalsa da müslüman oldukları
için Arnavutlar’a yakın görünüyor(muş). Ve son on
yılda ülke genelindeki kilise sayısı beş kattan fazla
artmış. Bunu da, kominist dönem ve öncesinde
ibadet faaliyetleri kısıtlanan dindar halkın yeniden
özgürleşmesi olarak yorumluyor Angel.
Üsküp’ün gece ışıltısında turlayıp Türk çarşısında
‘çay’ içiyoruz...
!
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18 Mart 2012 - Pazar
Pazar Ayini
Sabah erken kalkıp kiliseye gidiyoruz. Hava çok
güzel. Kardeşimle bir süre ayini izleyip kalan
vakitte kilisenin bahçesinde ve çevresinde
takılıyoruz. İki nokta dikkatimi çekiyor. Biri,
ibadet için içeri giren kadınlar solda, erkekler
sağda dikiliyor. Katolik kiliselerinde kadın erkek
birlikte görmeye alıştığımız düzen ortodokslarda
daha farklı. Kilisenin kubbesindeki deliklerden
içeri muazzam bir güneş ışığı süzülüyor. Papaz,
elindeki tütsüleri sallayarak dolaşıyor, koro
melodik dua veya ilahiler okuyor. Sinematografik
bir görüntü hakim, ama insanları rahatsız etmemek
için makinamı çıkartmıyorum. !
Dikkatimi çeken bir diğer nokta ise çok fazla genç
ve çocuklu aile olması. Yirmi beş yaşın altında, evli
ve çocuklu onlarca çift gözlemliyorum.
Çarşı
Öğlene doğru kiliseden çıkıp Angel ve Marija’nın
arkadaşları ile çarşıda buluşuyoruz. Börek ve çayla
kahvaltı yapıyoruz. Çarşıda ‘Çanakkale’ adında bir
dükkan tabelası görmem ve Türk börek satıcısı ile
ingilizce anlaşmaya çalışmam ilginç oldu. Kahvaltı
sonrası külahta çekirdek alıp çitleyerek şehrin en
büyük parkını geziyoruz. Park, bu aydınlık pazarı
değerlendiren genç ve çocuklu ailelerle dolu.
Marija ayaküstü beni de bir Makedon kızı ile
evlendirmek istiyor.
Matka
Parktan sonra arabaya atlayıp 20-30 KM
uzaklıktaki Matka Gölü’ne gidiyoruz ki iyi ki de
yapıyoruz bunu. Dağların arasında uzun bir
yürüyüş yolu, yanımızda akan nehire paralel
ilerliyor. Üzerinde kürekli kanocuların antreman
yaptığı nehir daha ilerde yine dağların çevrelediği
büyük bir göl ile birleşiyor. Manzara ve atmosfer
pek güzel. Yürüyüş yolunun sonunda, hemen
nehrin dibinde eski bir kilise var. Şimdi restoran
olarak işletiliyor. Orada Makedon mutfağının
meşhur ‘tafça krafça’sı ile karnımızı doyuruyoruz.
Tafça krafça, bildiğimiz salçalı kuru fasulyenin
küçük çömlekte pişirilip servis edildiği tanıdık bir
yemek. Böylece Üsküp gezimizi sona erdiriyoruz.
! sabah Ohrid’e doğru yola çıkacağız...
Ertesi
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19 Mart 2012 - Pazartesi
Üsküp - Ohrid Yolu ve Otostop Denemeleri # #
#
#
#
#
Bir gece önce eve dönerken temiz bir karton parçasını gözüme kestirip almıştım. Hem Latin, hem
Kiril harfleri ile niyetimizi açıkça belli eden bir otostop tabelası yapıyoruz. Marija bize yolluk
birer sandviç hazırlıyor. Bir iki de meyve koyuyor. İki gündür niyet ve temennileri hakkında fikir
sahibi olduğum bu çiftin bir gün iyi birer anne baba olacağını söylüyorum onlara. Tekrar
görüşmek üzere vedalaşıp belediye otobüsüne biniyoruz. Ülkenin güneyine giden otoyolun
kenarında beklemeye başlıyoruz. Kahvaltı etmemiştik. Oradaki benzinlikten birer meyve suyu
alıp Marija annemizin yolluklarını mideye indiriyoruz. :)
Hava çok güzel...!
!
!
!
!
!
Dönüşümlü olarak bir saatten fazla otostop çekiyoruz ancak duran yok. Fikir değiştirip otobüsle
gitmeye karar veriyoruz. Bunun için kişi başı 10’ar Euro ödeyeceğiz ancak görünürde Ohrid’e
giden bir otobüs de yok. Bir buçuk saatin sonunda merkeze geri dönüp otogardan binmeye karar
verdiğimiz sırada bir araba duruyor. 35 yaşlarındaki erkek sürücü bizi Ohrid yolu üzerindeki
Gostivar’a kadar bizi götürebileceğini söylüyor. Sevinip hemen atlıyoruz. Bu yarı yol demek. Arka
koltukta bir polis üniforması asılı. Gostivar’da yaşayan bu arkadaş Üsküp’te hastanede yatan
babasını ziyaretten dönüyormuş. Acil şifalar dileyip bir küsür saat sonra Gostivar otoyol gişeleri
yakınında iniyoruz. On beş dakika kadar otostop deniyoruz, duran yok. Ohrid yazan bir minibüs
duruyor, biniyoruz. Toplamda 10 Euro’ya, öğlen vakti Ohrid’e ulaşıyoruz. Şimdi konaklama, yeme
içme ve gezinti için koca bir öğleden sonramız var.
Ferit
Ohrid’e gelmeden önce, bizi misafir edecek birini aramıştım. Ferit ile haberleşmiştik ancak son
gün evin müsait olmadığını, yine de bizle buluşup kenti gezdireceğini söylemişti. Tavsiyesi üzerine
merkezdeki bir hostele gidip kişi başı 10 Euro’ya buraya yerleşiyoruz. Öğleden sonra Ferit ile
buluşuyoruz. Sağolsun bizi epey gezdiriyor. Kendisi moda eğitimi için İtalya’ya gitmek isteyen
genç bir üniversite öğrencisi. Babası da İtalya’daymış zaten. Birkaç saat sohbet edip dolaştıktan
sonra vedalaşıyoruz...

!
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Ohrid
Biz gelmeden birkaç gün önce Ohrid’de kar
varmış. Karşı tepeler hala beyaz. Taş sokaklarda,
dokusu korunmuş mahallelerde turluyoruz hava
kararana kadar. Sonra hostelin hemen yakınındaki
marketten alışveriş yapıyoruz akşam yemeği için. Ölü sezon
olduğundan hostelde bizden başka kalan yok. Mutfakta rahatız yani.
Türkiye’den yanımda getirdiğim hazır çorbalarımızın yanına Nail,
peynirli omlet ve makarna yapıyor. Elektrikli ocakta bunları
pişirmek biraz uzun sürse de, Makedonca dublajlı Aşk-ı Memnu
izlerken zaman geçiyor mutfakta. Yemekten sonra gece biraz kenti
turlayıp dönüp yatıyoruz. Sonraki gün Arnavutluk’a geçip başkent
Tiran’a gideceğiz. Emre’nin misafiri olacağız... :)

20 Mart 2012 - Salı
Ohrid, Güzel Ohrid...
Odamızın balkonundaki keyifli kahvaltıdan sonra Tiran otobüsü
için Struga’ya gitmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Struga, Ohrid’in 15
KM kuzeyinde, Arnavutluk sınırına yakın küçük bir şehir. Buradan
Tiran’a tek otobüs varmış, o da gece yarısı. Bu bilgi üzerine günün
büyük bölümünü Ohrid’de geçirip bir gün önce görmediğimiz
Samuel surlarına ve kaleye çıkmaya karar veriyoruz. Şehrin pek çok
yerindeki kilise restorasyonu ve inşaatı arasından geçip en tepeye
ulaşıyoruz. Manzara güzel, hava güzel, kiliseler güzel...

!

Ohrid - Struga $
$
$
$
$
Akşamüstü Ohrid’den bir taksi dolmuşa atlıyoruz. Yol üstünde,
biraz uzakta bir Türk Koleji görüyoruz, Fettulah’ınkilerden
sanırım... Yarım saatten kısa sürede Struga’ya varıyoruz. İki kişi 5
Euro. Şimdi şu Tiran otobüsünü bulalım bakalım...
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Struga
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ohrid’e bu kadar yakın olmasına rağmen oranın güzelliğinden pek de nasiplenememiş bir
yerleşim yeri Struga. Burada biraz planımızdan saptık; özetleyeyim...
!

Merkezde indik. Otobüs garı şehrin oldukça uzak olduğu söylenen diğer ucundaymış. Taksiyle
gitmeliymişiz. Çarşıda yürürken havayolu afişleri olan bir turizm acentesine girip Tiran otobüsüne
binmek istediğimizi söylüyoruz. Acenteci baba merkez otogarı aradığında yüzünde bir şaşkınlık
beliriyor. Tiran’a günaşırı otobüs çalışıyormuş ve en erken ertesi sabah varmış. Bu durumda bir
gece daha konaklama parası verme ihtimalimiz var ki pek yanaşmıyoruz kardeşimle bu fikre. Hava
kararmaya başladı. Acentedeki babanın aklına geliyor, Struga’dan direk otobüs olmasa da başka
yerden gelip Struga’dan geçen transit bir Tiran otobüsü olabilirmiş. Bunun için gece yarısı 12 ile 1
arası şehrin çıkışındaki bir benzinlikte beklemek gerekiyormuş. Bunu denemeye karar veriyoruz.
Otostop fikrine uzağız, çünkü bir ülkeden diğerine sınır geçeceğiz ve bu iki ülke birbiriyle hiç de
canciğer kuzu sarması değil. Bir de ilk gün yaşadıklarımız var tabi. Bu şansla kesin geri postalarlar
bizi. (Yine de hem akşamüstü, hem de ertesi sabah erken saatlerde yol kenarında deniyoruz şansımızı...)
Benzinlik, anayol ve otogar aynı yönde. Sırtımızda çantalarla aramaya başlıyoruz. Sorduğumuz
kişiler yürümeyip taksiye binmemizi öğütlese de acelemiz yok, dolaşa dolaşa buluruz diye
adımlıyoruz. Küçük bir pazar yerinden geçerken elma satan yaşlı bir amca durdurup soruyor:
‘Dooçe, alman? Rus? İngliş?...’ Türkiye deyip Tirana, autobus vs. diye derdimizi anlatınca hem
birilerine sesleniyor, hem de başlıyor çat pat Türkçe konuşmaya: ‘Sen verecek 50 avro, bu çocuk
götürecek seni Tirana’ya, kendi taksisiylen...’ Teşekkür edip öğrenci olduğumuzu, paramızın
olmadığını, bu yüzden mecburen otobüsü bulmamız gerektiğini güleryüzle anlatıyoruz. Bu arada
bir anda etrafımızda 8-10 kişi toplanmış muhabbeti izleyip eğleniyor. Amca taksici çocukla
konuşup gene beni durduruyor. ‘E bak, sen şimdi otele verecek 30 avro, yimesi içmesi, bi de otbüs zaten
olacak sana 100 avro. Ver bu çocuk götürsün sizi, bak iyi şöför, çok güzel şöför...’ Bu son laflar bizi epey
güldürse de teşekkür edip başka sefere, kısmet vs. geçiştirmeleriyle otogarı bulmaya çalışıyoruz.
Amca son hamle olarak bize sattığı elmalardan uzatıyor: ‘Heh, elma alın bari, vereyim bi kilo...’
Yirmi dakika kadar yürüyüp otogarı da, benzinliği de elimizle koymuş gibi olmasa da buluyoruz.
Pek de uzak değilmiş yani. Otogar kapalı, karanlık. Kulübesinde rakija içen kafası güzel bir
güvenlikçi abimiz kağıda saat resmi çizip 9 yazıyor. Civarda kamyon garajları ve tarlalar dışında
bir şey yok. Merkeze dönüp akşamı, sıkıcı ve çirkin bulduğumuz bu şehri dolanarak geçiriyoruz.
Hava soğuduğunda bir pizzacıya girip kapanış saatine kadar oturuyoruz. Çıkmadan burada kat kat
giyiniyoruz...
Benzinliktekiler otobüsten emin değil. Bazen gelir bazen gelmez diyor bir çalışan. Soğuk havada
müzik dinleyip bekliyoruz, saat biri geçti; yok gelen giden... Önceden gözüme kestirdiğim kapalı
bir büfenin tahta banklarında bir iki saat uyuyoruz. Dişlerimiz birbirine vurarak uyanıp daha
kuytu bir yer bulmak için merkeze, çarşıya yürüyoruz. Havlayarak üstümüze gelen bir iki köpekse
bu soğukta hiç korkutucu değil. Merkezde, hemen derenin kenarında akşam oturduğumuz
kıraathane çok müsait. Hem sandalyeleri rahat, hem mekan kapalı, hem kuytu ve daha az soğuk,
hem de kablosuz-şifresiz interneti açık bırakmışlar. Daha ne olsun. Saat beşe kadar burayı evimiz
belleyerek takılıyoruz ama sabah ayazı tarif edilir gibi değil. Eldivenin içindeki ellerim bile
titriyor soğuktan. Kapalı bir yer bulmamız şart. Bir dükkan açık, içerde iki kadın iki adam var.
Mekana giriyorum, sıcacık. Rica ediyorum yarım saat oturup ısınalım diye, kabul etmiyor kadın;
saat 7‘den sonra gelmemizi söyleyip beni dışarı çıkarıyor. Aa... Saçma oldu... Ayıp oldu...
Hava aydınlanmaya başladı, otostop deneyelim bari diye gidip nafile dikiliyoruz anayolda bir saat
kadar...
!
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21 Mart 2012 - Çarşamba
Struga - Tiran#
#
#
#
Otogar açılınca bilet aldık, 2 saate yakın vakit var.
Nail’i çantalarla otogarda bırakıp !
kahvaltılık almak üzere markete gidiyorum. !
Yirmi dakika sonra döndüğümde
kendisini bekleme salonunda horul horul !
uyurken buluyorum...
Struga’da bir kahvehane bahçesi
Sabah 04:00
Hava 5 derece...

Tiran

Bizimle aynı otobüsü bekleyen bir Japon’la laflıyoruz.
Özel bir durumu yok, her Japon gibi o da gezmeye
çıkmış ve evrensel Japon turist algısından dolayı
bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan neredeyse tüm
dünyayı gezmiş. Bir tek İsrail’de, Tel Aviv
havalimanında 1 saat kadar sorgulanmış, o kadar...
Kişi başı 11’er Euro ödediğimiz biletlerimizle
otobüsümüze biniyoruz. Sınıra kadar herkes çok
sessiz. Pasaport kontrolü beş dakikalık bir sigara
molası sırasında kolayca halloluyor ve kimse bir şey
sormuyor. Güzeel... Arnavutluk topraklarına
girdiğimizde, Tiran’a varana kadarki yol boyunca
birkaç saat kötü ve gürültülü müziğe maruz kalıyoruz
otobüste. Ama olsun, keyfimiz yerinde...

Tiran
Şehrin en merkezi meydanında iniyoruz. Çok açız.
Döner-ayran görünce bizim ufaklığın canı çekiyor.
Oturuyoruz bir büfeye. Nail’in ayağı şişti, o yüzden o
büfede kalıyor, ben bir gün sonraki Kotor ulaşımımızı
danışmak için turizm ofisine gidiyorum. Şehrin
haritasını hediye eden görevli Tiran’dan Karadağ’a
direk gidilemediğini; sınır kapısının olduğu İşkodra’ya
gidip orada bir yol bulmamız gerektiğini söylüyor...
Evinde misafir olacağımız Emre ile couchsurf
üzerinden haberleştik. Kendisi veteriner. Mesaisi
bitince onunla buluşacağız. O vakte kadar şehirde
gezmek için epey vaktimiz var lakin kardeşim pek
dolaşmak istemiyor. Bir eczaneden sargı bezi, krem
alıp ayağına pansuman yapıyoruz. Merkezde bir
kafede oturup kitap okuyor, ben de makinamı alıp
dolaşmaya çıkıyorum. Çanatalar sana emanet, uyuyup
kalma gene!..
Komünist Mimari !
!
Uzun yıllar komünist rejimin hakim olduğu
Arnavutluk’ta dört katın üzerine imar izni yokmuş
o vakitler. Şehirde görülen bol miktardaki renkli ve
dört katlı bina o zamanlardan kalma...
!
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Emre
Emre Ankaralı. O da Tiran’da henüz yeni, bir iki ay olmuş geleli. Bir hocasının önerisi üzerine
mesleğini yapmak için buraya gelmiş. Tiran’ın ve muhtemelen tüm Arnavutluk’un tek hayvan
hastanesinde çalışıyor. Devlet başkanının eşi bile köpeği için buraya geliyormuş. Şimdilik
halinden memnun olduğunu söylüyor Emre, zira kazancı Türkiye’dekinin üç katına yakın ve
harcamalar ise Türkiye’dekinin yarısı kadar neredeyse. Kira, alışveriş, beslenme gibi temel
harcama kalemleri Arnavutluk’ta oldukça düşük. Henüz şehri ve yakın coğrafyayı keşfetmek için
fırsatı olamamış Emre’nin ama yine de geldiği ilk günler kendisine yardımcı olacak birkaç arkadaş
edinmiş. Biz de güzel bir restorandaki akşam yemeğinden sonra onlarla buluşup çok lüks bir
Mercedes ile Tiran’ın hareketli gece hayatına dalıyoruz; Arnavut birası içip ülke ekonomisi,
mafyalar, küresel şirketler ve Arnavutluk’ta yaşam vb. üzerine derin muhabbetlere dalıyoruz...
(Sonradan düşünüyorum da, Tiran’da biraz daha uzun kalmalıymışız. Başka sefere...)

22 Mart 2012 - Perşembe
Emre’nin mesaisi öğlene doğru başlayacak. Biz erkenden kalkıp onu rahatsız etmeden, harika
misafirperverliği için bir teşekkür notu yazarak çıkıyoruz. Emre’ye gerçekten müteşekkiriz,
çünkü son 48 saat yorucu ve soğuk geçmişti, malum...
Ev merkeze yakın, yürürken fırından börek (‘bürek’ telaﬀuz edilir) alıp semt garajı görünümlü bir
yerden İşkodra otobüsüne atlıyoruz. Kişi başı 3 Euro ödüyoruz.

Tiran
Son Osmanlı Kalesi - İşkodra
Osmanlı’nın Balkanlar’da terk ettiği son kaleymiş bu kent. Sağımızda kocaman bir nehir akıp
geçiyor şehrin içinden. Sol taraf ise sarp bir tepe. Kayaların üzerinde de meşhur İşkodra Kalesi.
Tırmanmak o kadar imkansız ki zamanında orada yaşayan, çalışan insanların, askerlerin durumuna
acıyoruz. Bir yandan da kendimiz acınacak duruma düşmeden Karadağ’a geçmenin yolunu
arıyoruz. Oldukça iyi ingilizce konuşan bir taksi şoförü 20 Euro karşılığında sınırın diğer
tarafındaki en yakın yerleşim yeri olan Ulcinj’e(‘Ulçin’ telaﬀuz edilir); 10 Euro karşılığında ise
sadece sınır kapısına kadar götürebileceğini söylüyor. Kotor’a gitmek için 100 Euro istiyor ki üç
veya dört kişilik gruplar için çok cazip aslında bu. Müşterisi olmayacağımızı anlamasına rağmen
yardımcı olmak istiyor ve turizm ofisini tarif ediyor. Buradan aldığımız bilgiye göre ArnavutlukKaradağ arasında düzenli çalışan bir bağlantı yok. Tek yapılacak şey 10 KM uzaklıktaki sınıra
gidip oradan birileriyle anlaşmakmış. Biz de öyle yapıyoruz, 5 Euro’ya sınıra gelip buradan 10 Euro
daha ödeyerek Ulcinj minibüsüne atlıyoruz. Oldukça kolay oluyor Karadağ’a geçişimiz.

!

Ulcinj - Bar - Kotor
Ulcinj’e giden yol oldukça virajlı, bakımsız bir dağ yolu. Bir de bu kısa mesafe için talep edilen 10
Euro’nun fazla olduğunu düşünüyorum. Yine de sınır kontrolüne maruz kalmadığımız için
keyfimiz pek yerinde; hava da süper. İki Alman kızla sohbet ediyorum minibüste. Makedonya’dan
gelip Kotor’a gidiyorlar ve bir sonraki gün için planları Dubrovnik’e geçmek; bizimkinin aynısı...
Ulcinj’den Bar’a (5 Euro) ve buradan da Kotor’a (13 Euro) aktarmalı otobüslerle ulaşıyoruz. Bu
arada bagaja verdiğimiz her çanta için 1 Euro istiyor muavin, biz de üç çantamızdan en büyük
olanı veriyoruz sadece. Mükemmel manzaranın hiç kesilmediği, Adriyatik Denizi’ne paralel bir
yolculuktan sonra havanın kararmasına yakın Kotor’a ulaşıyoruz...
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Geçen bir ha*anın yol haritası...

23 Mart 2012 - Cuma

Kotor
Önceki geceyi özetleyeyim. Kotor’a indik, eski
kentin surları ve sokakları içinde dolaşıp
konaklayacak uygun fiyatlı bir yer ararken bir grup
liseli erken çocuk gördük. İçlerinden birinin;
Antona’nın ailesi ev pansiyoncusuymuş. Aradı,
annesi gelip arabayla bizi aldı. Kişi
başı 10 Euro’ya, çamaşır
makinası da bulunan
kendimize ait boş ve büyük
bir evimiz oldu. Antona’nın
annesi Türk dizilerini pek
izlermiş. Ergenlerden biri de
‘Muhteşem Süleyman‘ adıyla
yayınlanan Hürrem’in sıkı
takipçisiymiş ve bize ‘Halfet ne demek?’ diye sordu.
Haremde sık sık halvet, halvete girmek vs. duymuş
çocuk; biz de açıkladık...
Gece çıktık, gezdik, Balkan kebabı diyebileceğim
cevapici yedik, memleketin yerel birasını içtik. Her
ikimiz de hem fikir kaldık ki bu gezide coğrafi ve
mimari olarak en etkilendiğimiz yer burası oldu...
Adriyatik’in Gizli İncisi
Hırvatistan’ın turizm merkezi Dubrovnik için
Adriyatik’in İncisi derler. Orayı aratmayan bu güzel
ve daha az popüler Karadağ kenti için de
Adriyatik’in Gizli İncisi denirmiş. Bol incili bir
günümdeyim, zira tüm gün Kotor’da gezip
akşamüstü otobüsüyle Dubrovnik’e varacağız...
Akdeniz ile Alp Dağları Arasında
Eski kent, binalar ve liman yerleşkesi tam bir İtalya
görünümünde. Öte yandan girintili koyları ve
adaları çevreleyen dik, üstü karlı muazzam dağlar
sıralı kıyı boyunca. 6000 basamaklı olduğu rivayet
edilen surları tırmanıp tepedeki küçük kiliseye
ulaştığımızda gördüğümüz manzarayı böyle
yorumluyorum...

!
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Kotor’dan Dubrovnik’e Giden Yol
Öğleden sonra saat üç civarı hareket eden otobüsümüze biniyoruz. Dünkü Alman kızlar da
burada. Önceden rezervasyonları olan bir hostelde kişi başı 12 Euro ödeyip kalmışlar, memnunlar.
Bendeki Lonely Planet gezi kitabının yeni ve daha kapsamlı bir kopyası var bu kızlarda. Ödünç
alıp inceliyorum. Güncel döviz kuru, otobüs ve tren hareket saatleri, fiyat bilgileri vs. gibi
önümüzdeki günleri planlamam için gereken önemli verileri not alıyorum. Bir yandan da sol
taraftaki manzarayı aralıksız izlemek istiyorum. Çünkü yol sürekli denize paralel ilerliyor ve
küçük koyların üzerinden, adacıkların karşılarından, dağların eteklerinden full hd akıyor doğa
harikası görsel şölen. Üç saatlik yolculuk için toplam 30 Euro ödedik biletlerimize. Bir iki otogar
dışında hiç durmadan Herzeg Novi’yi de geride bırakıp Hırvatistan sınırına geliyoruz.

Vaka-i Hırvatistan
Hırvat kontrol polisi çantalarımızla birlikte bizi araçtan indirip kontrol odasına alıyor.
Çantalarımızı açıp tüm eşyalarımızı, odadaki uzunca bir masaya çıkarmamızı istiyor. Bunu
yaparken de Kosova’dakine benzer soru-cevap prosedürü başlıyor. Polislerin şefi olan rütbeli, tüm
eşyaları tek tek inceliyor ve bizle hiç ingilizce konuşmadan tüm soruları yanındaki memuruna
sordurtuyor. Nakit para, kredi kartı, öğrenci belgeleri, dönüş için uçak bileti, seyahat sağlık
sigortası, ayrıntılı gezi planı... Her şeyimiz tam iken bana Dubrovnik için otel rezervasyonu
soruyor. Vesna adlı bir arkadaşımda kalacağımızı ve kendisinin bizi beklediğini söylüyorum.
Gerçekten de daha birkaç saat önce mesajlaşmıştık ve takribi varış saatimizi haber vermiştik. Şef
polis bu arkadaşımla konuşmak için cep telefonumuzla onu aramamızı istiyor. Vesna’ya durumu
özetleyip telefonu polis şefine uzatıyorum; hırvatça konuşmaya başlıyorlar. Otobüsün ilk durduğu
andan itibaren yaklaşık yirmi dakika geçti, bu yüzden diğer yolcular huzursuzlanıyor. Muavin içeri
girip bir şeyler soruyor. Şef, iki dakikalık telefon konuşmasından sonra diğer polislere bir şeyler
söyleyip çıkıyor. Biz çantalarımızı toplayıp ne olduğu anlamaya çalışırken bizim otobüs basıp
gidiyor gözümüzün önünde. Sesleniyorum, durmuyor. Üniformalı genç bir polis bizi dışarı alıp
birer kağıt imzalatmak istiyor. Bir yandan da açıklama yapıyor; arkadaşımız Vesna, Dubrovnik’te
bizi beklediği ve misafir edeceğini doğrulamış ama şef yine de bizim turist olduğumuza
inanmamış. Resmi bir davet mektubu ile çağırılmamız gerekiyorMUŞ. Bu şartlar altında ülkeye
giremezmişiz. Sınır dışı belgelerimizi imzalayıp Karadağ’a geri gönderilecekmişiz. Peki ya otobüs
biletlerine ödediğimiz 30 Euro?.. Cevap yok. Kardeşimle bir yandan adamların suratına bakıp
türkçe küfürler ediyoruz, bir yandan da refusal (ret) belgelerini imzalayıp paşa paşa polis aracına
biniyoruz. Pasaportumuza basılan kırmızı-pis bir mühürle Karadağ’a geri geliyoruz. Karadağ sınır
polisi bizi teslim alıp işlem yaparken bir yandan teselli ediyor. 2013 yılında Avrupa Birliği üyesi
olacağı için Hırvatistan bu tip anlamsız zorluklar çıkarmaya başlamış. Kendileri de komşu sınır
polisi olarak bundan rahatsızmış aslında falan filan... En yakın yerleşim birimi olan Herzeg
Novi’ye ulaşmamız için bize bir taksi çağırıyorlar, 6 Euro’ya merkeze varıyoruz. Sinirimiz bozuk,
moralimiz kötü. Neyse ki bu şehir güzel... Bir de, iki kişi olmak güzel!..
!
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Herzeg Novi
Keyifsiz Bir Akşamüstü
Otobüs terminalinde oturup yeni yol haritamız üzerinde istişareye başlıyoruz biraderimle. Bir
yandan da taze sinirimizle giydiriyoruz faşist, kafatasçı, ırkçı, ayrılıkçı, adi sınır polisine. Olan
biteni anlamlandıramıyoruz çünkü. Resmi olarak Hırvatistan, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
için 90 gün vizesiz gezilebilecek bir ülke. Yakın zamanda buraya giren çıkan çok arkadaşım oldu
ve turist olarak herhangi bir beyan talebi olmamıştı hiç birine. Empati kuralım diyoruz; Türkiye’yi
sevmeyen bir polise denk geldik tamam, eyvallah. Ama be birader, kendi vatandaşına da mı
güvenin yok senin?.. Vesna telefonda elinden geleni yapmış polisi ikna etmek için. Yine de çok
üzgün bu durumdan dolayı ve onun hatası olmasa da defalarca özür diledi ülkesinin bu saçmalığı
için bizden. İstersek imzalı bir davetiye göndermeyi bile önerdi lakin motivasyon kaçtı bir kere.
Bu şartlar altında yakın gelecekte Hırvatistan’ı görmek istemiyoruz...
Yeni Planlar
Otogardan aldığımız bilgilerle kent merkezine gidip güzel bir kafeye oturuyoruz. Acaba diyoruz
Tiran’a, Emre’ye mi dönsek? Yoksa buradan kuzeye, Belgrad’a mı çıksak. Aslında hedefte Bosna
var ama çekiniyoruz sınır polisinden ve pasaportumuzdaki kırmızı damgadan. Normal programa
göre Dubrovnik ve Zagreb’i gezip Bosna üzerinden Kosova’ya dönecektik. Mevcut şartlarda en
rahat, konforlu yer ise Belgrad; zira Sırbistan’a daha önce iki kez gitmiştim. Hem de vizeli olduğu
zamanlar. Burada bir sürü arkadaşım var; en azından rahat ederiz. Tamamdır, programa Belgrad’ı
da ekliyoruz. Yeni plana göre yarın sabahki Mostar otobüsüne atlayıp bu tarihi kenti görüyoruz.
Sonra başkent Sarajbosna’ya geçip bir kaç gün burayı gezdikten sonra Belgrad’a ve ardından
Priştina’ya dönüyoruz. İnternet kafeden Mostar için otel rezervasyonu çıktısı alıyorum; bulunsun.
Evsizler 2
Herzeg Novi aslında pek güzel bir yer. Kotor’a çok benzeyen, Adriyatik Denizi kıyısında bir
Akdeniz kenti. Gezip dolaşınca hakkını veriyoruz, ancak sonradan farkediyorum ki
motivasyonumuz düştüğünden midir ne, hiç fotoğraf çekmemişiz burada. İnternetten, bizi
misafir edebilecek birini arıyorum ama sadece iki üye var bu şehirden ve ikisi de müsait değil.
Hostel bulamıyoruz, oteller ise çok pahalı. Nail’le karar alıyoruz, dışardayız bu gece de. Zaten
sabah sekizde otobüsümüz var. Hava kararıyor, oturduğumuz kafenin bulunduğu meydan
boşalıyor yavaş yavaş. Biz de avare dolaşmaya başlıyoruz sırtımızda çantalarla; bir yandan da
geceleyecek kuytular arıyoruz etrafta. Bir kenarda üst üste yığılı temiz kartonlar var. Oldukça
kalın, sağlam; buzdolabı ambalajı muhtemelen. Nail’le geyik yapıyoruz şunları alıp üstünde
yatalım diye. Başta komik bulup küçümsediğimiz bu durum gece yarısı kaderimiz oluyor adeta.
Epey dolaştıktan sonra tek bir yer içimize siniyor. İçi boş, işletilmeyen bir dükkanın denize bakan
balkonu, evimiz olacak. Hem çok tenha, hem deniz manzaralı, hem de rüzgar almıyor. Burayı
bizden önce kapmış bir kızla oğlan var; kenarda bekliyoruz. Öpüşmeleri vs. bitince mekanı terk
ediyorlar ve arazi mafyası gibi çörekleniyoruz hemen. Nail çantalarla mekanı beklerken ben de
gidip o buzdolabı kartonlarını alıyorum yarım saat uzaklıktaki yerden. Kartonlar epey iyi,
ortalama bir mat gibi. Müzik eşliğinde dönüşümlü uykular çekiyoruz. Sabaha karşı üşüyoruz biraz
ama Struga’daki kadar donmuyoruz burada...

!
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24 Mart 2012 - Cumartesi
İstikamet Mostar
Muazzam manzaraya karşı uyanıyoruz lakin keyfini çıkaracak durumda değiliz pek; üşüdük.
Toparlanıp merkeze yürüyoruz. Eski kent meydanındaki fırından çıkan ve sokakları saran taze
hamur kokusuna dayanamayıp kahvaltılık poğaça, böreklerimizi buradan alıyoruz. Otogarın
yanındaki çay bahçesinde mideye indirip arabamıza biniyoruz. Midibüs diyebileceğim bu araçta
toplam sekiz, dokuz yolcu var ve yaş ortalaması (bize rağmen) 60 civarında. 30 Euro ödediğimiz
yolculuk başlıyor. Bir yandan da umuyoruz ki dünkü sınır kapısından çıkmayalım. Umduğumuz
gibi de oluyor. Araç yükseklere, tepelere tırmanmaya başlıyor...
Dördüncü Kez Karadağ Sınırı
Bir saate yakın yol gittikten sonra dağlık bir kontrol noktasında çıkış işlemlerimizi yapan Karadağ
sınır polisi bizi, çantalarımızla birlikte aşağı alıyor. Bunu bekliyorduk çünkü Hırvatlar’ın
pasaportlarımıza bastığı o kırmızı pis mühür çok dikkat çekici. Buna rağmen Karadağ polisi son
derece samimi bir yaklaşım içinde. Sadece çantalarımıza şöyle bir bakmak istiyor. Beş dakikadan
biraz uzun süren bir kontrolden sonra iyi yolculuklar dileyip bizi uğurluyor. Karadağ çok güzel bir
ülke gerçekten ama umuyoruz beşinci kez bir sınır kapısını daha görmeyiz buranın; en azından bu
tur içinde...
Şüpheliler Bosna Sınırında
Bir süre dağlık yolda ilerlliyoruz ve bir umut ışığı doluyor içimize; galiba Bosna kontrol noktası
yok burada. Olabilir, çünkü Arnavutluk’tan Karadağ’a geçerken sadece tek bir kontrol noktası
vardı. Bu umut fazla sürmüyor ve Bosna girişindeki pasaport kontrolünde yine tüm çantalarımızla
indirilip hem aranıyoruz, hem sorgulanıyoruz. Nail bu kez inadına pis kokan çoraplarını çantanın
en üstüne koymuş; fermuarı açıp çantayı polise uzatıyor. Ben, ezberlediğim argümanlarımı birer
açıklama olarak sunuyorum bizi sorgulayan genç ve güzel kadın polise. Hırvatlar’ın bastığı kırmızı
mühüre takıyor hatun. ‘Onlar kaba saba adamlar tatlım, ince ruhtan anlamazlar’a getiriyorum lafı
ve makinamla Kotor’da çektiğim birbirinden güzel fotoğrafları gösteriyorum kendisine. Artık
cazibemden mi, otel rezarvasyonumuz olduğundan mı yoksa Nail’in misk-i amber çoraplarından
mıdır bilinmez ama yirmi dakikalık bu süreç sonunda ikna oluyorlar ve iyi yolculuklar dileyip
gülümseyerek uğurluyorlar bizi. Bu arada tek güler yüzlü sorgumuz da burada olup bitiyor.
Bosna Hersek topraklarındayız... Epey dağlık yollardan geçip Mostar otogarına varıyoruz.
Keyfimiz de hava gibi, pek güzel...

!
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Mostar

Nail’in Türkü Albümü İçin Kapak Fotoğrafı :)

Buraya öğlen vardık. Otogarda iki kadın yaklaşıp
uygun fiyatlı konaklama önerdi. Lakin önceki gece
Saraybosna’daki Omar ile couchsurften tanışıp
haberleşmiştik ve bizi Saraybosna’da misafir
edebileceğini söylemişti. Bu yüzden tüm gün
burayı gezip akşam treniyle, 3 saat uzaklıktaki
başkente gitme kararı almıştık çoktan...
Yeni ve Eski
Kent iki bölüm. Otogar ve tren istasyonunun
bulunduğu taraf şehrin yeni ve bence çirkin
tarafı. Her yer blok beton
binalarla ve bunlara benzeyen
inşaat alanlarıyla dolu. Bu
görüntü hem çok tanıdık hem
de biraz hayal kırıklığı benim
için. Güneye yürüyünce koruma
altındaki eski bölüme varıyoruz.
Turistik oluşunu göz ardı
ettiğimizde Mostar’ın bu yüzü;
yani köprü çevresindeki eski
yerleşim alanı çok güzel. Çarşıları,
sokakları, havası keyifli...
Savaşa Ait
Kentin çeşitli yerlerinde ‘Don’t Forget’ (Unutma)
yazıyor. Unutulmaması gerekenlerden biri de,
kente adını veren ve buranın simgesi olan tarihi
köprünün 1994’te Hırvatlar tarafından bombalanıp
yıkılması. Çarşıda bu savaşa dair gerçek ve
endüstriyel nesneler birlikte satılıyor. Mermiler,
miğferler, su mataraları, silah kılıfları, el bombaları,
postal ve üniformalar...vb. Burada yaşananları
internetten de olsa okumanızı öneririm!..

!

Sakin ve Güzel Bir Gün
Cevapici ve baklava yiyoruz, sonra gene geziyoruz.
Haftasonu olduğundan kent kalabalık; çoğu bizim
gibi turist. Boşnak bir çiftle tanışıp biraz sohbet
ediyoruz, bir politikacının ziyareti ile oluşan basın
ve halk ilgisinin ortasında kalıyoruz, Türkiye’den
gelen kafileye yanaşıp rehberin anlattıklarını
dinliyoruz...vs. Keyifli bir günü tren garında
noktalarken bir savaş gazisi ile tanışıyoruz.
Antalya’ya gelmiş, İbrahim Tatlıses hayranı ve çat
pat türkçe biliyor. Bunu ispatlamak için yan bankta
oturan Boşnak kızlara bizim yanımızda ‘Yavrum,
seni seviyorum!..’ diyor.
Kızlar anlamıyor, biz gülüşüp trene biniyoruz... 14

Sarajevo

Saraybosna
Omar
Mostar-Saraybosna tren yolu meşhur ve manzaralı bir güzergah. Ne var ki gece trenine
kaldığımızdan bu dağlı, tünelli, nehirli seyir zevkinden yoksun; tıngır mıngır varıyoruz başkente.
Omar bizi karşılıyor, tramvaya atlayıp eve gidiyoruz. Burası tipik bir öğrenci evi. Omar ve iki ev
arkadaşı da üniversitede mühendislik okuyor. Ekonomik durumları çok parlak değil. Buna rağmen
bir grup erkek mühendislik öğrencisinin ihtiyacı olan her türlü teknolojik, asosyal altyapıya
sahipler. Kastettiğim şey bilgisayar oyunları tabi ki... Omar aslen Mostar’lı. Müslüman Boşnak bir
ailenin oğlu. Bombardımanı ve savaşı Mostar’da yaşamış. Bildiğim ve bilmediğim pek çok şey
üzerine konuşuyoruz o gece. Arada Nail’e çevirdiğim için hem dinleyen hem anlatan olarak
bilgileniyorum. Ayşe Kulin’in Sevdalinka romanını okuduğumdan beri etkisinde olduğum Bosna
Savaşı’nı şimdi canlı dinliyorum. Ama öyle nefret dolu, ö*eli falan değil; sakin ve bilgilendirici
anlatıyor Omar. Bosna’daki Sırp ve Hırvat özerkliğininse gelecekte benzer sıkıntılara gebe
olduğunu düşünüyor...
Omar bizi sadece bir gece misafir edebileceğini söylemişti. Ertesi gün için aynı şehirde oturan
Dinka’dan olumlu yanıt alınca rahat bir uyku çekiyoruz...

!
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25 Mart 2012 - Pazar
Yirmi küsür katlı apartmandan çıkıp kentin tam
ortasından geçen nehiri takip ederek yürüyoruz.
Hava yine pek güzel, sokaklar ve nehir kenarı bunu
değerlendiren insanlarla dolu.
Bascarsija
Osmanlı’dan kalan; Bursa’ya
fena halde benzeyen bu
bölgede dolaşıyoruz. Ömrü
hayatımda yediğim en lezzetli
böreği burada buluyorum.
Camında ‘Türk çayı bulunur’
yazan küçük bir dükkanda
demleme çay içince kardeşimin keyfine diyecek
yok. Birkaç saat sakin ve keyifli dolaştıktan sonra
eve dönüyoruz. Tüm gezimiz boyunca en az
harcama yaptığımız gün bu; 9 Euro. Bunun da
yarısı sigara zaten...
Dinka
Akşamüstü çantalarımızı alıp Omar ve ev
arkadaşlarına teşekkür ederek vedalaşıyoruz. Hafif
bir yağmur başlıyor. Yakındaki duraktan taksiye
atlayıp Dinka ile buluşacağımız Osmanlı camisinin
bahçesine varıyoruz. Bu arada taksici, bagaja
koyduğumuz çantalar için ekstra 1 Euro daha
istiyor. Yağmur azalıyor, beş dakika sonra da
Dinka, elinde şemsiyesi ile gelip bizi alıyor.
Çok güzel bir evi var Dinka ve Ivana’nın. Ev
arkadaşı Ivana hamileliğinin son döneminde
olduğu için memleketi Hırvatistan’a gitmiş. Onun
boş odasını bize veriyor Dinka. Kendisi Alman dili
ve edebiyatı gibi bir bölümde öğrenci. Savaş
zamanı ailesi ile kaçıp birkaç yıl Almanya’da
yaşamışlar. Biraz temkinli ve mesafeli bir duruşu
var insanlara karşı. Evin girişindeki iki güvenlik
kamerası sürekli açık. Akşam iki kız arkadaşı gelip
de bizi dışarı çıkarana kadar Dinka’yı rahatsız
etmekte olduğumuz hissine bile kapılmıştık
Nail’le. Yaşça daha büyük bu iki kız, bizi ve
Dinka’yı alıp birkaç mekan gezdirdikten sonra
salaşla otantik arası diyebileceğim bir bara
götürüyor. Pek çok Balkan ülkesinde olduğu gibi
burada da kapalı mekanlarda henüz sigara yasağı
yok. Boşnak birası ile hoş sohbet bir gecenin
ardından Dinka’nın da yüzü nihayet gülüyor;
kriminal tipler olmadığımızı anlıyor herhalde. Ben
de fırsattan istifade bizi evinde bir değil iki gece
misafir etmesini rica ediyorum; no problem...
!
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26 Mart 2012 - Pazartesi
Diplomasi Merakımız
Bir süredir konuştuğumuz şeyi yapmak üzere sabah erken çıkıyoruz Nail’le. Bizim konsolosluğa
gidiyoruz. Hırvatistan sınırında yaşadıklarımızı, pasaportlarımızdaki kırmızı, pis ‘sınırdışı’
mührünü, Sırbistan sınırında doğabilecek muhtemel sıkıntıya karşı yazılacak, yapılacak bir şey
olup olmadığını ve tabi Dubrovnik otobüsüne ödediğimiz 30 Euro’yu Hırvatlar’dan geri alıp
alamayacağımızı konuşuyoruz görevli ile. Sınır polislerinin çok geniş yetkiye sahip olduğunu,
kendilerinin bu durumda hiç bir şey yapamayacağını; tek şansımızın bu kontrol polislerini ikna
etmek olduğunu söylüyor. Tatmin olmasak da teşekkür edip sokaklara vuruyoruz kendimizi.
Kentin aşıklar tepesi denen yüksek bir noktasına çıkıp puslu manzarayı izliyoruz bir süre...
Bulutlu Bir Günde Sarajevo
Dinka bize güzel bir gezi programı yapıp bazı yerleri işaretlemişti kent haritasında. Biz de oraları
geziyoruz gün içinde. Bulunduğumuz tepenin eteklerinde binlerce beyaz mezar taşı var. Sırp
saldırılarında ölen Boşnaklar’ın mezarları. Oldukça geniş bir alana oluşturulmuş, görülmemesi
imkansız...
Yakınında, gene aynı tarihlerde yakılan kent kütüphanesi var. Saraybosna’nın ve Boşnaklar’ın
yüzlerce yıllık tarihi bir gecede neredeyse silinmiş...
Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcı olarak ezberlediğimiz ‘bir Sırp milliyetçisinin AvusturyaMacaristan veliahtını öldürmesi’ olayı da burada gerçekleşmiş. Kentin oldukça merkezi bir
noktasında Franz Ferdinand’a suikast yapılan yer ve tam bunu anlatan küçük bir müze var.
Bombardımandan kurtulmuş harika bir tarihi yapı da postane binası. Haydarpaşa Garı’nı andıran
muazzam bir yer. Buradan kontörlü telefonla Sırbistan’daki arkadaşım Tanja’yı arıyorum. Bir
sonraki gün bizi misafir edecek. Lakin her ihtimale karşı kendisinden bir davet mektubu
istiyorum. Olur da Sırbistan sınırında Hırvat usulü bir muameleyle karşılaşırsak hazırlıklı olalım
diye. Bir saat sonra Tanja mail atıyor, açık adresinin ve vatandaşlık bilgilerinin de olduğu bir davet
mektubu gönderiyor bana.
Çarşıları, sokakları, caddeleri geze geze tren garına gelip ertesi gün Belgrad’a gidecek trene iki
bilet alıyoruz; 33 Euro. Biraz daha dolaşıp havanın kararmasına yakın eve dönüyoruz.
Harika Bir Akşam ve Saraybosna’ya Veda
Evde bizi güzel bir sürpriz bekliyor. Dinka süper bir yemek hazırlamış. Ispanaklı krep gibi bir şey.
Çay, kahve, muhabbet derken o gece geç saate kadar oturuyoruz masada. Dinka’nın bir arkadaşı
daha geliyor. Bosna, Yugoslavya, müzik, sinema, pembe diziler, saçma internet videoları, askerlik,
Türkiye, Dinka’nın arkadaşının sevgili dedikoduları vs. gibi ciddi ve gayrı ciddi mevzular
konuşulup gidiyor...

!
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27 Mart 2012 - Salı
Sabah vedalaşıp evden ayrılırken Dinka’yı hasta bırakıyoruz ardımızda. Epey üşütmüştü,
antibiyotiklere başlamıştı önceki gece zaten. Kapıdan bizi uğurluyor, taksiye atlayıp gara
geliyoruz. Elimizdeki son Bosna paralarıyla içme suyu, sigara ve yiyecek alıyoruz. On saate yakın
bir tren yolculuğu var önümüzde...
Trendeki Türkler
Yan kompartmanda türkçe konuşan iki adam var. Selamlaşıyoruz. Tren koridorundaki pencereden
sarkıp sigara içerken de muhabbete başlıyoruz abilerle. Bizi kendi kompartmanlarına davet
ediyorlar. Biri Hollanda’da yaşıyor, diğerinin sabit bir işi ve düzeni yok. Nerede geçici bir iş
bulursa orada kalıyor. Genel memleket meselelerinin konuşulduğu, birlik beraberlik mesajlarının
verildiği sıradan bir kaç saatin sonunda bizim Hırvatistan sınırı hikayemize geliyor sıra. O
delikanlı abilerimizi bir huzursuzluk kaplıyor ve bizi kibarca kendi kompartmanımıza geri
gönderiyorlar. Biraz sonra yapılacak pasaport kontrolünde bizimle görülmek istemiyorlar; peki...

Vaka-i Hırvatistan 2
Makus talihimiz bizi gene bir Hırvat polisinin eline düşürüyor. Meğer tren Hırvatistan
topraklarından da geçip Sırbistan topraklarına devam ediyormuş. Önceki kırmızı mühür
yüzünden bu kez soru bile sormaya gerek görmeden bizi sınır karakoluna alıp treni gönderiyorlar.
Bu yanan tren biletlerimizle birlikte hiç göremediğimiz Hırvatistan için yaptığımız toplam
harcama 70 Euro; çöp oldu... Anlatıyorum, dinlemiyor; soruyorum, cevap vermiyor. İmzalamamız
için belgeleri uzatıyor. Bu kez de ben anlamadığımı söylüyorum; bu belgelerin türkçe yazılmasını
istiyorum. Bu sefer kızıyor bizim üniformalı; ‘deminden beri ingilizce konuşuyorsun da şimdi mi
ingilizce anlamıyorsun’a getiriyor lafı. İngilizce anladığımı ama bu belgeleri anlamadığımı, bu
yüzden türkçe bilen birinin gelip bana açıklama yapmasını; o vakte kadar hiçbir şeyi
imzalamayacağımızı söylüyorum. Daha genç ve ingilizce bilen bir memuru yanına çağırıp
evraklarımızı ona veriyor. Bu genç üniformalı bize, imzalasak da imzalamasak da bunun bir önemi
olmadığını, her halükarda Bosna’ya geri gönderileceğimizi kibarca açıklayıp bizi araca götürüyor.
İmzalamıyoruz!.. Tekrar Bosna tarafındayız... (Sınırdaki süreci gizli kamerayla kayıt altına aldık, hatıra... :)

!
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Trajedi & Komedi Bir Arada - Tek Perde
Bugün 27 mart dünya tiyatrolar günü. Bizim de traji komik piyeslerlerimiz oynanmış oluyor
bugün. Zira şimdi pasaportlarımızda ikişer kırmızı damga var artık... Sınırdan kasaba merkezine
doğru yürüyoruz. Sinirliyiz ama bir yandan da dalga geçiyoruz kendimizle artık. Küçük bir kasaba
burası, sivil olan her yerde Sırbistan bayrakları asılı. Bosna Hersek’in içinde Sırplar’ın yaşadığı
özerk bir bölge. Benzin istasyonundaki kafede oturuyoruz. Yan masadaki aile ingilizce biliyor.
Yüz kilometre kadar uzakta Sırbistan’a direk açılan bir sınır kapısı varmış; Hırvatistan ile alakası
olmayan. Orayı hedef belleyip ana yolda bir yandan yürüyüp bir yandan otostop çekiyoruz. Yarım
saat kadar sonra bir otobüs duruyor, Novi Sad otobüsü. Orayı iyi biliyorum, Belgrad’ın kuzeyinde,
ülkenin ikinci veya üçüncü büyük şehri. Atlıyoruz. Şoföre ısrarla ‘Ne Hırvatska, Sırpski pasaport
kontrol, okey?..’ diye tekrarlıyorum, anlıyor, onaylıyor. Sakata gelmeyelim diye yolcular arasındaki
genç bir kıza da ingilizce soruyorum, şoföre danışıp teyit ediyor. Otobüs direk Sırbistan
sınırından geçip Novi Sad’a ulaşacak. Üç saatlik bu yolculuk için ödememiz gereken miktar
20 Euro; kabul...
Şüpheliler Sırbistan Sınırında
Hava iyice karardı. Sırbistan sınırındayız. Tatlı bir gerginlikle çağırılmayı bekliyoruz. Tanja’dan
aldığım mektup elimde, ilk onu göstereceğim. Kırmızı Hırvat damgalarını sorarlarsa aksilik oldu
diyeceğim. İlk kez bir sınırı gece geçiyoruz, umarım çok oyalamazlar bizi... Bunları kafamda
kurarken muavin geri geliyor, tüm yolcuların pasaportlarını dağıtıyor ve otobüs yola devam ediyor.
Beş dakika bile sürmeyen bu kontrol sonrası sorgusuz sualsiz Sırbistan’dayız. Katarsis...

Novi Sad
Tanja ile mesajlaşıyoruz. Novi Sad’dan Belgrad’a son araç gece yarısı. Yetişebilmeyi umuyoruz ama
olmuyor. Sanırım on beş, yirmi dakikalık bir farkla kaçırmışız. Gece orada kalıp ertesi sabah
trenle gideceğiz Belgrad’a. Lonely Planet gezi kitabının önerdiği hosteli arıyoruz, gece bomboş
olan Novi Sad sokaklarında. Yarım saat sonra buluyoruz, fiyat 25 Euro. Nakitimiz azaldı. Ben
sokakta kalabileceğimizi söylesem de Nail’in ısrarı ve arzusu ile orada kalıyoruz. Ahşap ve eski,
güzel bir bina. Sigara içmek yasak...

28 Mart 2012 - Çarşamba
Novi Sad - Belgrad Treni
Uykumuzu aldık, banyomuzu yaptık, keyifler yerinde. Garın önündeki meydanda bir kafede
kahvaltımızı yapıyoruz. Trenin kalkmasına bir saat var. Bu arada ankesörlü telefondan İzmir’deki
arkadaşım Cemre’yi arayıp her ihtimale karşı bana para göndermesini istiyorum...! !
Üç saatlik rahat bir tren yolculuğu yapıyoruz...
!
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Belgrad
Belgrad, Türkiye’deki bir kaç il hariç; ömrümde
üçüncü kez ziyaret ettiğim tek yer. En son altı yıl
önce gelip Sırbistan’da üç hafta kalmıştım. Bunun
bir haftasını Belgrad’da geçirmiştim. Seviyorum
burayı. Kuru bir sevgi de değil, tanıyorum da...
Trenden iner inmez ezbere bildiğim caddelerde
ilerleyip arkadaşım Igor’un hosteline varıyoruz.
Kendisi şehir dışındaymış, telefonlaşıyoruz.
Geldiğimi haber verip, çantaları resepsiyona
bırakıp dolaşmaya çıkıyoruz biraderimle...
Nikola Tesla
Çok açız. Hemen yan sokakta güzel ve uygun bir
yer var. Salata, sandviç vs. satan bistrolu bir büfe.
Karnımızı doyurup birkaç yüz metre ilerdeki
Nikola Tesla Müzesi’ne geçiyoruz.

Düşünen Nail Tesla

Normal Nail

Düşünemeyen Nail Keleşş

!

Buraya daha önce de gelmiştim. Hayranı olduğum
bu dehanın hayatını anlatan bir belgesel izliyoruz
önce. Sonra rehber eşliğinde tüm buluşları
uygulamalı olarak tanıyoruz; bazıları için
deneyimliyoruz desek daha doğru olur.
Vücudumuzdan 20.000 volt elektrik geçiyor, kablo
bağlantısı olmadan elimizde tuttuğumu florasanlar
yanıyor, ilk hidroelektrik barajı, ilk neon lamba, ilk
elektrik motoru, ilk uzaktan kumanda modelleri
gözümüzün önünde çalıştırılıyor... Tesla’ya saygım
ve hayranlığım bitmez. Önerim, henüz
tanımıyorsanız bir bakın...
Bir Başka Müze
Tanja ile akşamüstü Igor’un hostelinde buluşacağız.
Vakit varken biraz daha dolaşıyoruz. Bir başka
tarihi binada ilginç bir serginin afişini görüyoruz.
Tarihin tüm silah ve savaş aletlerinin sergilendiği
geçici bir etkinlik. Başta ben önyargılıyım,
silahlardan nefret eden, antimilitarist, yeşilci,
barışçı bir adamım ziyadesiyle. Kardeşim çok
merak ediyor, bilet 1 Euro, giriyoruz... İlk
baltalardan Osmanlı kılıçlarına, özel casus
silahlarından uçaksavarlara kadar geniş bir
yelpazesi var serginin. Ürünlerin menşeilerine
bakıldığında ise tarih boyunca sektöre hakim
olanların İngilizler, Sovyetler, Fransızlar ve
Amerikalılar olduğu görülüyor...
20

Dejan
Daha önce belirtmiştim, Sırbistan’da çok tanıdığım var. Bunlardan biri de Dejan Petrovic. Burada
katıldığım öğrenci film kampı ve belgesel workshoplarının şefiydi; şef diye çağırılmaktan da
hoşlanırdı. İki yaz birlikte çalıştık, ama son iki üç yıldır pek haberleşmedik. Belgrad’dan Uzice
şehrine taşındığını bildiğimden de arayıp haber vermedim bu gelişimi. Igor’un hostelin
bahçesinde Tanja’yı beklerken tesadüfen bizim şef gelmesin mi?.. Önce pek sevindik
görüştüğümüze, sonra sitemli bir taş yedim kafama; geldiğimde kendisini aramadığım için. Neyse
ani oldu bu gelişimiz, sen başka şehirdesin zaten vs. derken toparladık. O sırada Tanja da gelince
dostlar tiyatrosu perde açtı. Hepimizin ortak arkadaşı Igor da olsaydı tam olacaktı...
Tanja & Nikola
Tanja’yı da 2005 yılındaki sanat kampından tanıyorum. Etkinliğin organizasyon şefiydi. Genç,
akıllı, çalışkan ve yardımsever bir hatundur. Hala aynı sivil toplum kuruluşunda çalışıyor. Erkek
arkadaşı Nikola ile birlikte yaşıyorlar. Nikola, belgesel film yapımı üzerine eğitim alabileceği bir
kurum araştırması içinde ve yakında başlayacakmış buna. Igor’un hostelden çıkıp belediye
otobüsüne biniyoruz ve yirmi dakika sonra eve varıyoruz. Yemeli, içmeli ve bol sohbetli, pek
keyifli bir akşam geçiriyoruz. Ertesi sabah Tanja işe gidecek, biz Niko enişteyle gezeceğiz...

29 Mart 2012 - Perşembe
Kentkart
Belediye otobüslerindeki sistem diğer pek çok Avrupa şehrinde olduğu gibi. Yani herhangi bir
kapıdan otobüse binip yakındaki herhangi bir makinaya kartınızı okutmanız gerekiyor. Böylece
iniş binişler daha hızlı oluyor ve sürücü de tek tek herkesi denetlemek zorunda kalmıyor. Ama
oldukça esnek olan bu sistemde pek çok kişi kart okutmadan, bedava da seyahat edebiliyor. Arada
sırada otobüse binen bir kontrol görevlisine denk gelmediğiniz sürece sorun yok. Görevli kartı
okutmadığınızı tesbit ederse 40 Euro gibi bir cezası var...
Evin yakınında kart alabileceğimiz bir yer yok. Niko bunun önemli olmadığını söylüyor ve arka
kapıdan biniyoruz otobüse. Ayakta laflarken iki durak sonra kontrol görevlisi arka kapıdan binip
yanıma geliyor, kartımı istiyor. Anlamazdan geliyorum, Niko araya girip görevliye açıklama
yapıyor. Kente yeni geldiğimizi, henüz ilk kez bindiğimizi falan söylemiş. Görevli tatmin olmasa
da bir sonraki durağa varmış bulunuyoruz ve hemen aşağı atıyoruz kendimizi. Niko, yıllardır bu
uygulama olmasına rağmen ömründe ilk kez bir kontrolörle karşılaştığını söylüyor. E Niko kardeş,
o bizim şansımız; ne kadar uzak durmak istediğimiz üniformalı varsa üstümüze çekiyoruz.
Bkz. Vaka-i Hırvatistan, bkz. kentkart, bkz. Priştina sorgusu, bkz. Bosna sınırı...vb.
Aydınlık Bir Belgrad Sabahı
İndiğimiz durağın yakınında bir kilise var. Ayasofya ile aynı mimariye sahip ve dünyadaki en
büyük ikinci ortodoks kilisesiymiş. Birincisi Rusya’daymış. Hem içini hem dışını geziyoruz. İçi
tadilatta ama yine de etkileyici.
Kralja Milana ve civarını yürüyüp meşhur Kale Megdan’a varıyoruz. Kentin içinden geçen iki
nehirle birlikte Belgrad’ın tamamının görülebildiği, avlusunda Avrupa’nın en büyük bira
festivallerinden birinin yapıldığı, adının Osmanlı’dan kaldığı geniş bir kale ve park alanı burası.
Hava çok güzel...

!
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Kapalı Bir Belgrad Öğleden Sonrası
Öğleden sonra gökyüzü bulutlanıyor. Eski barların, kafelerin, bizdeki fasıla tekabül eden müziğin
çalındığı restoranların bulunduğu sevimli bir sokakta Niko’nun favorisi olan bir bara oturuyoruz.
Pop rock çalan bu mekanın sokağa uzatılmış ahşap bahçesinde değişik bira çeşitleri deneme
fırsatı buluyoruz. Bu sırada sokakta yaşayan bir arkadaş yanımıza geliyor, Niko ile aralarında geçen
diyaloğu sonra bize anlatıyor Niko. Bozuk para veya sigara istemiş arkadaş, Niko kendi yerel
sigarasından uzatmıştı, onu beğenmemiş; Nail’in masada duran Malboro’sundan rica etmiş. Afiyet
olsun tabi. Bu arada tüm Balkan ülkelerinde alkol ve sigaranın çok uygun fiyatla satıldığını
belirteyim. En pahalı, en lüks sigara beş lirayı geçmez. Malboro da dört lira civarı burada.
Ortalama yerel sigaralar bir iki liraya alınabilir...

Ada
Niko’nun işleri olduğu için biz Nail’le devam ediyoruz gezmeye. Belediye otobüsü ile yirmi beş
dakika uzaklıktaki Ada’ya geliyoruz. Bildiğimiz ada değil, ismi öyle bu parkın. Çok geniş bir alan
üzerine kurulu Ada’nın ortasında büyük bir göl; bazı kıyılarda plajlar ve tesisler var. Yürüyerek bu
parkın tamamını gezmek pek mümkün değil, bisiklet kiralıyoruz. Parkın içinde spor yapılabilecek
doğal alanlar da var ve onlarca ilkokul öğrencisini bu yeşilliklerde öğretmenleri ile birlikte
antreman yaparken görüyoruz. Bazı metruk binalar ve kuleler var etrafta. Eski birer askeri üs gibi.
Şimdiyse üzerleri grafitili. Bir süre parkın bisiklet yollarında, nehir kenarı plajlarında turlayıp
köfte kokuları gelen çardaklı bir mekana oturuyoruz. Cevapici ile karnımızı doyurup bisikletleri
teslim etmek üzere geri dönüyoruz. Bu muazzam güzellikteki yere bir de yazın gelmemiz gerek...

Mutlu Yıllar Bana...
Bugün benim doğumgünüm. Kentin ortasındaki meşhur
Opera Kafe’de kardeşmin ısmarladığı cheesecake ve kahve
ile kutluyoruz. Bu doğumgünümden pek memnunum.
Ve gün boyu beklenen oluyor, yağmur başlıyor.
Az biraz ıslanıp gece eve dönüyoruz, Tanja ve Niko ile
rakija içip bir ufak kutlama daha yapıyoruz.
Oy pek güzel, pek güzel...
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30 Mart 2012 - Cuma
Bugün Kosova’ya geçmemiz gerekiyor, zira yarın sabah dönüş uçağımız var. Niko bir gün önce
arayıp almıştı otobüs bilgilerini. Belgrad’dan Priştina’ya hergün tek bir otobüs var. Aslında bu bile
şaşırtıcı, çünkü iki ülke sadece devam eden bir soğuk savaş sürecinde değil; zaman zaman sınır
çatışmalarının da yaşandığı çok gergin bir durumda. Daha iki hafta önce, bugün bizim de
geçeceğimiz sınırda bir çatışma yaşanmış ve bir Kosova askeri bir Sırbistan askerini vurmuş...
Tanja ve Nikola ile vedalaşıp ve tabi Türkiye’ye davet edip evden ayrılıyoruz. Tren istasyonu ve
otogar yanyana. Biletimizi alıp biniyoruz. Otobüsün her koltuğu dolu.
Sırbistan - Kosova Sınırı
Toplam beş altı saat sürecek bir yolculuk bu. Priştina’da ise arkadaşım Ceren’in bir arkadaşı olan
Fisnik bizi misafir edecek... Birkaç saat sonra asfalt bitiyor ve toprak yolda dağa tırmanmaya
başlıyor otobüs. Gittikçe de daralıyor yol ve tek şeride iniyor. Uzakta sıra bekleyen onlarca araç ve
uzun antenler gözüküyor. Yaklaşınca daha rahat görüyoruz ki bu kontrol noktası bir bina değil,
prefabrik birkaç konteynır. Olası bir çatışma ve savaş halinde kolayca iptal edilebilecek mobil bir
sınır kapısı yani. Yol çok dar, araçlar birer birer geçebiliyor. Yağmur yağdığı için toprak çamur
olmuş. Sigara için her inen ayağını gazeteye silip biniyor otobüse. Özetle, dağın tepesinde, daracık
toprak bir yol üstünde, iki üç konteynır karakol ile oluşturulmuş, upuzun telsiz ve uydu antenleri
olan garip bir nokta. Sıra beklememiz ve işlemlerin bitmesi yarım saati buluyor ama sonunda
sorunsuz bir şekilde Kosova’ya geçiyoruz...

Priştina
Akşamüstü hava kararmak üzere iken otogarda iniyoruz. Üzerimizde hiç nakit kalmadı.
Otogardaki iki bankamatikten de para çekemiyorum. Merkezdeki diğer atmlerde şansımızı
deneyeceğiz. Fisnik’le buluşacağımız meydana gitmek için bir taksiciyle anlaşıyoruz. Yol
üstündeki her bankada şansımızı deniyoruz lakin yok, bir türlü para çekemiyoruz makinalardan.
Taksici de bozuluyor bu duruma. 5 Euro’ya anlaşmıtık aslında ama elimizdeki son 2 Euro’yu
uzatabiliyorum ancak kendisine, mızmızlanıyor. Nail kendi cüzdanından bir iki de Türk Lirası
çıkarıp veriyor; söylene söylene uzaklaşıyor amca. Bir iki saat daha var Fisnik’in gelmesine,
dolanıyoruz avare, Priştina sokaklarında. Açız, paramız yok. Var da yok...
Fisnik
19-20 yaşlarında yakışıklı bir balet Fisnik. Kosova Ulusal Balesi sanatçısı. Aslen Prizrenli. Bu
yüzden mükemmel Türkçe konuşabiliyor. İstanbul’a ve bizim televizyon dizilerine hayran.
Prizren’de bale eğitimi veriyormuş çocuklara, oradan yanımıza geliyor. Bu yüzden akşam biraz geç
buluşuyoruz ama çok ilgileniyor bizimle. Yemek ısmarlıyor bale binasının hemen yakınında. On
beş dakika yürüyüp çalıştıkları kurumun onlar için tuttuğu eve varıyoruz. İki katlı, mütevazi bir
öğrenci evi görünümündeki bu evde genç sanatçılar birlikte kalıyormuş ve kirası devlet tarafından
ödeniyormuş, pek güzel. Gece eğlence varmış, davet ediyor. Ortam süpermiş dediğine göre.
Nail’le konuşuyoruz, evde kalmaya karar veriyoruz. Sabah erken havaalanında olmalıyız. Hem
paramız da yok, çekemedik bir türlü. Daveti ve misafirperverliği için teşekkür edip ortamlara
uğurluyoruz kardeşimizi. Aslında zaman olsa biraz daha kalmak isterdim Kosova’da. Lakin eve
dönüş kafasına girdik artık...
!
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31 Mart 2012 - Cumartesi
Fisnik ve arkadaşları sabaha karşı gelmişler, bizi uyandırmamak için üst kata çıkıp yatmışlar.
Sabah toparlanırken Fisnik geliyor, bize taksi çağırıyor ve 20 Euro’luk taksi parasını ödüyor.
Halden anlayan bir kardeşimiz sağolsun. ‘Sen bi Türkiye’ye gel, ben senin elini cebine sokturmam
birader’ geyiklerimizi yapıp vedalaşıyoruz.
Dönüş
Başladığımız yerdeyiz; Priştina Havaalanı... ‘Harika bir şeyin bitiş burukluğu’ ile ‘parasızlıktan
duyduğumuz kaygının yerini huzura bırakması’ arasında bir yerdeyiz. Check in işlemi sırasında ilk
gün bize yardımcı olan havayolu çalışanı ile karşılaşıyoruz. Gezimizin nasıl geçtiğini, herhangi bir
problem yaşayıp yaşamadığımızı soruyor. Hangi birini anlatsak... Genel olarak süper geçti diye
özetliyoruz. Sonra beni çok şaşırtan bir şey söylüyor; ilk gün bize o kadar kafayı takıp
sorgulamalarının ve az daha Türkiye’ye geri göndermek üzere olmalarının sebebi benim
sakallarımmış. Mücahit denen islam misyonerlerinin ve tarikat mensuplarının ülkeye girmesinden
rahatsızlarmış. Şimdi kafamda taşlar yerine oturuyor... Tam da eve dönerken...

Kapanış
Bu geziyi yaptıktan aylar sonra notlarımı önüme koyup yazdım bu yazıyı. Burada yazdıklarımın
hepsi gerçek ve çoğu sıradan şeyler aslında. Yine de yazmadığım; yazamadığım şeylerle, gözlem ve
fikirlerle, tanıdığım insanlarla, oralardan aldığım tavsiyeler üzerine okuduğum kitaplar ve
izlediğim filmlerle, yolda hissettiğim duygu değişimleriyle, kendi çektiğim fotoğraflar ve
videolarla, tüm sıradanlığı ve gariplikleriyle bu gezinin; ömrümde yaptığım en harika şeylerden
biri olduğunu görüyorum.
Balkanlar denildiğinde zihninizde ne canlanır bilemem ama bildiğim şey, bu kelimenin asla tek bir
kavramı karşılamayacağı. Politik olarak ortadoğuyu aratmayan bir düzensizlik, etnik gerginlik, din
ve ırklara göre ayrılan yerleşim birimleri, modern Avrupa’nın silah satışı ve doksanlardaki
katliamlara göz yumması, Amerika hayranlığı, Amerika nefreti, Osmanlı hayranlığı, Osmanlı
nefreti, birbirinden iyi niyetli, yardımsever insanlar, mükemmel bir coğrafi zenginlik, tarihin
muhafaza edilmiş estetik mirası, içkiyi, müziği seven eğlenceli genç ve yaşlılar, tanıdık yemekler,
tanıdık güzellikler, tanıdık çirkinlikler... Trendeki adamlardan biri şöyle demişti: ‘Osmanlı
yüzyı+arca iyi yönetmiş bu bölgeyi, barış içinde. Osmanlı çekilip bölge kendi haline terk edilince herkes
başlamış birbirini kesmeye, öldürmeye...’ Okuldaki muhafazakar, dar görüşlü hocalarımdan Profesör
Dr. Oğuz Adanır da benzer söylemlerde bulunmuştu. Balkan halklarının birbirinin kucağına
oturmak için fırsat kolladığını, bunun hiç değişmeyeceğini söylemişti...
Ben böyle düşünmek istemiyorum. Yine de bölgede yakın geçmişe kadar akmaya devam eden kan,
bu kötü adamları tasdik eder gibi. Ne de olsa kötü adamlar birbirini iyi tanır...
En iyisi gidin, gezin, okuyun, dinleyin ve kendiniz karar verin.
Herkese iyi gezmeler...
!

24

