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Se Katedrali

GOA’NIN EN BÜYÜK
ŞEHIRLERI VASCO DE
GAMA VE MARGAO AMA
TURISTIK AÇIDAN EN
ILGI ÇEKICI ŞEHIRLER
GOA VELHA VE PANAJI.
PORTEKIZ HINDISTANI'NIN
16 ILE 18. YÜZYILLAR
ARASINDAKI BAŞKENTI
OLAN GOA VELHA
YANI ESKI GOA'NIN
KALINTILARI UNESCO’NUN
DÜNYA KÜLTÜR MIRASI
LISTESINDE YER ALIYOR.

indistan’ın uzun yıllar İngiliz
değil, Portekiz sömürgesi altında kalmış olan eyaleti
Goa’da Akdenizli kültürünün
etkisi, Hindu gelenekleriyle
harmanlanıp hiç bir yere benzemeyen bir
atmosfer oluşmasını sağlamış. Örneğin
Hindistan’ın batı kıyısındaki plajlarıyla
ünlü bu güzel eyaletinde de hayvan sever
olmanız tatil yaparken size yardımcı olacaktır çünkü güneşin ve tertemiz denizin
tadını, Hindularca kutsal sayıldıklarından
ineklerle yanyana çıkarıyorsunuz. Bir de
trafik, Hindistan’ın geri kalanı gibi soldan
akıyor ve İngilizce çok yaygın. Goa'nın resmi dili ise Konkani. Hintçe ve İngilizce
ikinci ve üçüncü dil olarak konuşuluyor.
Hindistan, İngilizlerden bağımsızlığını
1945’te kazandığı halde Goa, 1961 yılına
kadar hala Portekiz sömürgesi altındaydı.
500 yıla yakın süren uzun sömürge sürecinde Portekiz İmparatorluğu’nun doğudaki başkenti sayılan Goa, aynı zamanda
kiliseleri ve dünya kültür mirası sayılan
mimarisiyle Asya’nın en popüler hac böl-
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gelerinden biri. Nüfusunun yarıya yakını
Hristiyan olan eyaletin arka plan manzarasına, kumsal deniz güneş üçlüsünün
yanı sıra kiliseler de hakim.
Kışın ortasında, incecik kumlu upuzun
plajlarında güneşlen, tertemiz denizinde yüz! Bol ve ucuza ye, iç, yat, dinlen!
Ayurvedayla yenilen, kumsal partilerinde
eğlen! Hepsinden önce burada Hindistan
denince aklına gelen pek çok şeyi unut!
AKDENİZLİ HİNDİSTAN
Goa’nın en büyük şehirleri Vasco De
Gama ve Margao ama turistik açıdan en
ilgi çekici şehirler Goa Velha ve Panaji.
Portekiz Hindistanı’nın 16 ile 18. yüzyıllar arasındaki başkenti olan Goa Velha
yani eski Goa, eyaletin kuzeyin yer alıyor.
Şehrin kalıntıları ise UNESCO’nun dünya
kültür mirası listesinde bulunuyor. Bunlardan Se Katedrali, Eski Goa’daki en büyük katedral ve Gotik tarzda bir mimarisi
var. Goa’daki en büyük ve pırıl pırıl sesinden ötürü “Altın Çan” diye adlandırılan bir
çana sahip olan katedralin hemen yanın-

GOA

BİR GÜN HER ŞEYİ
BIRAKIP GOA’DA
YAŞAMAK

daki Engizisyon Sarayı ise yeraltı zindanlarıyla, karanlık Orta Çağ mahkemelerinin
yapıldığı bir yer. Görülmeye değer diğer
tarihi yerler şimdi müze olan Asisili Aziz
Francis Kilisesi, İyi İsa’nın Bazilikası, Aziz
Xavier’in Türbesi.
19. yüzyıldan bu yana halen Goa’nın başkenti olan Panaji yani Yeni Goa, Mandovi
Nehri boyunca uzanıyor. Panaji, su basmayan yer demek; Mandovi Nehri'nin
taşıp su basmasından korkarak temenni
etmişler muhtemelen. Başkent olmakla
beraber Vasco De Gama ve Margao’dan
sonra üçüncü büyük şehir olan Panaji'nin
Barok mimarili, latin tarzında kırmızı
damlı, içindeki rengarenk çiçek saksıları olan ferforjeli pencereli güzel evleriyle
sıralı sokaklarında yürürken kendinizi
Portekiz’de sanabilirsiniz. Panaji’de de
tarihi yerler var: Idalco Sarayı, Bembeyaz
Immaculate Conception Kilisesi, Aziz Sebastian Şapeli, Jama Mescidi gibi.
PLAJLARDAN PLAJ BEĞENMEK
Goa’nın plajlarını keşfetmek istiyorsanız,
tren ve otobüs dışında günlüğü bir kaç dolara bir motor kiralayarak her yere geze
geze de gidebilirsiniz. Üstelik ehliyete de
gerek yok. Her gün farklı bir plaja gidip
hepsini deneyebilirsiniz. Beğendiğiniz plajda belki bir kaç gün kalmayı tercih edebilirsiniz. Hippilerin tercih ettiği plajlar eyaletin kuzeyinde, daha çok yerli turistlerin
gittiği plajlar ise güney kıyısı boyunca diziliyor. Calangute Plajı, incecik kumu ve tertemiz deniziyle hippilerin ilk keşfettikleri
plaj ama şimdi biraz fazla turistik bir yer
haline gelmiş durumda: Oldukça yoğun
bir kalabalık söz konusu. Plajda gürültülü
insanlar ve satıcıların yanı sıra seyyar ma-

sajcılar ve falcılarla da karşılaşabilirsiniz.
Bu kadar popüler olunca turizm ve inşaat endüstrisi de almış başını gitmiş. Para
hırsıyla burayı beton yığınına çevirmek
için ellerinden geleni ardına koymayarak
hızlı bir bozulmaya sebep oluyorlar. Hippiler de kuzeye ve daha kuzeye göçüyor.
BİT PAZARI
Biraz daha kuzeydeki Anjuna, meşhur bit
pazarına ev sahipliği yapıyor. Anjuna’da,
çarşamba günleri açılan pazarda her milletten insanın açtığı tezgahlarda binbir
çeşit ıvır zıvırın içinde kendinizi kaybedebilir ve kesinlikle havaya girip oldukça
fazla para harcayabilirsiniz. Alışverişlerinizde pazarlık yapmayı unutmayın. Burası
eskiden hippilerin bir araya gelip gitar çalıp
eğlendiği, topluca takıldığı bir yerken şimdi

Goa’da tatil, kalenderliği
ve rahatlığı gerektiriyor.
Nitekim Portekiz
sömürgesinden de
kurtulmuş olduğu
1960’lı yıllardan bu yana
hippilerin, bitniklerin
vazgeçilmez kurtarılmış
bölgesi olmuş. Hippi
hareketi ve psikadelik
rock kültürünün
zamanla yerini alan
psikadelik trans müzik;
sahilde, okyanus ve
ılık havanın büyüsüyle
eğlenilen rave partiler;
hayatın rahatlığı; bol ve
ucuza yeme içme gibi
özellikleriyle birkaç gün
içinde o salaş havasına
girip, keşke hep burada
yaşasam dedirtiyor
insanlara. Hintlilerin de
tatilini geçirmek için
tercih ettiği; upuzun
kumsalları, palmiye
ağaçları ve kutsal
inekleriyle Hindistan’ın
sayfiye eyaleti burası.

Bocca d’Asse
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Calangute Plajı

HIPPILERIN TERCIH
ETTIĞI PLAJLAR EYALETIN
KUZEYINDE, DAHA ÇOK
YERLI TURISTLERIN
GITTIĞI PLAJLAR ISE
GÜNEY KIYISI BOYUNCA
DIZILIYOR. CALANGUTE
PLAJI, INCECIK KUMU
VE TERTEMIZ DENIZIYLE
HIPPILERIN ILK
KEŞFETTIKLERI PLAJ
AMA ŞIMDI BIRAZ FAZLA
TURISTIK BIR YER HALINE
GELMIŞ DURUMDA.

Hindistan’ın dört yanından gelen el işlerinin
satıldığı, bir yanda da yılan oynatanların,
falcıların, cambazların ve müzisyenlerin buluştuğu bir açık hava pazarı.
HER ŞEYİ GERİDE BIRAKIP,
BAMBAŞKA BİR DÜNYAYA DALACAKSINIZ
Bit Pazarı şahane ama Anjuna da geçmişe
nazaran biraz popülerleşince biraz daha
kuzeydeki Vagator sakin bir kaçış noktası
oluyor. Vagator’da insanlar; üstü otel altı
restoran, derme çatma, çardaktan bozma
yapıların restoranlarında vakit geçiriyor.
Chapora, Goa’ya uzun dönem için yerleşen
Batılıların tercih ettiği kalesiyle ünlü ufak
bir kasaba. En kuzeyde ise en naif haliyle
Harambol bulunuyor. Otantik halini koruyabilen plajlardan bir diğeri ise Palolem.
Bir ucundan diğerine iki saatte yürünebilen bu plajda Hindistan cevizi ağaçlarının
arasındaki bambu kulübelerde keyifli vakit
geçirebilirsiniz. Sokak köpekleri ve inekler
eşliğinde güneşlendiğiniz bu plajların bir
yandan birbirine çok benzeyen tarafları var
ama bir taraftan da hepsi kendi içinde özgün. Sözün özü Goa, gerçekten de her şeyi
geride bırakıp, bambaşka bir aleme dalacağınız, daldığınızda da "aklım neredeymiş" demenizin mümkün olduğu bir yer.

kırmızı et bulabilirsiniz. Bu durum, bazen
yediğiniz etin "acaba o gün sahilde yanyana oturduğunuz inek mi olduğu" sorusunu şakayla karışık akla getirse de kırmızı
etten vazgeçemeyenlerin, Goa’dan da vazgeçmemelerini sağlayan bir özellik oluyor. Bilinen Hint mutfağının yanı sıra her
damak tadına uygun restoranlar mevcut.
Kocaman karidesler, midyeler ve buz gibi
soğuk bira. Tabii bölgenin geneline hakim
olan rahat, takıntısız, bohem tarz, restoranlar için de geçerli.
14:00-16:00 ARASI SİESTA ZAMANI
Goa’da hayat; plajlar, meşhur gün batımı
ve partilerden ibaret, gerisi de uyku. Çoğu
şey ucuz, salaş ve bohem. Tabii bir de her
köşede ayurvedik masajcılar ve Sting’den
Madonna’ya pek çok ünlünün yoga hocalığını da yapmış hocalarıyla ünlü yoga okulları var. Ya Latin kültürünün getirdiği bir
alışkanlık ya sıcak havanın mecbur ettiği
bir zorunluluk ya da her ikisi birden ama
Goa’nın bir özelliği de uykuyu sevmesi.
Öğleden sonra 14:00-16:00 arası siesta
zamanı. Gerçi bir süre önce gelen bir yasakla partiler normalde gece 22:00 dendi
mi bitiyor. Bu yüzden gece geç saatlere
kadar partileyip ertesi günü kaybetmiyorsunuz. Erken yatıp sabah erken uyanabilirsiniz. Yine de uzun uyumayı seven
biriyseniz, siz uyandığınızda Goalıları çoktan günlerinin ortasına gelip dinlenmeye
geçmiş bulabilirsiniz. Bu durum, zamanınızı planlarken uymanız gereken önemli
bir ayrıntı. Özellikle de alışveriş açısından.
Çünkü siesta zamanı, açık mağaza bulmak çok zor.

KUTSAL İNEK TABAĞINIZDA
Kutsal ineklerin etrafta dokunulmadan
dolaştığına bakmayın. Bol ve ucuz deniz
ürünlerinin yanı sıra Hindistan'ın genelinin aksine Goa’da çok yaygın olmasa da

YENİ YILA PLAJDA GİRİN
Goa’ya seyahat etmek için yaz ayları muson yağmurları nedeniyle pek
uygun değil. Kış mevsimi en ideal dönem. Özellikle de büyük bir oranda
Hristiyan nüfus olduğu ve Noel’i kutladıkları için aralık ayı çok renkli
oluyor. Dillere destan rave partileriyle tanınan Goa, yeni yıla girmek için
de ideal bir alternatif rota. Hakim olan müzik tarzı ise elektronik müzik
ve bu tarzdan hoşlanıyorsanız Goa tam size göre demektir.
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Immaculate Conception Kilisesi

KİTAP KOKUSU

BAŞLANGIÇ

ELIA İLE YOLCULUK

Dan Brown’un kendine has oluşturduğu gerçek mekanlar ve öğeler ile kurguyu birleştirme türünü
yeni kitabı Başlangıç’ta da görüyoruz. Tabi kitabın ana karakteri
yine Robert Langdon’dan başkası
değil. Yer olarak da Dan Brown
okurlarını bu kez İspanya’nın
güzelliklerine götürüyor. Tarihi
kişilik olarak ise bu kez fazlası
ile İspanya’nın simge eserlerine
imza atan Gaudi var.
Dan Brown, Başlangıç kitabında
eserin adından da anlaşılacağı
gibi insanoğlunun başlangıç
hikayesine el atıyor. Büyük tartışmalara neden olan insanoğlunun
nereden geldiği sorusunun cevabı
kitabın hikayesinin temelinde yer
alıyor.

Dünyaca ünlü sinema ustası ve yazar Elia
Kazan, kendini bir Amerikalı ya da Yunan
gibi değil, bir Anadolulu gibi hissederdi.
Pek çok oyuncuyu da birlikte çalışmaya
"Anadolu gülüşü" dediği yetenekle ikna
ederdi. Bu yetenek onu, hayatı boyunca
taşıyacağı "işbirlikçi" etiketinden kurtaramadı. McCarthy dönemindeki hataları,
onu ömür boyu kovaladı. Üçüncü Oscar’ını bile üzüntüyle kaldıran Kazan, belki
biraz avunmak ve arınmak için annesinin
dizlerine koşan bir çocuk gibi, memleketi
Kayseri'nin yollarına düştü. Kaderini bilen
ama ölmeden önce ona karşı mücadele
eden bir Yunan trajedi kahramanı gibi.
Kadim Anadolu, bambaşka ilkelere sahip,
farklı deneyimler yaşamış iki insanı, Zülfü
Livaneli ve Elia Kazan'ı belki de tek ortak
yolculuklarına çıkarmayı başardı.
Livaneli'nin büyülü satırlarından okuyacağımız bu sıra dışı yolculuğu, Kutlukhan Perker'in muhteşem çizgileriyle
izleyeceğiz.

Yazar: Dan Brown
Yayınevi: Altın Kitaplar
Sayfa Sayısı: 536
Baskı Yılı: 2017
Fiyatı: 29,64 TL

Yazar: Zülfü Livaneli
Yayınevi: Karakarga
Sayfa Sayısı: 120
Baskı Yılı: 2017
Fiyatı: 10,80 TL

AEDEN
BIR DÜNYA HIKÂYESI
Psikoloji ve felsefeyi mükemmel
bir şekilde harmanlayıp kişisel
gelişim tadında romanlar sunan
ünlü yazar Akilah Azra Kohen,
yeni romanı Aeden ile kendi
deyimi ile masallarla gerçekleri
ayırt edebilen okurlarına hitaben
bir hikaye sunuyor. İlk olarak
yazdığı Fi, Çi, Pi serisi ile tanınan
ve büyük bir okur kitlesine ulaşan
ünlü yazar Azra Kohen yeni kitabı
Aedan, Bir Dünya Hikâyesi ile
tekrar okurların karşısına çıktı.
Farklı bir gezegenden Dünya'ya
ulaşan bir hikâye Aeden. Oradaki
tüm mükemmelliğin karşıtlığı dünya gezegeni. Okudukça
yaşadığımız gezegene, topraklara
üçüncü bir göz ile bakıp durumun
ciddiyetini anlayabilme fırsatı
veriyor bizlere Azra Kohen.
Yazar: Akilah Azra Kohen
Yayınevi: Destek Yayınları
Sayfa Sayısı: 616
Baskı Yılı: 2016
Fiyatı: 21,60 TL

AN ROMANLARI

TÜRKIYE’NIN EN ÇOK SAT

1- BAŞLANGIÇ / DAN BROWN
2- SEN KIMSIN? / YILMAZ ÖZDIL
3- ANLATSAM GEÇER MI? / SILA GENÇOĞLU
AT YETKIN
4- MERAKLISI IÇIN ENTRIKALAR KITABI / MUR
/ YUVAL NOAH HARARI
5- HAYVANLARDAN TANRILARA – SAPIENS
IK KANGAL
6- KORKMA! İYI BIR ANNESIN / SANIYE BENC
7- ELIA İLE YOLCULUK / ZÜLFÜ LIVANELI
IG
8- OLAĞANÜSTÜ BIR GECE / STEFAN ZWE
TIN ALI
HAT
9- KÜRK MANTOLU MADONNA / SABA
FAN ZWEIG
10- BILINMEYEN BIR KADININ MEKTUBU / STE
Bu liste D&R'in Ekim ayı satış

verilerine göre hazırlanmıştır.
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Hakimiyet

Bir avuç
dolusu

Selenyum
(simgesi)

Azat edilemez

Kafiye

Öz su

Yedek
lastik

Ödenme işi
yapılmak

Örümcek
örgüsü

Suya dik olarak
dalma

(Akar sularda)
Yatak,
su yolu

Resimdeki
oyuncu

Hitit

Alış-verişte
durgunluk

Güzel,
hoş

Tınlamak
işi

(Müzikte)
Repertuar
Bir nota
Öğrencilere
dönem
sonunda
verilen belge

Özür,
bahane
Bir çoğul
eki

Geçmişler
Bir tür tamirci
aleti

Atın ayağına
çakılan demir

Kürkü değerli
vahşi bir kedi

Dizemli
Dize

Simgesi Ne
olan element

Avrupa
Parlamentosu

Türkiye’de
açılan ilk
petrol kuyusu

Yabancı

İnsan beyni
Bir tembih
sözü

Nisa …..
Merhum
oyuncu

….. Delon
Dünyaca ünlü
aktör

Kokpit

Yeşil abanoz

Beyaz

Kazak
reisi

Dilemma

Televizyon
camı

Bir binek
hayvanı

İstanbul
Kuyumcular
Odası
(kısaca)

İtalyan yazar
Carlo
Collodi’nin
çocuk
romanı

Gösterişli,
çalımlı

Oksijen’in
simgesi

Ördek sesi
(iki defa)

Yemin

İş bıraktırımı

Bir maymun
türü

İnek
antilobu

Operasyon
Ribonükleik
Asit (kısaca)

….. Sunal
Oyuncu

Japon imparatorlarına
verilen san

Adalete uygun
olarak

Atmak işi

Küçük ispirto
ocağı,
İspirtoluk

Bir taşıtın hareket etmesini
sağlayan
mekanizması

Halk
Bir bulunma
hali eki
Kasaplarda
satılan besin
…Armstrong
Aya ilk ayak
basan astronot

Bir mastar
eki
Kabahati olan,
suçlu

En tiz erkek
sesi ve sesi
böyle olan
okuyucu

At üretilen
çiftlik

Ölüm
cezası

Kamer

Notada
duraklama

Kırmızı

Çocuğu olan
kadın

Silisyum’un
simgesi

Atletizmle
uğraşan
kimse

BULMACA ÇÖZÜMÜNE;
WWW.HOROZ.COM.TR SITESINDE, PENCERE BÖLÜMÜNDEN YA DA YANDAKI QR CODE'U OKUTARAK
ULAŞABILİRSINIZ.
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