Muhteşem Hindistan (03-13 Nisan 2009)
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr)

6-8 Nisan 2009 tarihleri arasında Hindistan’ın Kerala eyaletinin Kottayam kentinde
düzenlenecek olan “1st International Conference on Nanoparticles and Nanostructures” adlı
konferansa katılmak üzere Hindistan’a gidiyorum. Uzun yol katedip Hindistan’a gitmişken bu
ilginç ülkeyi zamanım ölçüsünde gezmek de istiyorum. Zamanımı verimli kullanabilmek ve
çok yer görebilmek için gidişimi konferansın bulunduğu güneydeki Kochi (Kerala)
havaalanına, dönüşümü ise kuzeyden, Yeni Delhi’den yapmayı, bu kısa zamanda ülkenin
havasını solumak için ise Kottayam-Yeni Delhi arasını da ülkeyi boydan boya geçen
Hindistan’ın meşhur trenleri ile geçmeyi planlıyorum.

Tac Mahal-Agra, Hindistan

03 Nisan Cuma
Saat 16.00’da İstanbul Atatürk hava limanından Emirates’in EK124 sefer sayılı uçağı ile
Hindistan yolculuğum başlıyor. Boing 777-200 tipi uçak ile önce Dubai’ye, oradan da
aktarmalı olarak Hindistan’ın Kochi (Cochi) havaalanına gideceğim. Uçakta yakın zamanın
en popüler filmi olan “Slam Dog Millioner” i izliyorum. Gösterime girdikten bu yana
izlemeyi çok isteyip de bir türlü izleyemediğim bu filmi Hindistan yolunda izlemek hoş bir
raslantı oluyor.
Yerel saat ile 21.30’da Dubai’de oluyorum, sıcaklık 21 oC derece, Türkiye ile saat farkı 1 saat.
Kochi uçağı saat 02.00’de, bu süre içinde havaalanındaki Free Shopları geziyorum.
04 Nisan Cumartesi
Saat 02.00’de Emirates’in EK530 sefer sayılı uçuşu ile Kochi’ye uçuyorum. Uçak oldukça
kalabalık, Hindistan renklerini şimdiden uçakta görmeye başladım bile, yolculardan birçoğu
yerel kıyafetleri ile Hintli yolcular. Kochi havaalanına inerken kent rengini belli ediyor,
altımızda hindistan cevizi ağaçlar serili. Yerel saat ile sabah 07.30’de Kochi havaalanına
iniyoruz. Kochi havaalanı beklediğimden de küçük. Türkiye ile Hindistan arasındaki saat farkı
2.30 saat. Hindistan’da yaz saati uygulanmıyor ve kıta ülkede tek bir zaman dilimi var.
1/30

Pasaport işlemlerinden sonra alandan çıkmadan biraz para bozduruyorum (1 dolar=48 rupi).
Havaalanından dışarıya çıkar-çıkmaz Hindistan’ın tropikal havası yüzüme çarpıyor.
Konferans organizasyonu, Kochi havaalanından katılımcıları almak üzere taksi ayarlanacağını
duyurmuştu. Gözüm bizi alacak olan görevlileri arıyor kalabalık arasında, ICNM-09 yazısını
havada görüyorum, yanlarına giderek kendimi tanıtıyorum. Konferansa katılan ve benim gibi
erken gelen Joachim Koetz (Almanya), Philippe Knauth Philippe (Fransa) ve Maria Luisa Di
Vona (İtalya) ile birlikte organizasyonun sağladığı bir taksiye doluşarak konferansın
düzenleneceği Kottayam’a doğru gidiyoruz. Yol parasını aramızda bölüşüyoruz. Hindistan’da
trafiğin soldan aktığını havaalanında taksiye şoför mahalinden binmeye çalışırken fark
ediyorum, Joachim arabayı benim kullanacağımı söyleyerek takılıyor.
Kochi’den Kottayam’a giderken büyük bir merakla da etrafı izlemeye koyuluyorum. KochiKottayam arası inanılmaz, yaklaşık 83 km boyunca birbiri ardısıra evler dizili, arada
neredeyse hiç boşluk yok. Yol yorgunluğu ile Hindistan’ın tropikal sıcaklığı bir araya gelince
bu uzun yolculukta uyuklama moduna girsek de ikide bir çalan korna ve aracımızın ani
hareketleri ile hemen uyanıyoruz. Buraya ikinci kez gelen Joachim, Hindistan’daki trafiğin
akışı konusunda bizleri “çılgınca” tanımıyla uyarıyor.

Kottayam

Kottayam bölgesinin de içinde bulunduğu Kerala eyaleti 14 bölgeden oluşuyor, başkenti ise
Thiruvananthapuram. Bölgede hinduların yanı sıra çok sayıda hıristiyan ve biraz da
müslüman var. Dil ise Malayalam ve İngilizce. İklimi tropikal. Hayat bilgeliği anlamına gelen
“Ayurveda” bölgede yaygın bir terapi yöntemi. Sadece hastalıkları iyileştirmede değil aynı
zamanda iyi yaşamaya yönelik öğretileri de var.
Hindistan kültürünü de yavaş yavaş anlamaya başlıyorum. Otelin resepsiyonunda oda
sorduğumda görevlinin başını sağa sola sallamasını başlangıçta “oda yok gibi” algılamıştım
ancak ardından bana bir oda vermesini anlamakta zorlanmıştım. Daha sonra diğer insanlarda
farkettim ki Hindistan’da kafayı sağa sola sallamak bizdeki gibi “hayır” anlamına değil,
“evet” anlamına geliyor!
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05 Nisan Pazar
Öğle yemeğinin ardından konferansa kayıt yaptırmak için konferansın düzenleneceği Winstor
Castle’e gidiyorum. Yol üzerinde sarmaşıklarla kaplı nehri fotoğraflıyorum. Konferansa kayıt
yaptırıyorum, konferansın organizatörü ve yazıştığım Thomas Sabu ile ilk kez tanışıyorum.

Kottayam-Kerala

Konferansın düzenleneceği otelden edindiğim el kitapcığında Kottayam’a 16 km uzaklıktaki
Kumarakom bölgesindeki Vembanad Lake’in kuş cenneti ve doğal koruma alanı olduğunu
okuyorum, zaman kaybetmeden hemen otele dönerek göle gidiş planları yapıyorum. Otelden
saat 17.30’da kiraladığım bir oto ile yola çıkıyorum. Oto şoförünün adı Dodi. Parka
geldiğimde parkın kapandığını öğreniyorum. Buraya daha sonra tekrar gelmeyi planlıyorum.
Dudi beni tekrar otele bırakıyor, yol ücreti olarak 400 rp ödüyorum.
Hindistan da en çok görebileceğiniz şeylerden biri de rajan denilen bu üç tekerlekli
motosikletler (otolar), her yerde ve fazlası ile var. Güneyde Hintli erkekler “lunky” olarak
bilinen eteklerden giyiyorlar. Bizdeki hamamlarda giyilen peştamale benzeyen bu giysi
tropikal iklim için ideal görünüyor.
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Kottayam-Kerala

Vembanad gölüne giderken bölgeyi de daha yakından görme şansım oluyor. Bölgede çok
sayıda birbirine bağlı su kanalı var. Ulaşım bu nehirler ile yapılıyor. Irmak kenarlarında çok
güzel evler var. Dağlardan toplanarak gelen bu sular Vembanad gölüne karışıyor.
06 Nisan Pazartesi
Konferans sabah saat 08.30’da konuşmalarla başlıyor. Ülke dışından, özellikle Avrupa’dan
gelen katılımcı sayısı fazla. İyi soğutulamadığı için salonlar çok konforlu değil, küçük ve
kalabalık olan konferans salonunda durmakta zorlanıyoruz. Konuşmaların bazıları çok ilginç.

Kerala

Akşam yemekten önce kültürel etkinlik var, Hindistan’ın özellikle de Kerala’nın kültürel
öğelerini sunan dans gösterileri olacak. Konferansın düzenlendiği otelin geniş arka
bahçesinde toplanıyoruz. Beklerken, gösteriyi yapacak oyuncuların hazırlıklarını izliyoruz,
hazırlanmaları ve makyajları bayağı uzun sürüyor.
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Yerlerimize oturarak gösteriyi izlemeye koyuluyoruz. İlk gösteri sekiz bayanın oynadığı
Thiruvathira. Bu geleneksel dans Dhanu kutsal ayında yapılıyor. Bu dansın Hindistan
mitolojsindeki en güçlü tanrı olan Shiva’nın doğumgününü kutlamak amacı ile yapıldığı
rivayet edilmekte. Bu dans, mükemmel ritim ve ses yapısına sahip. Diğeri ise erkek oyuncular
tarafından sergilenen meşhur Kathakali hikayesinden Thorana Yuddham bölümü. Bu gösteri
çok uzun ve çok gürültülü. Gösterinin ardından yemek yiyip konferansa katılanlar ile
sosyalleşiyoruz, otele gelmemiz saat 23.00’ü buluyor. Lavanta yağı ve sinkova rağmen ikinci
sivrisineklerden kurtulamıyorum. Sıtmaya karşı önlem almadığımdan biraz tedirginim,
Hindistan da riskli bölgelerden.

Vembanad gölü, Kumarakom-Kerala

Kathakali-Thorana Yuddam gösterisi-Kerela

07 Nisan Salı
Saat 11.00’de konferansta sunumumu yapıyorum, fena geçmedi. Konferansın resmi seyahat
şirketinin sunduğu, Kerala eyaleti içinde ve günübirlik mesafede olan Periyar doğal tabiat
parkına bir tur var, gitmeyi planlıyorum ancak ertesi gün Agra’ya tren biletim var.
Bu akşam konferans yemeği var. Yemek, Kumarakom bölgesindeki Vembanad gölünde
verilecek. Konferns yemeğinden dolayı konferansın bu günkü bölümü kısa tutuluyor. Üstümü
değiştirmek ve fotoğraf makinemi almak için otele gidiyorum. Çıkışta oto beklerken yanımda
duran beyaz bir araba oto ücretine beni otelime bırakabileceğini söylüyor, arabaya biniyorum.
Sürücü çok güler yüzlü ve konuşkan, hemen sohbete dalıyoruz. İsmi M. K Sekharan olan bu
bey Hint ordusundan emekli. Sekharan, eğer istersem yarın uygun bir fiyata, yaklaşık 1600
rp’ye beni Periyar tabiat parkına sabah götürüp akşam da getirebileceğini söylüyor. Otelde
verilen fiyattan çok daha ucuz ve aynı gün geri getireceği için treni kaçırma riski de yok.
Üstelik daha çok yeri görebileceğim, bu teklifi hemen kabul ediyorum. Yarın erkenden,
sabah saat 05.00’de otelde buluşmak için Sekharan ile sözleşiyoruz.
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Kottayam-Kerala

Akşam saat 16.10 gibi, konferansın düzenlendiği otelin arka bahçesinde toplanıp konferns
yemeğinin verileceği Kottayam Club’a, kanallardan otelin arka bahçesine kadar gelmiş olan
iki tekneyle gidiyoruz. Bu su kanallarının otele kadar geldiğini bilmiyordum.
Teknelerin göle ulaşmak için takip ettiği kanal boyunca sıra sıra tek katlı evler var, insanlar
kanallarda çamaşır, bulaşık hatta kendilerini dahi yıkıyorlar. Uzun süren bir yolculuktan sonra
Vembanad gölüne, sonrasında da göl kenarındaki lokantaya geliyoruz. Menü çok zengin değil
ama sohbet ve katılımcılarla yakınlaşmalar oldukça iyi. Bazı katılımcılar kendi kültürlerinden
folklorik örnekler sunuyor, en çok alkış alanlar ise spontane bir gösteri yapan İtalyanlar
oluyor. Geç vakitte organizasyonun sağladığı otobüslerle otellerimize dönüyoruz.

Kumarakom gölü-Kerala

08 Nisan Çarşamba
Saat çalmadan önce uyanıyorum, hava henüz aydınlanmamış.
Aşağıya indiğimde
Sekharan’ın beni beklediğini görüyorum. Zaman kaybetmeden yola koyuluyoruz, hava hala
karanlık. Sekharan, iki kelimenin arasında mutlaka bir kahkaha atıyor, çok cana yakın birisi.
Kendisi hindu olmasına rağmen hıristiyanlığa da sıcak bakıyor, arabasında da sempati
duyduğu dinlere özgü bir iki işaret var.
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Periyar yolundan

Gittikçe yükseliyoruz, yavaş yavaş bu bölgeye özgü çay bahçeleri görünmeye başladı.
Havanın aydınlanması ile ben de fotoğraf mesaisine başlıyorum. Sekharan, fotoğraf çekme
stilime hemen alıştı, fotoğraf çekmeye yeltendiğimi görür görmez hemen yol kenarında uygun
bir şekilde durup fotoğraf çekebilmeme yardımcı oluyor.

Çay bahçeleri-Periyar
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Yolumuzun üstünde bir lokantada durup Sekharan ile birlikte kahvaltı yapıyoruz. Bugün
gitmekte olduğum Periyar doğal hayatı koruma alanı, Kerala eyaletinin Thekkady bölgesinde,
Kerala’nın Tamil Nadu eyalet sınırına yakın dağlık bir bölgede. Bu park, Hindistan’ın en
popüler yaban hayatı koruma alanlarından biri ve aynı zamanda güney bölgesindeki kaplan
koruma alanı. Park içinde bulunan göl, 1895 yılında Tamil eyaletindeki Madurai kasabasına
su sağlamak için İngilizler tarafından yapay olarak oluşturulmuş. Park, kaplanların yanı sıra
asya fillerinin Hindistan’a özgü olan türüne de ev sahipliği yapıyor.
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Yol boyu giderken rehberim, yöreye özgü ve benim için de ilginç olabileceğini düşündüğü
yerlerde durup beni bilgilendiriyor. Benim için burada “bir ilk” olan birkaç şey öğreniyorum.
Kauçuk ağaçlarını ilk kez burada görüyorum. “Bana dokunma-touch me not” adlı çiçek ise
gördüklerim arasında en ilginç olanı, çiçeğe dokununca çiçek hemen başını aşağıya doğru
eğiyor, yani küsüyor. Bir başka ilginç olan ise, sadece soğuktan değil sıcaktan dolayı da bazı
geniş yapraklı ağaçların yapraklarını döktüklerini ve bu ağaçlardan bu tropikal bölgede
olduğunu öğrenmem.

Periyar Yabah Hayatı Koruma Parkı

Parkın girişine geliyoruz. Park girişi Thekkady (Idukki Distric))’ye 4 km uzakta Kumily
yerleşim yerinde. Araçla parka girdiğimiz için giriş ücreti olarak 300 rp ödüyoruz(rum).
Teknenin hareket saatini beklerken bir yandan da parktaki doğal hayatı ve insanları
fotoğraflıyorum. Tekne turu için 150 rp, fotoğraf makinem için de 25 rp ödüyorum.
Rehberim Sekharan beni parkta bekleyecek. Saat 11.00 gibi tekne turuna başlıyoruz. Tekne,
doğal olarak oluşan göl üstünde turistleri gezdiriyor. Tekneden, kenardaki oormanlık alanda
yaban hayvanlarının bazılarını görebiliyoruz. Domuz, fil kolay gördüklerimiz arasında.
Burası kaplan koruma alanı, herkes görmeyi umut ediyor ancak maalesef kaplan göremiyoruz.
Orman içinde küçük bir hareketlilik olsa herkes kaplan zannedip heyecan yaratıyor. Bir süre
sonra “Aaa kaplan” sözüne kimse dönüp bakmıyor.
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Periyar yolu üstünde çay bahçeleri

Periyar Yabah Hayatı Koruma Parkı

Periyar Yabah Hayatı Koruma Parkı

10/30

Periyar Yabah Hayatı Koruma Parkı

Tekne turu yaklaşık iki saat sürüyor. Turun ardından park içinde bulunan müzeyi geziyoruz.
Müze, bu bölgede yaşayan hayvanların sergilendiği zengin bir koleksiyona sahip. Çok ilginç
hayvan örnekleri var. Bazı hayvanların iskeletleri, bazılarının ise kavanoz içinde bozulmadan
korunan bütün vucütları sergileniyor.

Periyar Yabah Hayatı Koruma Parkı

Parktan çıktıktan sonra park girişindeki Kumily kasabasında yemek yiyoruz. Burada para
bozdurduğum Shiny Spices baharatcısından birkaç çeşit baharat (karabiber, kahve) alıyorum.
Kalan zamanımızda da Kumily kasabasını geziyoruz. Gezerken kasabada yapılmakta olan bir
festivale de denk geliyoruz. Çok renkli kıyafetlere bürünmüş insanların taşıdığı çelenkler
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ilginç görüntüler oluşturuyor. Rehberim kasaba yakınında fillere binebileceğim bir yer
olduğunu söylüyoruz. Dönmeden önce adı Elephant Junction olan bu yere gidiyoruz. File
binmeyi çok istesem de turun uzun zaman aldığını öğrenince binmekten vazgeçiyorum.

Festival-Kumily

Dönüşte, yol üzerinde bulunan birçok botanik bahçelerinden birine, Deepa World botanik
bahçesine uğruyoruz. Buradaki botanik bahçeleri bölgede yetişen bitki ve baharatlardan
örnekleri barındırıyor. Girdiğim bahçede bu bitkiler hakkında bir rehberden bilgi alıyorum.
Satış reyonundan da birkaç çeşit baharat satın alıyorum. Hava kararmaya başlıyor, dönüşe
geçiyoruz. Kottayam’a kadar karanlıkta geldiğimizden yol boyunca fotoğraf çekemediğim
için gidişimizden çok daha hızlı geri geliyoruz.
Daha önce gittiğim ancak kapandığı için giremediğim Kumarakom bölgesindeki Vembanad
gölüne yarın Kottayam’dan ayrılmadan önce gitmek istiyorum. Rehberim Sekharan ile
konuşuyoruz, yarın sabah erkenden kendisinin Vembanad gölüne götürebileceğini söylüyor.
09 Nisan Perşembe
Dün konuştuğumuz gibi Sekharan sabah erkenden beni alıyor. Otelden çıkışımı yapıyorum ve
birlikte Vembanad gölü kenarında buluna Kumarkom kuş cennetine gidiyoruz. Parka
girdikten sonra arabayı park edip kuş cennetinin içinde bir süre yürüyoruz. Gölü ve kuşları
daha yakından görebilmek için tek kürekle çekilen motorsuz bir tekne kiralıyoruz. Irmak
boyunca gittikten sonra gölün genişliğine ulaşıp kuşları izliyorum. Bu dingin yerde sadece kuş
sesi var.
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Vembanad gölü-Kumarakom kuş cenneti

Tekne gezisinden sonra kuşların yuvalarının yoğunlukta olduğu parkın içlerine doğru, yapılı
yürüyüş parkurundan ve yürüyüş yolunun sonuna kadar yürüyoruz. Çekebildiğim kadar
kuşları fotoğraflıyorum. Parkın içinde çok sayıda kuş çeşidi; yarasalar, ördekler, balıkçıl,
(egret, darter, heron, teal) ve sibirya leyleği gibi göçmen kuşlar var. İlk kez bu kadar çok
yarasayı ağaçların dallarında asılı olarak görüyorum.

Vembanad gölü-Kumarakom kuş cenneti
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Parktan ayrılarak Kottoyam’a dönüyoruz. Yol üzerinde ırmak kenarındaki bir lokantada
Sekharan ile birlikte sabah kahvaltısı yapıyoruz. Kottayam’a dönünce otele bıraktığım sırt
çantamı alarak tren istasyonuna gidiyoruz. Sekharan ile burada vedalaşıyoruz. Sekharan ile
sonrası için planlar yapıyoruz. Eğer Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)’dan fotoğrafçıları
getirirsem bize rehberlik yapabileceğini söylüyor.
Saat 14.10’daki Yeni Delhi’ye gidecek olan treni beklerken istasyonda insanları
fotoğraflıyorum. Ülkenin güneyinden, Tac Mahal’ın olduğu kuzeydeki Agra’ya kadar tren ile
gideceğimden dolayı biraz heyecanlı, Hindistan’ın filmlerde ve haberlerde izlediğimiz
trenlerinin imajından sonra nasıl bir trene bineceğimi bilmediği için de tedirginim biraz.
İstasyona yanaşan bir trenin benim trenim (öyle anlıyorum) olduğu anons ediliyor. Trene
binip vagon ve kompartımanımı bulduktan sonra yolcuları selamlayıp bindiğim trenin
doğruluğunu onaylamalarını istercesine onlara da bu trenin Kerala Express ve Yeni Delhi’ye
gidip-gitmediğini soruyorum. Kompartmandaki herkes kafa sallamasına rağmen koridordaki
koltukta oturan bir bayan bunun Yeni Delhi’den gelen tren olduğunu çantamı yukarıdaki
yatağa koyduktan sonra söyleyince çantamı alır almaz yavaştan hareketlenmiş trenden zorla
kendimi aşağıya atıyorum. Binmek değil de benim için inmek daha zor oluyor Hindistan’daki
ilk tren maceramda.
Trenimi beklerken yanlış trene binmiş olsaydım planlarımın nasıl alt-üst olacağı kabusunu
kafamdan atmak için istasyondaki insanları fotoğraflıyorum. Nihayet benim tren istasyona
yanaşıyor, birçok kişiye ve son olarakta resmi giyimli kondüktöre sorup emin olduktan sonra
kompartımanıma yerleşiyorum. Kompartımanda ilk farkettiğim şey camların açılmadığı.
Aldığım bilet klimalı vagondan olunca camların yolcular tarafından açılıp içerinin ısınmasını
önlemek için camları sabitlemişler, camlar da hafifden boyalı olduğundan kompartımanımdan
fotoğraf çekemeyeceğimi anlıyorum. Tren görevlisi ile bu konuyu konuşuyorum ama önerisi,
biletsiz yolcuların seyahat ettiği ön vagonlara gitmemi söylemesi beni pek memnun etmiyor.

Kottayam’dan-Yeni Delhi’ye giderken

Bir sonraki istasyonda, Bangalore eyaletinde, kompartımanıma üç turist geliyor. Evie, Drew
ve ismini unuttuğum bir genç daha. Hindistan’da gönüllü çalışan bu üç genç Agra’ya
gezmeye gidiyorlar. Benim gibi birileri ile aynı kompartımanı paylaşmak güzel. Bir süredir
Hindistan’da olduklarından deneyimleri de var, trendeki yemek seçimlerinde yardımlarına
başvuruyorum.
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Tren, beklediğimden daha iyi, yemekler uçaklarda verildiği şekilde alüminyum folyo içinde
sıcak servis ediliyor, öncesinde de ne yemek istediğini soruyorlar. Yemekler için ayrıca para
ödeniyor, bilete tabii değil. Tren klimalı olduğu için konforlu sayılır ancak çok dar.
Kompartımanlar kapılarla değil perdelerle yalıtılıyor. Bir kompartımanda dört yatak,
koridorlarda da vagonun uzunlamasına paralel şekilde üst üste iki yatak var. Sürekli çay ve su
satanlar koridordan gelip geçiyorlar.

Kompartımana ara duraklarda inip-binenler oluyor. Benim kompartımanıma binen Hintli
yolculardan nerede hepsi eğitimli insanlar, ara-ara sohbet etme şansı yakalıyorum. Aslında bu
trene ve özellikle de bu vagonuna gelir düzeyi iyi olan Hintliler biniyor. Her gün Yeni DelhiKerala arasında sefer yapan bu Kerala Express, çok hızlı tren, “Super Fast Train” olarak
anaons yapılıyor tren istasyonlara girince. Bu süper hızlı tren Hindistan standartlarına göre
hızlı, aslında hızı bizim Mavi Tren ayarında.
10 Nisan Cuma
Bu günüm de trende geçiyor. Vaktimin çoğunu tren kapısında fotoğraf makinem ile geçtiğim
yerleri fotoğraflayarak geçiriyorum. Trenin durduğu istasyonlarda da aşağı inerek kısa zaman
diliminde kıyafetlerini ilginç bulduğum hintlileri fotoğraflıyorum. Hintliler fotoğraflarının
çekilmesi konusunda genellikle çömertler, sadec bir istasyonda aralarında bayanların da
bulunduğu bir grubu çektiğimde erkekler çekmemem konusunda sert uyarılarda bulundu,
hemen objektifimi başka yere çevirerek oradan uzaklaştım.
Bazı istasyonarda rastladığım ve gelir düzeyi iyi olmayan insanların bindiği trenlerdeki
kalabalığı görmek ürkütücü, gerçekten de televizyonlarda izlediğimiz gibi insan insanın
üstünde.
Trenle seyahat ettiğim güzerğah boyunca ülke oldukça düzlük. Yol boyu ara ara köyler var,
hayat koşullarının zorluğunu görmek mümkün. Birçok şey insan gücüne dayalı. Su, eşya ve
inşaat harfiyatları da dahil olmak üzere neredeyse her şey kafada taşıdıkları sepatlerle
yapılıyor, ağır iş makinelerini sadece büyük şehirlerde görmek mümkün.
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Halkın sefaletini sadece istasyonlardaki insan manzaralarından da anlamak mümkün.
İstisnasız, trenimizin durduğu her istasyonda çöp karıştırıcılar trene dalarak çöpleri karıştırıp
yiyecek ve diğer şeyleri toplamaya çalışıyorlar.
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11 Nisan Cumartesi
Saat 10.30 gibi Agra’da oluyorum. Trenden indikten sonra turist olduğumu anlayan bir kişi
hemen yanıma yanaşarak Agra gezi paketi öneriyor, ben de sırt çantamla dolaşmamak için
böyle bir paket almayı planlıyordum zaten. Çetin bir pazarlıkla Agra-Jaipur-Yeni Delhi için
araç + şoför konusunda anlaşıyoruz (5000 rp- yaklaşık $100). Agra’daki rehberim Akhtar
Hossin. Agra’da önce Tac Mahal’ı geziyorum. Buranın girişi 750 rp. Daha önce buraya
gelen ve deneyimini benimle paylaşan Pınar Doğan, Tac Mahal biletini Agra’daki diğer
turistik yerlerde kullanırsan biraz indirim yapıldığını söylemişti. Tavsiyesi üzerine bileti
saklıyorum.

Kırmızı Kale’den Tac Mahal-Agra

Tac Mahal, Hindistan ile özdeşleşmiş muhteşem bir sanat eseri. Yumuna nehrinin kenarına
yapılmış bu yapı muhteşem simetrisi ile bakanlara zevk veriyor. Güneşin tepede olduğu bir
vakitte geldiğim için çok iyi fotoğraf çekemiyorum. Diğer yerlere de zaman ayırmak için
hızlıca Tac Mahal kompleksini geziyorum.
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Kırmızı Kale-Agra

Tac Mahal-Agra

Tac Mahal’dan sonra Agra’daki önemli yapılardan biri olan Kırmızı Kale (Red Fort)’ye
gidiyorum. Girişte, Tac Mahal biletimi de kullanarak 250 rp ödüyorum. Bu yapı da Yumuna
nehrinin hemen kenarında. Buradan Tac Mahal klasik çekilmiş fotoğraflarından farklı ve
heybetli gözüküyor.

18/30

Agra’dan ayrılarak Jaipur’a gitmek üzere yola koyuluyoruz. Şoförüm Faheem Kariamore.
Jaipur yolu üstünde Fatehpur Sikri (Hayalet şehir)‘ye uğruyoruz. Faheem beni otoparkta
bekliyor. Oto kiralayarak şehrin bulunduğu tepeye çıkıyorum. Buradaki yerel rehberim
Momba Sait (Mangal) oldukça becerikli biri. 50 rp karşılığında çok seri olarak gezdiriyor her
tarafı. Fatehpur Sikri çok etkileyici. İmparator Akbar tarafından yaptırılan bu şehir 12 yıl
kullanıldıktan sonra anlaşılmayan bir şekilde terk edilmiş, sebebi henüz dahi bilinmemekte.
Jaipur’a geç kalma pahasına da olsa bu hayalet şehri ve dışını geziyorum.

Fatehpur Sikri

Fatehpur Sikri’de yaklaşık iki saat zaman geçirdikten sonra Jaipur için yola koyuluyoruz.
Karanlığa kaldık, ama değdi doğrusu. Yolda sadece akşam yemeği için duruyoruz. Faheem
Jaipur’da beni bildiği bir otele, Blue Bird otele götürüyor. Konforlu bir otel sayılır burası.

Fatehpur Sikri’nin kenar mahallelerinin sakinleri
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12 Nisan Pazar
Sabah erken uyanıp araç ile şehrin içini dolaşıyoruz. Şehir oldukça planlı, caddeler geniş ve
birbirine paralel. Jaipur, pembe şehir olarak da biliniyor. Burası büyüleyici bir şehir. 1876’de
Galler presinin şehre gelişi ile, Maharaja Ram Singh, şehri geleneksel olarak hoş geldin
göstergesi olan pembe renge boyanmasını sağlıyor. Daha sonraki yıllarda da bu renk
bütünlüğünü korumak için pembe rengin kullanılması yasal zorunluluk oluyor. Şehrin bu
özelliği, Jaipur’a “Pembe şehir” yakıştırmasını da sağlıyor.

Jaipur

Şehir merkezinde bulunan ve araçla önünden geçtiğimiz Hawa Mahal’a hayran kalıyorum.
Biraz ileride arabayı durdurup tekrar geri gelerek istediğim açılardan fotoğraflıyorum bu sıra
dışı mimariyi, dışının cazibesinden içini çok da merak etmiyorum doğrusu. Bu pembe ve
sıradışı mimarili yapı 1778-1803 yılları arasında yapılmış. 15 metre ve 5 katlı bu yapının
yaklaşık 993 penceresi var. Yapının önünden geçen cadde insanı neredeyse 4-5 yüzyıl
öncesine, maslların gerçek olduğu döneme götürüyor. Bir tarafta yılan oynatanlar, diğer
tarafta metre ile ipek kumaş satanlar, yol boyu ise deve ve fillerle eşya taşıyanlar var.
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Hawa Mahal-Jaipur-Rajatsan

Caddenin büyüsüne öyle kaptırmışım ki kendimi, arabaya binmemi sağlamak için rehberim
Faheem buraya geri geleceğimizi söyleme ihtiyacı duyuyor. Jaipur’daki bir sonraki durağımız
Pembe Kale (Amber Fort ) olarak bilinen yapı. Pembe kale yaklaşık 10 km şehrin dışında.
Bir geçitten sonra hakim bir noktada Pembe Kale ve altında uzanan büyük sarayı
görebiliyoruz.
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Pembe Kale-Jaipur

Pembe Kale’nin girişinde arabayı park ettikten sonra, Faheem’e bir saate kadar döneceğimi
söyleyerek kaleyi keşfe çıkıyorum. Kalenin içine girince bu yapıyı gezmek düşündüğümden
de çok daha fazla zamanımı alacağını anlıyorum. Saraydan sonra tepedeki kaleye de çıkıp
kaleyi bir uçtan öteki ucuna kadar yürüyorum. Yukarıdan kalenin uzantısını karşı yamaçlarda
görmek mümkün. Ayrıca buradan Jaipur şehri de muhteşem görünüyor.

Amber Fort-Jaipur
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Pembe Kale-Jaipur

Bu kale ve şehir muhteşem, bir masal şehri ve hala o hava var. Filler ve develer sadece
turistik amaçla değil normal hayatta da kullanılıyor. Pembe kaleden sonra tekrar Jaipur’a
dönüyoruz, bu şehri gezmeye doyamıyorum. Ne yazık ki yarın Delhi’den kalkacak uçağa
yetişmem gerek. Araçla gezebildiğim kadar sokaklarını dolaşıp hayatımda hiç bu kadar çok
görmediğim pembe binaları bir arada görüyorum. Bu şehrin sokaklarında maymunlar, tavuz
kuşları, inekler, domuzlar, develer ve domuzlar dolaşıyor, dedim ya burası yaşayan bir masal
şehir.

Jaipur
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Delhi’ye gitmeden önce burada yemek yiyoruz, turistik olmamasına özen gösterdiğim bir
lokantada Faheem ile birlikte her zamanki gibi güvenli sebzeli pilav yemeğimi yiyorum.
Sadece bu şehri daha ayrıntılı görmek için Hindistan’a bir kez daha gelebilirim.
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Yemeğin ardından saat 13.20’de Delhi’ye gitmek için yola çıkıyoruz. Delhi’de henüz bir otel
ayarlamadığım için karanlığa kalmadan orada olmak istiyorum. Yolda sadece kısa bir kahve
molası verdikten sonra durmaksızın Delhi’ye kadar gidiyoruz.

Jaipur
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Jaipur
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Uzaktan Delhi’nin yüksek binaları kendini gösteriyor. Saat 17.40 gibi Delhi’nin içine
giriyoruz. Faheem beni köhne bir semte getiriyor, burada da gözümün hiç tutmadığı bir otel
gösteriyor. Bu saatten sonra otel arama konusunda yapabileceğim fazla bir şey yok. Sih bir
ailenin işlettiği bu South Delhi Guest House adlı otel ile, başlangıçta geceliğine 1000 rp istese
de 600 rp ye anlaşıyorum. Faheem ile vedalaşıyorum ve kendisine 300 rp bahşiş veriyorum.

Jaipur

Otele yerleştikten sonra, yemek ve internete girerek yarınki uçuşumun check-in’ni yapmak
için dışarıya çıkıyorum. Resepsiyonda oturan otelin sahibi, sokak başında bir internet cafenin
olduğunu söylüyor; yemek yemeden önce oraya gidiyorum. İnternet cafeye girdiğimde ise
Hindistan’ın ilginç bir özelliğini daha öğreniyorum. Interneti kullanmak istediğimde yabancı
olduğumu anlayan kafe sahibi pasaportumu soruyor, gösteriyorum. Pasaport numaramı
göremeyince pasaport numarasının nerede yazılı olduğunu soruyor, birinci sayfadaki
numarayı gösteriyorum ancak pasaport numarasının üstünde o numaranın pasaport numarası
olduğuna dair “pasaport numarası” yazısı olmadığı için o numarayı kabul edemeyeceğini ve
bu durumda interneti kullanamayacağımı söylüyor. Tam olarak şaşkına dönüyorum. Bu
kalmaya bile çekindiğim köhne mahallede bir hintlinin kurallara tam olarak uymasına da
anlam veremiyorum. Sonuçta benden para kazanacak ama bunu kurallar uğruna geri çeviriyor.
Hintlinin bu davranışına bir yandan da hayran kalıyorum. Etraftaki sefaleti görmesem
kuralların uygulanması yönünden kendimi Amerika’da hissedeceğim. Sonunda aklıma,
Hindistan elçiliğinden aldığım vizenin olduğu sayfayı göstermek geliyor, internet kafedeki
görevliye gösteriyorum ve gerçekten orada “pasaport numarası= xxx” şeklinde, kafe sahibinin
aradığı şekilde yazıyor, internete girmeme izin veriliyor ve kayıtlarımı defter geçiriyor.
Hindistan’da gözlediğim bir başka olay ise yaptığınız her alışveriş için üşenmeden yazılı fiş
vermeleri. Bu da, ingilizce ve demiryolu ağı gibi İngilizlerin Hindistan’a kazandırdıkları iyi
şeylerden biri.
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Check-in yapıp elektronik postalarıma hızlıca baktıktan sonra (1 saat internet ücreti 25 rp)
köşedeki lokantaya girip güvenli yemeklerimden söylüyorum (40 rp), akşamın bu vaktinde
sokak çok kalabalık ve lokanta tıklım tıklım dolu. Lokantadaki herkes büyük bir iştahla
yemeklerini yiyor, rahatsız etmeden izliyorum. Bu sokağa ilk girdiğimde kapıldığım endişe
yavaş yavaş kayboluyor. Lokantada biraz daha oturup etrafı izlemeye koyuluyorum.
Yemeğin ardından otele giderek dinleniyorum. Agra’dan aldığım ama bir türlü yazmaya
vaktimin olmadığı Tac Mahal’lı kartpostalları yazıyorum, Hindistan’dan ayrılmadan postaya
vermeliyim diğer türlü anlamı kalmayacak. Kaldığım otel çok kirli, yatağın içine girmek bile
içime sinmiyor, banyo yapamıyorum. Saati 06.00’ya kurarak yatağın üstünde, etrafta uçuşan
sivrisineklere yem olmamak için bolca lavanta yağı ve sinkov sürünüp uyumaya çalışıyorum.
13 Nisan Pazartesi
Hindistan’daki bu son günümde sabah erkenden uyanarak uçuşa kadar olan vaktimde Yeni
Delhi’de görebildiğim kadar çok yer görmeyi istiyorum. Uçağım saat 11.00’de. Otelden
ayrılarak beni havaalanına götürecek bir oto ile 200rp’ye anlaşıyorum. Ancak havaalanına
gitmeden elimdeki Delhi şehir haritasından yolumuzun üstünde görünen India Gate ve
parlemento binasını görmeyi planlıyorum..

Parlemento binası-Yeni Delhi

Kiraladığım oto şoförüne 100 rp karşılığı beni istediğim yerlere götürmesi konusunda
anlaşıyoruz. Sabahın erken vaktinde Delhi caddelerinde oto ile gidiyorum.
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Parlemento binası-Yeni Delhi

İlk durağım Hindistan Kapısı (Indian Gate). Otodan inerek anıtın olduğu park alanına girip
sabahın ışıkları ile bu görkemli yapıyı fotoğraflıyorum. Parlk alanında sabah sporu için gelen
çok sayıda Hintli var.

Hint Kapısı (Indian Gate)-Yeni Delhi
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Hint kapısının ardından bu parkın uzantısında olan Parlemento binasına gidiyorum. Araçı,
binanın olduğu sokağa sokmadıklarından inip binanın önüne kadar yürüyorum. Maymunlar
özgürce parlemento binasının olduğu bu ciddi ortamda bile serbestçe ortalıkta dolaşıyorlar.
Havaalanının ne kadar süreceğini bilmediğim ve olası trafik problemi ile karşılaşma riskine
karşı daha fazla oyalanmadan havaalanına gitmeyi uygun buluyorum. Havaalanına giderken
gözüm Delhi’nin sokaklarında. Çok geniş sokaklar ve güzel yapıları var, çok planlı. Ancak
parlementonun olduğu bölgenin dışına çıkınca sefalet kendini gösteriyor. Oto ile geçerken
sokaklarda hala insanların ellerinde yılan sattıklarını görebiliyorum

Parlemento binasındanHindistan Kapısı-Yeni Delhi

Emirates’in Boing 777-300 uçağı ile dönüş yolculuğum başlıyor. Uçağa binince biraz
rahatlıyorum. Hindistanı gezerken temizlik konusunda tedirgin olduğum için sürekli ellerimi
silmek ve sinkov ve lavanta yağı kullanma ihtiyacı duyuyordum. Uçaktan aşağıyı izliyorum,
Hindistan, Pakistan üstünden geçerek Basra körfezinden Dubai’ye iniyor. Burada uçak
değiştirip beklemeden İstanbul’a geçeceğim. Alanda boş zamanım olmuyor, hemen bağlantı
uçağıma geçiyorum.
Dubai-İstanbul uçağında yanımdaki yolcu bir Türk, yaklaşık on gün sonra ilk kez biri ile
Türkçe konuşuyorum. Yoldaşımın adı Ümit, çok konuşkan ve cana yakın biri. Ümit Göçekli
ve gemi kaptanlığı yapıyor. Dubai’de oluşu da buraya bir gemi getirmiş olmasından, şimdi
geri dönüyor. Ümit ile yolculuk boyunca sohbet ediyoruz, Göçek’i görmediğimi öğrenince
çok şaşırıyor ve bu şansızlığımı kendi suçuymuş gibi algılayarak bir an önce misafiri olmam
konusunda israr ediyor.
İstanbul Atatürk havaalanına iniyoruz, memlekette olmak çok güzel, özellikle stresli bir
Hindistan macerasından sonra. Cebimin derinliklerinden zorlukla bulduğum Türk parası ile
metro jetonu alıyorum, kısa zamanda da evde oluyorum. Kapıyı açan annemin beni öpmesini
beklerken, söylediği “hoş geldin” den sonra duraksamadan söylediği şey ise “teke gibi
kokuyorsun, hemen banyoya geç” oluyor! Hemen aklıma, uçakta uzun süre tatlı sohbet
ettiğim zavallı Ümit geliyor, Ümit’e çektiği azaptan dolayı acıyor ve hakkımda neler
düşünebileceğini düşünüp utanıyorum, ilk işim Ümit’e özür yazısı yazmak olacak. Günlerdir
kullandığım lavanta, sin kov, lavanta, sinkov... üstümde ağır bir konu oluşturmuş..
Hüseyin Sarı
24 Temmuz 2009, Ankara
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