VietNam (31-09 Ağustos 2010)
Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr)

01-08 Ağustos 2010 tarihleri arasında Vietnam’ın Hanoi kentinde düzenlenen Uluslararası
Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun (FIAP) 30. Olağan Genel Kongresine katılmak üzere
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) başkan yardımcısı Turgay Bilge ve eşi Olcay ile
birlikte Vietnam’a gidiyoruz.

HaLong Körfezi, Vietnam

31 Temmuz 2010 Cumartesi
Saat 13.30’daki uçağa yetişmek için 11.30’da Atatürk Havaalanı’nda buluşmak üzere
Turgaylarla anlaşıyoruz. VietNam’a uçuşumuz biraz karmaşık ve koşuşturmalı olacak;
Singapur Havayolları ile İstanbul’dan Dubai bağlantılı olarak Singapur’a, oradan da
Malezya’nın Kuala Lumpur kentine uçacağız. Kuala Lumpur’dan Malezya havayolları ile
Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye gideceğiz. Kuala Lumpur’da havayolu değiştireceğimizden,
kısıtlı zamanda (40 dakika) bağlantıyı kaçırmamak için bütün yükümüzü el bagajı olarak
yanımıza almaya çalışıyoruz. Hacim ve ağırlığı fazla olmasına rağmen, durumumuza anlayış
gösteren görevli bagajlarımızı yanımıza almamıza göz yumuyor.
Uçağımız İstanbul’dan zamanında kalkıyor. Yaklaşık 3.25 saat süren uçuşun ardından saat
18.45 gibi Dubai’de oluyoruz. Dubai ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat (GMT+3). Uçak
alanda beklerken, Dubai yolcuları uçaktan iniyor, biz ise Dubai’den binecek yolcuları
beklerken uçağın içinde kalıyoruz. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. Bir saat sonra
Dubai’den havalanıyoruz. 7.30 saat süren uçuşun ardından sabahın erken vaktinde (01
Ağustos 2010 Pazar) Singapur’a iniyoruz. Singapur sağanak yağışlı. Türkiye ile Singapur
arasındaki saat farkı 5 saat (GMT+7).
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Singapur’a gelmiş olmakla dünya üzerinde gidebileceğim en güney ve en doğu noktalarına da
ayak bastım, ekvatoru henüz geçemesem de çok yaklaşmış bulunuyorum (ekvatorun 137 km
kuzeyi); bu benim yeni coğrafik sınırlarım!
Singapur’da terminal değiştiriyoruz
(Terminal’3’den Terminal 2’ye). Singapur Havayolu ile anlaşmalı Silk Air ile yaklaşık 40
dakikalık kısa bir uçuşun ardından Malezya’nın Kuala Lumpur havaalanına iniyoruz. Kuala
Lumpur ile Türkiye arasındaki saat farkı ise 4 saat (GMT+6). Bu alanda da terminal
değiştirerek H6’kapısına gidiyoruz.
En kritik uçak bağlantımız buydu, olabilecek
gecikmelerden dolayı bu bağlantıyı kaçırmaktan korkuyorduk, ama hiç sorun çıkmadı.
Yerel saat 10:45’da Malezya Havayolu ile Kuala Lumpur’dan havalanıyoruz. Hanoi’ye
uçuşumuz 3.25 dakika sürüyor. Saat 13.30 gibi Vietnam’ın başkenti Hanoi havaalanına
iniyoruz. Gümrükten sorunsuz geçiyoruz. Yeşil pasaportum olduğu için vize almadan ülkeye
giriyorum, Turgaylar ise vizelerini Türkiye’den almışlardı. Hanoi ile Türkiye arasındaki yaz
saat farkı 4 saat (GMT+6).
Havaalanında kurulan FIAP karşılama masasını bularak kendimizi tanıtıyoruz. Alandan dışarı
çıkınca tropikal esintiyi yüzümüzde hissediyoruz; hava çok sıcak ve nemli. Organizasyonun
sağladığı araçla konaklayacağımız ve aynı zamanda kongrenin de düzenleneceği Sofital otele
gidiyoruz. Araçta bizimle birlikte, Japonya Fotoğraf Federasyon Başkanı Takeshi Tokumasu
ve Japonya’dan Shoji Tanaka var. Sohbet ederek gidiyoruz; Takeshi’nin tanıdığı birkaç Türk
fotoğrafçı var, kendisi de Türkiye’de bulunmuş.
Havaalanından otele giderken, uzun yol yorgunluğunun verdiği ağır uykuyu yenmeye çalışıp
dışarıyı izlediğimiz kısa seyahatte bir yandan da Vietnam’ı ve Hanoi’yi algılamaya
çalışıyoruz. İlk dikkatimi çeken Vietnam’ın evleri. Evlerin özgün bir mimarisi var;
dikdörtgen biçimde, neredeyse tek oda üzerine ve üç-dört katlı. Ön cepheleri güzel desenli,
renkli ve alımlı; her evin kendine özgü bir ön cephe tasarımı var. Evlerin çoğunluğu birbirine
bitişik. Kent merkezine yaklaşınca ikinci en dikkat çekici şey ise yollarda çok sayıda
motosikletin oluşu, hiçbir yerde bu kadar çok motosikletliyi bir arada görmedim.
Havaalanı ile şehir merkezi arası yaklaşık 40 dakika sürüyor. Kalacağımız Sofitel Plaza Hanoi,
şehir merkezinde 5 yıldızlı, çok katlı (14 kat) modern bir otel. Otele girişimizi yapıyoruz;
benim kongreye kaydım “iki kişilik odada tek kişi” şeklinde olduğu için odamı bir başkası ile
paylaşacağım.
Odamın olduğu koridora girdiğimde Vietnam’da olduğumu hatırlatır şekilde zencefil kokusu
burnuma çarpıyor. Valizlerimi odaya koyduktan sonra lobiye inerek kongre için kayıt
yaptırıyorum. Kayıt paketinin içinde kongre kitapçığı, program, Vietnam’daki etnik grupları
gösteren fotoğraf katalogu, şapka vs. var. Kaydın ardından lobide bulunan delegelerle
tanışıyorum; daha önce tanıdığım sadece bir kişiyi, FIAP Genel Sekreteri Riccardo Busi’yi
görüyorum, selamlaşıp biraz sohbet ediyoruz. Busi beni FIAP başkanı Emile Wanderscheid
ve lobide bulunan FIAP yönetimindeki diğerleri ile tanıştırıyor. Kısaca konuşup Kongre ile
ilgili düşünce alışverişinde bulunuyoruz.
Odaya geri çıkıp üstümü değiştirdikten sonra lobiye iniyorum; akşam açılışı yapılacak olan 30.
Siyah-Beyaz ve 32. Gençlik Bienal fotoğraf yarışmalarının açılış ve ödül törenine katılmak
üzere bizi tur araçları ile Vietnam Sanat ve Edebiyat Sergi Salonuna götürüyorlar.
Ödül töreni hiç de iyi organize edilememiş, ödülün nasıl ve ne şekilde verileceği konusunda
karmaşa yaşanıyor! Törenin hemen ardından sergileri geziyoruz. Türkiye olarak bizim de
katıldığımız Siyah-Beyaz Bienalin sıralamasında 22. olmuştuk. Bu sonuç, İrlanda’da
düzenlenen Renkli Baskı Bienalinde aldığımız sonunculuktan sonra bizlere iyi bir derece gibi
gelmişti!
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Akşam yemeğini otelde yiyoruz. Bir parça uçakta tatmaya başladığımız uzakdoğu ve özellikle
de Vietnam yemekleri ile yavaşça yüzleşiyoruz. Ama Olcay, Turgay ve ben değişikliklere
açık olduğumuz için farklı tatları denemekten hiç de geri kalmıyoruz, bu konuda birbirimizi
cesaretlendiriyoruz. Yemeğin ardından odama çıktığımda oda arkadaşım Jerry Layduhur ile
tanışıyorum. Jerry, Madagaskar’ın doğusundaki Morechus Adaların’dan ve Morechus
Fotoğraf Kulübünün de başkan yardımcılığını yapıyor. Fransız aksanı ile konuştuğu
İngilizcesini başlangıçta anlamakta zorlansam da sohbetimiz ilerledikçe aksanına alışıyorum.
Sakin yapılı ve hoş sohbet biri.
Yarın kongrenin resmi açılışı olacak ve gündemdeki önemli maddeler konuşulacak. Yol
yorgunluğunu üzerimden atmak için bir an önce kendimi yatağa atıyorum.

02 Ağustos 2010 Pazartesi
Erken uyanıp odamdan kenti izliyorum. 12. kattaki odamızdan Hanoi kentini tepeden çok iyi
görebiliyorum. Otelin hemen yanında Batı Gölü (West Lake) ve diğer yanında da Çin’den
doğup gelen meşhur Kızıl Nehir (Song Hong) var. Rengi gerçekten kızıl ve bu nehrin
oluşturduğu deltadan dolayı sakin akıyor. Bu yavaş akış da nehir yatağını bir hayli
genişletmiş, gördüğüm en geniş nehir. Kızıl nehrin oluşturduğu delta, Mekong nehrinden
sonra Vietnam’ın en önemli deltası.

VietNam’ın başkenti HaNoi

Otelde verilen kahvaltının ardından toplantıya gidiyoruz. Vietnam Başbakan Yardımcısı
Nguyen Thien Nhan’ın da katıldığı ve bir konuşma yaptığı açılışın ardından kongre gündem
maddeleri görüşülmeye başlanıyor.
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Çay arası, yemek arası derken gündem maddeleri sırası ile görüşülerek kararlar üretiliyor.
Boş üyelikler için seçimler yapılıyor. Aralarda, FIAP yönetiminde olan ve Bienal, Unvan ve
Patronaj ile ilgili daha önce yazıştığım ancak tanımadığım ilgililer ve diğer ülkelerden gelen
delegelerle tanışıp sohbet ediyorum.
FIAP’ın Kongreleri iki yılda bir, federasyona üye bir ülkede yapılıyor. Her olağan kongrede,
süresi biten yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapılıyor, üye federasyonların üyelik
durumları görüşülüp, üyelikten çıkarılacak ve yeni üye olacak federasyonların üyelikleri
görüşülüp oylanıyor; bir sonraki kongrenin nerede yapılacağına karar veriliyor ve FIAP
gündemindeki diğer konular konuşuluyor. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) 2004
yılından beri FIAP’ın üyesi ve düzenli olarak kongrelere katılıyor.
Zamanı aşmadan gerçekleştirilen bugünkü toplantının ardından akşam Vietnam Fotoğraf
Sanatçıları Birliği (VAPA) tarafından verilecek yemek vaktine kadar olan serbest zamanda
dışarıya çıkarak etrafı turluyorum; şehri ve Vietnam’ı yakından tanımaya çalışıyorum. Otelin
yanındaki Batı Gölü’nün (Ho Tay, Kızıl nehrin suları ile oluşmuş çevresi yaklaşık 10 km olan
bir göl) etrafında dolaşıyorum. Sokaklara inince ne kadar çok motosiklet olduğunu daha iyi
görüyorum. Karşıdan karşıya geçişler motosikletlilerden dolayı çok zor, ardı arkası
kesilmiyor! Bir kavşakta karşıya geçmek için bir hayli bekledim!

Hanoi, Vietnam

Vietnamlılar oldukça sakin, kendi halinde insanlar; henüz hiçbir taşkınlık görmediğim gibi
taşkın olabilecekleri izlenimini de uyandırmıyorlar. Trafikte gereksiz yere kimse korna
çalmıyor, çok sayıda motosikletliye rağmen trafik hiç aksamadan akıyor. Yabancı olduğumuz
için bizimle ilgilenen de pek olmuyor, hatta fotoğraflarını çektiklerimiz bile hiç oralı
olmuyorlar. Kentte dikkatimi çeken bir başka şey ise kentin havası çok kirli olmamasına
rağmen motosiklet kullanan Vietnamlıların birçoğu maske ile dolaşıyor.
Akşam, VAPA’nın otelde, dans gösterileri eşliğinde verdiği yemekte açık büfeden yeni tatları
tadarken aşina olduğum, bazılarını da özlediğim uzakdoğu yemeklerini büyük bir iştahla
yiyorum.
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Yemeğin ardından gece olmasına rağmen kısa bir şehir turuna çıkıyorum yine. Fazla
açılmadan otel civarındaki sokakları dolaşıyorum bu kez. Gecenin bu vaktinde şehir hala çok
canlı, küçük lokantalar açık ve geç vakte rağmen insanlar büyük bir iştahla yemek yiyorlar.
Dükkanlar ve küçük lokantalar evlerin bir parçası gibi. Alt katlar dükkân, üst katlar ise ev
olarak kullanılıyor.
Çok gecikmeden saat 23.00 gibi otele geri dönüyorum. Yarın kongre katılımcılarına şehir turu
yaptırılacak. Uyumadan önce oda arkadaşım Jerry ile bir süre sohbet ediyorum.

03 Ağustos 2010 Salı
Sabah 06.00’da uyanıp Jerry ile otelin havuzunda yüzmeye gidiyoruz. Kahvaltının ardından
tur otobüslerine binerek şehir turuna başlıyoruz. Otobüsteki tur rehberimiz almanca
konuşuyor! Rehber yardımcımız Mi Mi (soy isminin ingilizcedeki manası “Para” olduğu için
hatırlama kolaylığından kendisine “Money” diyebileceğimizi söylüyor) ise çevirilerin hepsine
yetişemiyor. Yanımızda Turgay olduğu için biz şanslıyız, Almanca’dan çevirileri bizim için
yapıyor, ama otobüste Almanca bilmeyen diğerleri bizim kadar şanslı değiller. Durumu
organizasyona iletip daha sonraki gezilerde otobüsü değiştirmemiz gerekiyor, yoksa olan
Turgay’a olacak!
Otobüslerle başkentin caddelerinde ard arda gidiyoruz. Vietnam’ın başkenti olan Hanoi, 2010
yılında başkent oluşunun 1000. yıldönümünü kutluyor. Şehir, Kızıl nehir deltasında ve içinde
Kızıl nehrin zamanla oluşturduğu irili ufaklı göller var. Modern bir şehir olan Hanoi’de
geleneksel mimarinin yanısıra özellikle son zamanlarda yüksek binaların yükselişini görmek
mümkün. Trafikte çok fazla motosiklet var, rehberimizin dediğine göre yaklaşık 4 milyonun
üstünde motosiklet varmış.
Şehir turundaki ilk durağımız otelin yakınındaki Ho Chi Minh’in anıtkabri. Vietnam için çok
şey ifade eden bu liderin kabri küçük bir Anıtkabir gibi. Sıkı bir kontrolden sonra Anıtın içine
giriyoruz. Fotoğraf makinesi sokmamak da dahil, içeriye girerken kıyafetlere de dikkat
edilmesi gerekiyor. Minh’in mumyalanmış bedeni Anıtkabir içinde ve ziyaretçiler tarafından
görülebiliyor.
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Ho Chi Minh’in Anıtkabri

Kabir ziyaretinin ardından kabrin hemen yanında bulunan ve Minh’in başkanlık zamanında 15
yıl süreyle kaldığı ve çalıştığı evin ve başkanlık sarayının olduğu parkı ziyaret ediyoruz.

Başkanlık sarayı

Minh’in kabrinden ayrılarak şehir merkezinde bulunan opera binasına (Nha Hat Lon) toplu
fotoğraf çektirmek için gidiyoruz. 1911 yılında Fransızların yaptığı ve Fransa’daki Garnier
Palas’dan esinlenen opera binası oldukça görkemli.
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Opera Binası

Toplu fotoğraf çekiminden sonra Kılınç Gölü olarak bilinen Hoan Kien Gölü’ne ve gölün
ortasındaki küçük bir adacık üzerinde 18. yy’da kurulan Ngoc Son tapınağa gidiyoruz. Bu göl
de, Batı Gölü gibi Kızıl Nehir’in suları ile oluşmuş bir göl; gölde yüzen kaplumbağa üzerinde
kılınç görüldüğü efsane ediliyor. Gölün içindeki tapınağa küçük kırmızı bir köprü ile geçiliyor.
Bu tapınak, 13. yy da Moğolları mağlubiyete uğratan ulusal kahraman Tran Hung Dao’ya
adanmış.

Hoan Kien Gölü, HaNoi
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Göl ve içindeki tapınağı ziyaretin ardından öğle yemeği için şehir merkezindeki Buffet Viet
lokantasına giriyoruz. Açık büfe olarak sunulan yemeklerden henüz tatmadığımız Vietnam
yemeklerini tatmaya çalışıyoruz.

Buffet Viet

Yemek sonrası şehirdeki bir başka görülmeye değer yer olan Vietnam’ın ilk üniversitesi
sayılan Van Mıeu Quoc Tu Giam’a (Edebiyat Tapınağı) gidiyoruz. 1070 yılında yapılan bina
Vietnam’daki Konfüçyüs ve bazı ünlü Vietnamlı bilgelerin öğretisine adanmış.

Van Mıeu Quoc Tu Giam (Edebiyat Tapınağı)

Edebiyat Tapınağının ardından saat 18.00’de izleyeceğimiz Su Kuklası gösterisine kadar olan
zamanda şehrin eski yerleşiminin olduğu bölgedeki alışveriş dükkanlarını geziyoruz. Birçok
ürünün ve hediyelik eşyanın satıldığı bu dükkanlar arasında dolaşmak keyifli. Vietnam’a ait
birçok şeyi bir arada görebiliyorsunuz burada.
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Saat 18.00’de Su Kuklası gösterisini izliyoruz. Kukla oyunu su üstünde yapıldığı için Su
Kuklası adını alıyor. Gösterinin ardından Havaalanı yolu üstündeki bir lokantaya giderek
akşam yemeği yiyoruz. Büyük ve çok çeşitli yemeklerin olduğu bu lokantada ilk kez ördek
eti yeme şansımız oluyor.
Yemeğin ardından otele dönüyoruz. Yarın otelden ayrılarak önce Ninh Binh bölgesindeki
Vietnam’ın eski başkenti Hoa Lu’ya, ardından da iki gece kalacağımız kuzeydeki Quang Ninh
bölgesindeki dünyaca ünlü Ha Long körfezine gideceğiz.
04 Ağustos 2010 Çarşamba
Otelde yaptığımız kahvaltının ardından saat 08.30 gibi Ninh Binh’e gitmek üzere yola
koyuluyoruz. Bugün Ha Long Körfezine gitmeden önce Vietnam’ın Hing Ming bölgesindeki
eski başkenti Hoa Lu’yu, civardaki bir tapınağı ve doğal oluşum olan Tam Coc’ı ziyaret
edeceğiz.
Ninh Binh, Hanoi’nin 90 km güneyinde ve Kızıl nehir deltası içinde. Yaklaşık 2 saatlik
yolculuğun ardından Ninh Binh’de yolumuzun üstündeki ilk durağımız olan Thai Vi
tapınağında saat 11.15 gibi oluyoruz.

Thai Vi tapınağı, Ninh Binh

Bu tapınağın içini gezip fotoğrafladıktan sonra, araçlarımızla öğlen yemeği yiyeceğimiz Tam
Coc limanındaki Tam Coc lokantasına gidiyoruz (saat 13.00).
Yemeğin ardından Dinh Cac iskelesinden iki kişinin binebildiği sandallara (sampan boats)
binerek nehir boyunca içerilere açılıyoruz. Bu sandalları, çoğunluğu kadın olan buradaki
yerel insanlar kullanıyor.
Üç mağara anlamına gelen Tam Coc, milyonlarca yıl boyunca deniz suyu, yağmur ve yer
hareketlerinin sonucu kayaların aşınması ile oluşmuş. Tien nehrinin akışı ile oluşan bu yapılar,
bugün öğleden sonra gideceğimiz ve denizin içinde benzer kayacıkların olduğu Ha Long
körfezinin karada oluşmuş olanları.
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Tam Coc, Ninh Binh

Ben, Pakistanlı fotoğrafçı Dr. Shaukat M. Malik ile aynı tekneye biniyorum. Shaukat,
kongreye ailesi ile gelmiş. Eşi ve kızı diğer teknede. Sandal gezisi esnasında Shaukat ile
sohbet ediyoruz.
Bana yakın zamanda, Pakistan Türk Büyükelçisinin girişimi ile
hazırladıkları “Pakistanlı Fotoğrafçıların Gözüyle Türkiye” adlı bir albümden bahsediyor.

Tam Coc, Ninh Binh
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Tam Coc, Ninh Binh

Nehir boyunca bir süre gidiyoruz; bu bölgeye adını (Tam Coc) veren üç mağaradan ilkinin
(Hang Ca) içinden geçiyoruz. Zamanımızın kısıtlı oluşundan dolayı diğer mağaralara
gidemiyoruz ve geldiğimiz güzergahtan geri dönüyoruz. Saat 14:15’de başladığımız sandal
gezimiz yaklaşık bir saat sürüyor.

Tam Coc, Ninh Binh
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Tam Coc, Ninh Binh

Sandal gezisinin ardından saat 15.45 gibi, Ha Long Körfezine gitmek üzere buradan
ayrılıyoruz. Yaklaşık 4 saatlik bir seyahatin ardından saat 20.30’da Ha Long körfezinde iki
gün konaklayacağımız dört yıldızlı Saigon HaLong oteline yerleşiyoruz. Eşyalarımızı
odalarımıza koyduktan sonra otelin restoranında akşam yemeği yiyoruz. Yarın otelde
yapacağımız kahvaltının ardından Ha Long körfezinde tekne turuna katılacağız.

Dinh Cac iskelesi, Ninh Binh
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Vietnam’da 54 farklı etnik grup var. Her etnik grup kendi dilini konuşuyor. En geniş grup
olan Viet (Kinh) genellikle verimli deltalarda, diğer azınlıklar ise daha çok üst kesimlerde ve
dağlık bölgelerde yaşıyor. Kadınlar sosyal hayatın içinde ve batı toplumundaki kadınlar kadar
özgür görünüyor. Vietnamlılarda fark ettiğim iyi bir özellik de çok az sigara içiyor olmaları.
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HaNoi, Vietnam

Bugün Kuzey Vietnam’ın Hanoi-Hing Ming-Quang Ninh üçgeninde seyahat ederken yüzeysel
de olsa ülkenin havasını bir parça soluyoruz. Dolaştığımız bölge Kızıl nehir deltasında
olduğundan genellikle düzlük ve geniş sulak alanları içeriyor. Vietnam, geniş ve zengin
deltalardan dolayı dünyada pirinç üretiminde 2. sırada. Pirinç, ülkenin iki büyük sulak
alanında, kuzeydeki Kızıl nehir ve güneydeki Mekong nehir deltasında yetiştiriliyor. Tur
rehberimiz, “…önceleri ürettiğimiz pirincin miktarı bizim için önemliydi, şimdi ise kaliteli
olması” derken bir anlamda da sosyalist Vietnam’ın potansiyel gücünü dile getiriyor. Ülke
kahve üretiminde de dünyada 2. sırada, ancak hala birçok şey insan gücüne dayanıyor.
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05 Ağustos 2010 Perşembe
Sabah kahvaltı yapmak için çıktığımız otelin teras katından (14. kat) ilk kez gördüğümüz Ha
Long körfezinin görkemli manzarasından büyüleniyoruz. Binlerce adacıktan oluşan oluşum
gerçekten çok etkileyici. Günümüzü tümüyle bu adaların arasında dolaşarak keşfetmeye
harcayacağız.

Ha Long Körfezi

Saat 8.00 da Ha Long körfezine gitmek için hazırlık yapıyoruz. Otobüslerimiz bizi otelden
alarak körfezden kalkan turistik gemilerin olduğu limana götürüyor. Her otobüs için bir tekne
ayarlanmış, 4 nolu otobüste olan bizler de 4 numaralı tekneye biniyoruz.

Ha Long Körfezi
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Saat 08.50 gibi tekneler açılıyor. Yavaş yavaş adaların olduğu bölgeye yaklaşıyoruz.
Adacıklara yaklaştıkça bölgenin büyüsü daha da artıyor. Bir elimiz sürekli makinelerimizin
deklanşöründe, her açıdan fotoğraflamak istiyoruz bu muhteşem oluşumları.
Birbirine yakın adacıkların arasından geçiyoruz. Adacıklar aslında sert kaya oluşumları ve
üstünde kısa bodur ağaçlar var. Deniz, burada sığ ve zemin çamurlu olduğundan suyun rengi
yeşil, görüş mesafesi çok kısa.
Adacıklar arasında, kıyıdan yaklaşık 5 km açıldıktan sonra saat 11.00 gibi Thien Cung
mağarasının olduğu adacığa ulaşıyoruz. Tekneden inerek rehberlerimiz eşliğinde mağaralara
çıkıyoruz. Mağaranın içi heybetli. Mağara içinden çıktığımız en yüksek noktadaki seyir
terasından büyüleyici Ha Long körfezini izleyip fotoğrafladıktan sonra bizi bekleyen
teknelerimize gitmek için aşağıya iniyoruz.

Thien Cung mağarasından Ha Long Körfezi

Bütün katılımcılar toplandıktan sonra tekneler hareket ediyor. Öğlen yemeğini teknede
yiyeceğiz. Yemekte tümüyle deniz ürünleri var; günün yemeği ise yengeç. Yenilebilir etini
bulmakta zorlansak da kırmak için garsondan yardım aldığımız yengeçin bazı yerlerinde dişe
gelir et buluyoruz.
Bu adacıklar arasında, su üstünde kurulmuş küçük köyler var. Bu köylerden birinin yanından
geçiyoruz. Köydeki aileler geçimlerini genellikle balıkçılıkla sağlıyorlar. Son zamanlarda,
UNESCO’nun bölgeyi doğal sit alanı listesine alması ile birlikte köylülerin ürettikleri
çöplerden kurtulmak için yine burada yaşayanların topladıkları çöpler para ile geri alınarak
bölgenin temiz tutulmasına bir parça çözüm bulmuşlar.
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Ha Long körfezinde su üstünde kurulu bir köy

Adacıklar arasından geçerek karaya çıkacağımız ikinci noktaya geliyoruz. Titop olarak
bilinen bu noktada küçükte olsa bir kumsal var, yüzmek isteyenler bir saatlik molada denize
giriyorlar. Bu adacığın en üst noktasında ise bir seyir terası var. Ben, yanımda mayom
olmasına rağmen tercihimi panoramik görüntü için yukarı çıkmadan yana kullanıyorum.
Bende biraz Tibet Öküzü (Yak) özelliği olduğundan, kendi halime bırakıldığımda su akış
yönünde gitmeyip yukarılara çıkıyorum.

Ha Long körfezinde çıkardığı deniz ürünlerini satan Vietnamlı bir köylü
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Aşırı nemden dolayı çok zor da olsa seyir terasına çıkıyorum. Yukarıdan manzara gerçekten
insanın çıkarken ter döktüğünü unutturacak görkemde. Hiç durmadan neredeyse her açıdan
çekebileceğim kadar fotoğraf çektikten sonra, belki biraz da yüzerim diye zaman
kaybetmeden aşağı iniyorum. Aşağıya inince suyun hiç de cazip olmadığını görüyorum ve bu
isteğimden vazgeçiyorum. Etrafta biraz oyalandıktan sonra gemiye geri dönüyorum.

Titop seyir noktasından Ha Long Körfezi

Herkes toplandıktan sonra tekneler dönüş için hareket etmeye başlıyor. Adalar arasından
geçerek saat 17.00 gibi limana ulaşıyoruz. Burada bizi bekleyen otobüslerimize binerek otele
dönüyoruz.
Saat 18.45’deki akşam yemeğine kadar olan serbest zamanımızda bu turistik kasabayı görmek
için şehir merkezine doğru yürüyorum. Kasabanın merkezinde olağan dışı bir şey yok, sıradan
alışveriş dükkânları.
Akşam yemeği için şehir merkezindeki bir lokantaya, Co Ngu’a katılımcılarla gidiyoruz.
Müzik eşliğinde Vietnam yemeklerini yedikten sonra otel dönüşünde tur araçlarından inerek
hediyelik eşyaların satıldığı pir pazara uğruyoruz. Bu pazarda bulunan bir markete uğrayarak
buraya özgü bir şeyler olup-olmadığını yokluyoruz.
Yarın bu civarda bulunan kömür ocaklarından birini ziyaret ettikten sonra Ha Noi’ye geri
döneceğiz.
06 Ağustos 2010 Cuma
Terasta yaptığımız Ha Long körfezi manzaralı kahvaltının ardından otelden çıkış yaparak tur
otobüslerine biniyoruz.
Saat 09.15 gibi Quang Ninh bölgesinde Vietnam Ulusal Kömür-Mineral Endüstri Grubuna
(VINACOMIN) ait olan kömür ocağına götürülüyoruz. Vietnam önemli bir kömür üreticisi
olduğundan tur programına maden ocakları da konmuş! Ziyaret ettiğimiz bu maden ocağna
bizim beklediğimiz gibi tünellerle inilmiyor, maden ocağının üstü açık, yüzeyden araçlarla
inilerek kömür çıkarılıyor.
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Quang Ninh

Kömür ocağı ziyaretinin ardından kömürlerin taşınarak gemilere yüklendiği tesisleri de
ziyaret ettikten sonra Hanoi’ye dönmek için bu yöreden ayrılıyoruz. Öğlen yemeğini yol
üstündeki bir lokantada, artık alıştığımız yiyecekler yiyoruz.
Hanoi’ye gelince doğrudan deniz ürünleri lokantası, Hai San Ngan’a geliyoruz. Yemeğin
ardından otele giderek yeniden giriş yapıyoruz, yine Jerry ile aynı odayı paylaşıyorum.

07 Ağustos 2010 Cumartesi
Bugün kongrenin son günü. Kahvaltının ardından saat 09.00’da kongrenin son toplantısı
başlıyor. Bu son kısımda 2011 yılında düzenlenecek olan Foto Buluşma ve 2012’deki FIAP
Kongresine ev sahipliği yapmak isteyen ülkelerin sunumlarının ardında oylama yapılıyor.
Endonezya ve Singapur Foto Buluşma ve Kongreye tek aday oldukları için oylama formalite
oluyor. 2011 yılındaki Foto Buluşma Bali’de, 2012’deki 31. Genel Kurul da İspanya’nın ev
sahipliğinde İspanya’nın Akdeniz’deki Mallorca adasında yapılacak. Öğleden sonrası
katılımcılar için serbest zaman, akşam da FIAP kapanış yemeği verilecek.
Öğlen yemeğinin ardından, Türkiye’ye göndereceğim kartpostalları otelden postaladıktan
sonra serbest zamanda Hanoi’nin sokaklarında dolaşmak için dışarıya çıkıyorum. Kongrenin 2.
günü katılımcılarla şehir turu yaparken izlediğimiz yolu yürüyerek önce Ho Chi Minh’in
kabrinin olduğu Ba Dinh meydanına geliyorum. Hafiften başlayan ve ağaç altında
geçiştirebileceğimi düşündüğüm yağmur, daha sonra hayatımda gördüğüm en şiddetli
yağmura dönüşüyor!

19/22

HaNoi, Vietnam

Islanacağımı farkeden Vietnamlı üç genç kız yanıma gelerek çekinmeden şemsiyelerinin
altına girmemi istiyorlar; dördümüz bir şemsiye ile idare etmeye çalışıyoruz. Çantamın
içindeki fotoğraf makineme verdiğim değeri anlamış olsalar ki korumak için benden çok özen
gösteriyorlar çantama. Sadece isimlerini söyleyecek kadar konuştukları ingilizce ile
anlaşmaya çalıştığım bu insanların gösterdikleri samimi misafirperverlik örneği ile aklımda
kalacak Vietnam insanı.
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Yağmurdan sonra, beni koruyan yardımsever kızlara teşekkür edip fotoğraflarını çekiyorum;
vedalaşarak şehir merkezine doğru elimdeki haritaya göre sokakları takip ederek gidiyorum.
Hanoi’ye de yavaş yavaş alışıyorum bu arada. Haritadan birbirini kesen caddeleri kafamda
kurguladım. Artık motosikletli caddelerde karşıdan karşıya çok rahat geçebiliyorum, hatta
motosikletler arasından geçmek keyif bile vermeye başlıyor. Bu tıpkı, yüzme bilmediğimiz
zaman derin suya girmekten korkmaya; yüzmeye alıştıktan sonra ise batmadan yüzebilmenin
verdiği bir keyif gibi. Motosikletin çok fazla olduğu Vietnam’da karşıdan-karşıya geçişlerde
yabancılar problem yaşıyorlar ki rehberimiz bu konuya değinerek geçişin ipuçlarını otobüste
anlatmıştı. “…Motosikletlerin geçişini beklemeyin, yoksa hiç karşıya geçemezsiniz!
Kendinizi caddeye bırakın biraz onlar biraz da siz sağduyu ile hiç çarpmadan karşı kaldırıma
geçmiş olursunuz. Motosiklet sürücüleri yolda olduğunuzu fark edince yavaşlar ve size
çarpmazlar”. Tavsiyelerini başarı ile uyguluyorum. Gerçekten de tam da rehberin dediği gibi.
Sürüyle gelen motosikletliler arasında sıyrılıp su üstünde yüzer gibi karşıya geçebiliyorsunuz,
dedim ya keyif bile aldım.

HaNoi, Vietnam

Fotoğraf makinem kuru ama ben sırılsıklamım; üstümü değiştirmeye zamanım da yok,
gezebildiğim kadar şehri gezerek fotoğraflamak istiyorum. Daha önceki geçmediğim
caddelerden geçerek şehir turunda geldiğimiz eski şehire ulaşıyorum. Sokaklarında
Vietnam’a ait her şeyin satıldığı şehrin bu kesiminde dolaşmadığım sokakları dolaşıyorum.
Almak istediğim bir iki küçük hediyeyi alıyorum.
Havanın karardığını fark edince otele dönmem gerektiğini düşünüyorum, hem bugün kapanış
yemeği var!, şimdiden geç kalmışım bile. Daha fazla gecikmemek için hemen bir motosiklet
taksi tutarak otele dönüyorum. Hem Vietnam’a gelip de motosiklete binmeden dönmek
olmazdı. Türkiye’de daha önce motosiklete otostop çekmiştim ama taksi niyetine hiç
binmemiştim.
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Otele gelince hala ıslak olan elbiselerimi değiştirerek kapanış yemeğine katılmak için salona
iniyorum. Yemeğe bir saat geciktim, katılımcılar tatlılarını yiyip eğlenceye dalmışlar bile.
Turgayları bularak yanlarına oturuyorum. Açık büfeden biraz bir şeyler alarak karnımı
doyuruyorum. Sahneye taşan eğlencenin ardından, yarın görüşememe olasılığına karşı
delegelerle vedalaşarak, geceyi ve aynı zamanda bir hafta süren kongre maceramızı da
sonlandırıyoruz.
08 Ağustos 2010 Pazar
Otelde kahvaltı yaptıktan sonra, bizi havaalanına götürecek aracımızı otelde bekliyoruz. Saat
11.37’de otelden havaalanına gidiyoruz. Malezya’daki uçak bağlantısı için bu sefer yeterli
vaktimiz olduğundan bagajlarımızı uçağa veriyoruz. Malezya Havayolu ile Kuala Lumpur’a
gidecek uçağımız zamanında (saat 14.10) havalanıyor. Yaklaşık 3 saat süren uçuşun ardından
Malezya’nın Kuala Lumpur havaalanına iniyoruz.
Bagajlarımızı alabilmemiz için
Malezya’ya giriş yapmamız gerekiyormuş. Vize sorunu olmadığı için girişimizi sorunsuz
yapıyoruz. Burada Singapur Havayolu için bilet girişi yaptırdıktan sonra 21.40’da Singapur’a
uçuyoruz.
Saat 22.30’da Singapur’da oluyoruz. Singapur Havayolları ile Singapur’dan saat 24.00 de
havalanıyoruz. Dubai’ye indikten sonra, gelişimizde olduğu gibi uçak içinde kalarak inen ve
binen yolcuları bekliyoruz, ardından İstanbul’a gitmek üzere son kez havalanıyoruz. Saat
07.40 gibi (09 Ağustos 2010 Pazartesi) İstanbul’da oluyoruz.
Hüseyin Sarı
27 Ağustos 2010, Ankara
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