
Ateflle buz yan yana bu adada. Dev buzullar
ve her an patlamaya haz›r volkanlar. Yan›
s›ra göz alabildi¤ine uzanan yemyeflil top-
raklar. K›y›dan bir ad›m uzakl›kta özgürce
yüzen foklar, balinalar, s›cak su f›flk›rtan
geyser’ler, içinde hem ruhunuzu hem bede-
ninizi dinlendirece¤iniz mavi lagünler, sim-
siyah kumla kapl› plajlar, yeflil vadileri ge-
çen siyah lav nehirleri, yüksek buhar sütün-
lar› oluflturan kaynar çamur kuyular›…

‹zlanda, yani ‘buz ülkesi’, do¤an›n sürpriz-
leriyle büyülüyor ziyaretçilerini; ‘Buz ülke-
si’ ad› bir flafl›rtmaca asl›nda. 850 y›l›nda
adaya ilk ad›m atan Naddod'dur, herkes ge-
lip yerleflmesin, fazla ra¤bet olmas›n diye
‘Snaeland’ (Karlar ülkesi) ad›n› vermifl bu
topraklara. Adan›n ikinci ziyaretçisi Gardar
Svavarsson bir k›fl› Húsavík’te geçirmifl. Gi-
derken adaya b›rakt›¤› birkaç mürettebat
ise ‹zlanda’n›n ilk halk› olmufl. 860 y›l›nda
ailesiyle birlikte adaya gelen Flóki Vilger-
darson ise ‘Ísland’ (Buz ülkesi) ad›n› uygun
görmüfl. ‹lk yerleflen olarak Norveç’ten ge-
len kabile reisi ‹ngolpur Arnarson kabul
ediliyor. Jules Verne ise, profesör Otto Li-
denbrock’un keflfetti¤i büyülü yer alt› dün-
yas› için buras›n› hayal etmifl, dünyan›n

merkezine seyahat buradaki bir yanarda¤
kraterinden içeri girerek bafllat›lm›fl. 

B‹R YANIM AMER‹KA B‹R YANIM 
AVRUPA
‹ngiltere büyüklü¤ündeki adan›n tam orta-
s›ndan bir fay hatt› geçiyor. Fay›n sa¤ tara-
f› Amerika k›tas›na dahil, sol yan› Avru-
pa’ya. T›pk› Bo¤azlar’›n ülkemizi Asya ile
Avrupa’dan ay›rmas› gibi. Topraklar› nis-
peten  genç oldu¤undan her y›l bir deprem
kaydediyorlar. Volkanlar befl y›lda bir ‘atefl
püskürüyor’. Eyyafiyataokult yanarda¤›n›n
iki y›l önceki k›fl dünyan›n bafl›na açt›¤›

dertleri bilmeyenimiz yok. Uçak seferleri
günlerce iptal oldu, kara bulutlar tepemiz-
de dolan›p durdu. ‹zlandal›lar al›flm›fl bu
do¤al ‘öfkeye’, önceden tedbirlerini al›yor.
1973 y›l›ndaki bir patlamada örne¤in, yöre
halk›n› baflka bir yere tafl›m›fllar ve sadece
bir at ölmüfl. Bu patlama sonucu denize
akan lavlar yeni bir ada oluflmas›na neden
olmufl.

Adan›n dört bir yan›nda lav birikintileri
var. Lavlar›n üstü 10 santim kal›nl›¤›nda
yosunla kapl›. Ç›plak ayakla gezerseniz,
süngerin üzerinde yürüyormufl hissine ka-
p›l›yorsunuz.

Nehirler iki renk ak›yor. Bulan›k olanlar
buzullardan gelenler, berrak olanlar kay-
naklardan ç›kan akarsular. Adan›n her tara-
f› akarsularla dolu ve arazi özelliklerinden
dolay› bol miktarda ça¤layan var. Ça¤la-
yanlar›n çevresindeki yemyeflil arazilerde
inekler, koyunlar, atlar özgürce dolafl›yor.
Koyunlar›n kulaklar›nda birer çip var. Ey-
lül ay›nda atl› görevliler bir hafta otlaklarda
dolafl›p koyunlar› topluyor ve sahiplerine
veriyorlar. fiimdiye kadar hiç koyun h›rs›z-
l›¤› yaflanmam›fl. Sadece bir kez, kamp ya-
pan bir turist kafilesi çok ac›k›p bir koyunu
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kesip yemifl. Suç mahallinde kemikler bu-
lunmufl!

Koyunlar›n etleri lezzetli, ama halk a¤›rl›k-
l› olarak bal›k ve deniz ürünleri ile besleni-
yor. Ordusu olmayan, polisin silah tafl›ma-
d›¤› bu bar›flç›l ülkede, Vikinglerin soyun-
dan gelme halk deniz ifllerinden, bal›kç›l›k-
tan çok iyi anl›yor. Gelirlerinin büyük k›s-
m› da bal›ktan. Somon, sofralar›n bafl tac›.
Bir de puffin ya da ‘lundi’ dedikleri, yüzü
çok komik bir kufl türü ile besleniyorlar.
Sebzelerini yaz›n kendileri yetifltiriyor, k›-
fl›n ‹spanya’dan ithal ediyorlar.

‹zlanda’da yaz bir buçuk ay sürüyor. Birkaç
cesur yürek d›fl›nda denize giren pek yok.
‹nsanlar havuzlar› ve lagün denilen, bizim
Pamukkale’dekine benzer do¤al s›cak gö-
letleri tercih ediyor. Plajlar da siyah volka-
nik kumla kapl›. Baflkent Rejkjavik yak›nla-
r›nda bir tane beyaz kumlu plaj var. Ve de-
nize s›cak su ak›t›l›yor. Adan›n her yerinde
do¤al s›cak su kaynaklar› var. Topraktan
resmen duman tütüyor. Bir de ‘gayser’ de-
niler su f›flk›ran noktalar. ‹klim flartlar› ne-
deniyle do¤ada hemen hemen hiçbir böcek
bulunmuyor.

Ada nüfusu 300 bin. Kilometre kareye üç
kifli düflüyor. Bu hüzünlü adada insanlar
pek nefleli de¤il. Günefle hasret olmalar›n-
dan belki. Ya da ekonomik krizden. Ülke,
çok fazla gelir kayna¤› olmad›¤›ndan, Mer-
kez Bankas›ndaki paralar› ABD’de faize ko-
yup, Murdoch’a global krizde kapt›ral› be-
ri, maddi durumlar› pek iyi de¤il. Yine de
ulusal gurur gere¤i, ekonomik krizden çok
durumun psikolojik oldu¤undan dem vuru-
yorlar. Asl›nda hakl› olduklar› yönler var.
150 milyon ton petrol karfl›l›¤› do¤al ener-
jinin üzerinde oturuyorlar. Topra¤›n nere-
sine bir boru soksalar 60 derece s›cak su f›fl-
k›r›yor. Yani ›s›nmak için do¤al gaza, pet-
role ihtiyaçlar yok. Bu enerjilerine de ‘yeflil’
diyorlar. Rengarenk binalar, havaya sinmifl
efkar› biraz olsun hafifletiyor. Sar› ve k›r-
m›z› en s›k kullan›lan renkler. Otobüsler,

evler, trafik iflaretleri, hemen her fley ‘Gala-
tasarayl›’.  Ve kent inan›lmaz huzurlu. Ne
trafik keflmekefli, ne korna sesi, ne tart›flan
insanlar. Metropol stresinden bunalanlar
için ‹zlandaca “Dumanl› Köy” demek olan
baflkent Rejkjavik ilaç gibi. ‹zlanda bas›n
özgürlü¤ünde dünyan›n birinci ülkesi seçil-
mifl durumda. Yine kiflisel geliflmifllikte de
baflta geliyor.

EFSANELERDEN EFSANE BE⁄EN
‹zlandal›lar›n en önemli özelliklerinden bi-
ri fal ve efsane (saga) merak›. Turistlere an-
latacak pek çok gizemli hikayeleri var. Fal-
c›lar›, hayaletli evleri de cabas›. Kalbinizin
sa¤laml›¤›na güveniyorsan›z, bu büyülü ev-
lerden birinde konaklay›p, hayaletin ç›¤l›k-
lar›na tan›k olabilirsiniz.

Asl›nda adada yapaca¤›n›z baflka ç›lg›nl›klar
da var:
• Evlilik töreninizi ‘blue lagoon’ denilen jeo-
termal kapl›calarda yapabilirsiniz örne¤in.
• Pamuk k›vam›ndaki yosunlar üzerinde aç›k
havada eflinizle uyuyabilirsiniz. Ada tenha ol-
du¤undan sizi gören de olmaz. Olsa da zaten
rahats›z etmez. Özel hayata çok de¤er veren,
okuma oran› yüzde 100’e yak›n, entellüktüel
insanlar›n yaflad›¤› bir ülkedesiniz.
• Husavik kentindeki ‘Phallological’ müzesi-
ne cinsel organ›n›z› ba¤›fllayabilirsiniz. Mü-
zede 300 de¤iflik cinsel organ sergileniyor.
170 santimlik balina penisi de burada küçü-
cük bir hamsterin penisi de.
• Fay›n üstünde, iki k›ta aras›nda yürüyüp
yüzebilirsiniz.
• D›flar›da hava eksinin alt›ndayken, baflkent-
ten yar›m saat uzakl›ktaki Mavi Lagün’ün s›-
cak kükürtlü sular›nda yüzebilirsiniz.
• K›y›dan balinalar› izleyebilirsiniz.
• Gelece¤inizi ö¤renmek için fal bakt›rabilir-
siniz.
• Çamur banyosu ile güzelleflebilirsiniz.
• Karda golf oynayabilirsiniz.
• Çamurda top koflturabilirsiniz.
• Ça¤layanlar›n alt›nda y›kanabilirsiniz.

KBB’de Trent’in bu say›s›na çok be¤endi-
¤im bir ülkeyle, ‹zlanda ile ilgili izlenimle-
rimi ve bulabildi¤im bilgilerini paylaflmak
istedim. 2010 y›l›nda a¤ustos ay›nda gitti-
¤im bu ülkede çok güzel foto¤raflar çektim,
bir tane volkanik da¤ foto¤raf›m da Natio-
nal Geographic dergisinde y›l›n foto¤raf›
olmaya aday gösterildi. 

Otelden restorana gitmek için bindi¤im 50
yafl›ndaki taksi flöförüne hayat› boyunca ‹z-
landa da yaflad›¤› en s›cak yaz›n kaç derece
oldu¤unu sordum. Cevap k›sa ve netti: 25.
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NEREDE YEN‹R?
• Jonathan Livington Mavur Traggvagata
4-6. • Naust Vesturgata 6-8, • Galeri Res-
taurant Bergstaoaestaeti 37

NEREDE E⁄LEN‹L‹R?
101, Reykjavik’in en trendi semti.  101 ayn›
zamanda bu semtte geçen ilginç bir filmin
de ad›. En gözde ma¤azalar, restoranlar,
barlar, tiyatro ve sanat galerileri burada.
Cuma ve cumartesi akflamlar› çok hareketli.

• 101 Hotel Bar Hverfisgata, 101, Rejkja-
vik-Iceland, • Tjarnabio Tjarmargata, 10

NEREDE KALINIR?
• Radisson SAS Hotel Island Al›flverifl
merkezi Kringlan’a 15 dakikaka yürüme
mesafesinde konforlu bir otel.

• CenterHotel Plaza Adalstraeti 4, 101
Reykjavik Kent merkesinde Ingólfstorg
Meydan›’nda, fl›k bir otel. Çevresinde bir-
çok restoran, gece kulübü ve dükkan var

• Hotel Borg Posthusstraeti 11, Reykjavik
Tarihi Asuturvollur Meydan›’nda art deco
stili, fl›k bir otel. • Hotel Holt Bergstaoaes-
traeti 37, Reykjavik 101




