
maldivler

hayal adaları
Güney Ari Atolü’ndeki Vilamendhoo 
Adası’na deniz uçağıyla yaklaşırken 
eşi olmayan bir okyanus görüntüsüyle 
karşılaşılır. Mercan kayalıklarıyla çevrili 
adanın sualtındaki görüş mesafesi 
öyle nettir ki dalış esnasında yarım 
metrelik mesafe rahatça görülebilir. 
İskelenin altı, boyları bir metreyi 
bulmayan minik balık sürülerini taciz 
eden beyaz yüzgeçli ve siyah yüzgeçli 
köpekbalıklarıyla kaynamaktadır.
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Bir zamanların benzersiz 
lüks ve düş kumsallarıyla 
herkesin hayal adalarıydı 
Maldivler; birkaç yıldır 
kapılarını bireysel 
gezginlere de açtı. 
Ziyaretçiler yalnızca 
plajlara değil, halkın 
yaşadığı yörelere de kendi 
başlarına gidebiliyor, yerel 
taşıtlara binebiliyor.
yazı: SELCEN KÜÇÜKÜSTEL 
fotoğraflar: MERT GÖKALP

Cuma ve cumartesi günleri 
Hulhumale’nin sahilinde doğum 

günü ya da nikâh törenlerine 
sıklıkla rastlanıyor. Dayılarının 

düğününde eğlenen küçük kızlar 
sabırsızlıkla tören için hazırlanmış 
pasta ve tatlıları yemeyi bekliyor.
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Vilamendhoo Adası'nın çevresinde 
şnorkel yaptığınızda yanınızdan geçen 
rengârenk papağan ve balon balıkları, 

çılgınca bir sağa bir sola giden fuselier 
sürüleri, sarı kuyruk ve tatlı dudak 
snapper'lar, birazcık derine doğru 

gidince de kovuklarda sayıları binleri 
bulan cam balığı sürüleri çıkar karşınıza. 

Hemen önünüzden uzun yol arkadaşları 
remoraları gövdesine almış bir 

kaplumbağa dalışa geçiyor. Remoralarla 
kaplumbağa arasındaki karşılıklı işbirliği 

sonucunda kaplumbağa, üzerindeki 
parazitlerden kurtulurken remora da uzun 
yolculuklarda kendisini koruyacak bir yol 

arkadaşı edinmiş oluyor...
42 43MALDİVLERM AGM A        HAZİRAN 2016



MALDIVLER DENI-
LINCE zihnimde 
canlanan imgeler 
sanırım çoğumu-
zun aklına ge-

lenlerle benzerdi: Masmavi bir 
deniz, beyaz kumlar, palmiye 
ağaçlarının altında boylu boyun-
ca uzanan hamaklar, denizin üze-
rindeki ahşap kulübeler... Hayal 
ettiğimiz ancak gerçekleştirme-
nin zor olduğu rüya gibi bir tatil.

İşin aslı, zihnimizin bir yerinde 
hep ulaşılmaz bir cennet olarak 
kazılı bu adalardaki yerel yaşama 
dair çok az fikrim vardı. Maldiv-
lere gitmeden önce bir sohbet es-
nasında, ada hakkında okuduğum 
bir kitaptan bahsedip oranın yerel 
kültürünü merak ettiğimi söyledi-
ğimde beni dinleyen arkadaşımın 
verdiği tepki şu şekilde olmuştu: 

“Maldivlerde yaşayanlar var mı? 
Orası sadece turistik bir ada grubu 
değil mi?”

Dünyanın belki de en meşhur 
takımadalarında yaşayan Maldiv-
liler, ülkelerinin bu ününe rağmen 
yabancıların kendi varlıkların-
dan bile şüphe duyuyor olmasına 
herhalde oldukça bozulurlardı. 
Ben de bu güzel insanlarla tanı-
şıp kısa süreliğine de olsa oradaki 
yalıtılmış yaşama şahit olmasay-
dım Maldivleri pahalı bir turizm 
mekânı olarak görmekten vazge-
çemezdim belki de. Oysa Maldiv-
lerin çok azımızın bildiği diğer 
yüzünün ne kadar da görülmeye 
değer olduğunu yolculuğumun so-
nunda anlayacaktım.

Hint Okyanusu’nda oldukça bü-
yük bir alana yayılmış 1.192 ada-
dan oluşan Maldivler, hem nüfus 

hem de toprak büyüklükleriyle 
Asya’nın en küçük ülkesi olarak 
biliniyor. Önceleri çeşitli sömürge 
güçlerinin altında yönetilmiş ülke 
1965 yılında bağımsızlığını kazan-
mış. Bu tarihten öncesine kadar 
dışarıya pek açık olmayan Maldiv-
ler, bağımsızlıklarını kazandıktan 
bir süre sonra yavaş yavaş turizme 
kapılarını açmış ve ilk turist adası 
1972’de misafirleri ağırlamış. Ön-
cesinde 1300’lü yılların başında 
Maldivlerde bir buçuk sene yaşa-
yarak kadılık yapan ünlü seyyah 
İbn Battuta’nın yazdıklarına ba-
kılırsa adalardaki hayat oldukça 
yalıtılmış bir durumdaymış. Bu-
günün Maldivlerinde seyyahın an-
lattıklarına rastlamanın ne kadar 
mümkün olacağını merak ederek 
yolculuğumuza başladık.

Maldivlerin başkenti Male’ye 
indiğimizde yaklaşık altı kilomet-
rekare büyüklüğündeki bu adanın 
nüfusu ve bina sıkışıklığı bizi şa-
şırttı. Bir tatil cenneti düşlerken 
minyatür bir ada şehrine gelmeyi 
beklemiyorduk. Zaten daha son-
ra böyle küçük bir alanda yakla-
şık 160 bin nüfusun barındığını, 
nüfus ve yüzölçümü oranı bakı-
mından dünyanın en kalabalık 
şehirlerden birinde olduğumuzu 
öğrenip şaşırdık. 

Male’deki ilk günümüz cumaya 
denk gelmişti ve bu durum oldukça 
ilginç olmakla beraber zorlukları 
da beraberinde getirdi. Maldivler 
nüfusunun çoğunluğu Müslüman 
ve ülke din kuralları bakımından 
ciddi yaptırımlara sahip. Örneğin 
cuma günü tüm dükkânların na-
maz vaktine kadar kapanması zo-
runluluk olduğu için 35 derecelik 
havada içecek su bile bulamamak 
bizi hayrete düşürdü. Böyle bir tu-
rizm cennetinin bu denli sıkı kural-
ları olacağını hiç düşünmemiştik. 
Benzer şekilde Maldivlerde içki iç-
mek yasak ve turist adaları dışında 
içki bulmak mümkün değil. Hatta 
Maldivlilerin barda çalışıp alkollü 
içecek doldurması bile yasak oldu-
ğu için turist merkezlerinde bu işi 
dışarıdan gelen Bangladeşli ya da 
Hintli garsonlar yapıyor. 

Maldivlerin bir yandan bu kadar 
konfor ve lüks turizmine açık olup 
bir taraftan nasıl bu kadar kapalı 
olduğu sorusunun cevabı olduk-
ça basit. Çok yakın zamana kadar 

turizm sadece turistlere ayrılmış 
adalarda yapılıyorken yerel adalar-
da yaşayan ülke halkı turistlerden 
tamamen ayrı şekilde yaşıyormuş. 
Bu durum ilk defa 2008 sonlarında 
bazı yerel adalarda pansiyonların 
açılmasıyla değişmeye başlamış ve 
2012 yılından beri hız kazanmış. 
Yani ülkenin iki yüzü var: Reklam 
panolarında gördüğümüz lüks tatil 
köylerinden oluşan Maldivler ile 
geri kalan adalarda yerlilerin yaşa-
dığı gerçek Maldivler. Pansiyonun-

da kaldığımız Ahmed bu tip küçük 
ölçekli turizmin Maldivlerde daha 
çok yeni olduğunu ancak bunun 
küçük adalarda yaşayan insanlar 
için güzel bir fırsata dönüştüğünü 
anlattı uzun uzun: “Maldivlerde 
ekonominin iki ayağını turizm ve 
balıkçılık oluşturuyor. Ancak yakın 
zamana kadar turizm sadece bazı 
adalardaki tatil köylerinde yapılı-
yordu. Son yıllarda hükümetin de 
desteğiyle yerel adalarda küçük 
pansiyonlar açılmaya başlandı. 

Meru Adası'ndaki tatil köyüne evlilik töreni için gelmiş Dhifushi 
Adası kadınları, özel günlerde giydikleri geleneksel kıyafetleri 
içinde günün değerlendirmesini yapıp sohbet ediyor 
(solda üstte). 
Kuzey Male Atolü'nde yer alan Meeru Adası'nın kuzeyindeki 
atöle su girişini sağlayan kanalda orfozlar, Napolyon 
balıkları, tatlı dudak snapper sürüleri, iri köpekbalıkları ve 
mavi kuyruk akyaları dolaşıyor. Kanala yaklaştığınızda akıntı 
giderek güçleniyor, âdeta bir kara deliğe çekilir gibi boşluğa 
kapılıyorsunuz, her şey hızlanıyor (solda).
Sahilde küçük bir törenle evlenen Anita ve Csaba çifti, yerel 
müzisyenlerle, özel olarak ayrılmış küçük sandalla deniz 
üzerindeki ahşap kulübelerine uğurlanıyor. Maldivlerde 
yabancıların resmi olarak evlenmesi mümkün olmadığı için 
burada törenler sembolik (üstte).
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Böylece ada sakinleri evlerini bıra-
kıp uzak adalardaki tatil köylerine 
gidip ailelerinden ayrı yaşamak 
zorunda kalmadan para kazanabi-
liyor. Turistler de çok daha ekono-
mik şekilde Maldivleri gezebiliyor.”

Turizm gelirinden memnun olan 
yerel halkın bu konuda büyük 
çaba gösterdiğini ancak yine de 
kimi Maldivlilerin, bikini ve şort-
larla gezen turistlerden rahatsız 
olduğunu öğrendik. Bu yüzden 
adalarda özel “bikini plajları” açıl-
maya başlanmış. Böylece turistler, 
o plajlarda rahat rahat denize gi-
rebiliyor ve yerel halk da bundan 
rahatsız olmuyormuş.

Male’de ve onun hemen yanında 
yeni inşa edilmiş Hulhumale’de ge-
zerken buranın başkent olmasına 
rağmen çok fazla turistik olmadı-
ğını sezmek kolaydı. Çünkü ülkeye 
gelen yabancıların çoğu başken-
te hiç uğramadan doğrudan turist 
adalarına gidiyordu. Akşamüstü 
sahilde gezerken doğum günü ya da 

tiştirdikleri meyve sebzeleri ken-
dileri tüketiyor. Dışarıdan bir şey 
getirilmesi pahalıya mal oluyor.”

“Küçük adalarda insanlar neler 
yapıyor peki?”

“Adalarda iş imkânları çok kısıtlı; 
sadece okul, ada ofisi, enerji binası, 
sağlık merkezi. O yüzden gençlerin 
çoğu ya balıkçılık yapıyor ya da tatil 
köylerinde çalışıyor. Ahşap sandal 
yapımı da önemli bir meslek. Ben 
küçük bir adada büyüdüm ve bence 
o şekilde yetişmek çok güzeldi. Biz 
her şeyimizi paylaşırdık. Mesela 
adamızda aileler genelde bir arada 
yer içerdi. Hatta bu sadece aileler 
için değil komşular için de geçerliy-
di. Bir aile köri pişirir, diğeri pirinç, 
diğeri salata. Adalarda yetişen çok 
az ürün olduğu için yemekler basit 
yapılıyor tabii. Başlıca yiyeceğimiz 
ton balığı ve hindistancevizi. Yerel 
adalarda genelde balık pazarı hâlâ 
yok. Balık isteyen iskeleye gider ve 
kaptanlar balığı ücretsiz verir.”

Talat’ın anlattıkları yerel adaları 

düğün kutlayan birden fazla Mal-
divli arkadaş grubuyla karşılaşıp 
eğlencelerine davet edildik. Etraf 
cıvıl cıvıldı, denize girmiş, çocukla-
rıyla oyun oynayan aileler, sahilleri-
ni temiz tutmak adına çöp toplayan 
ilkokul öğrencileri, bir yandan taze 
sıkılmış meyve sularını içerken bir 
yandan sohbet eden Maldivlilerin 
hepsi bizi güler yüzle selamlıyor-
du. Ancak başkentteki bu hareketli 
yaşamın diğer adalarda hiç böyle 
olmadığını bize tanıştığımız Talat 
şöyle anlattı: “Burada tüm adalar 
Male gibi gelişmiş değil elbette. 
Bazılarının nüfusu oldukça az ve 
Male’ye uzaklıkları fazla. Küçük 
küçük o kadar çok adamız var ki. 

Hükümet için tüm bu adaların ih-
tiyaçlarını karşılamak oldukça zor. 
Hastaneler, ofisler, okullar, enerji 
binaları, su arıtma tesisleri vesaire. 
Her ada için tüm bunları yaptırmak 
çok pahalı. Dolayısıyla eğitim için 
öğrencilerin bir kısmı ortaokuldan 
sonra Male’ye gelmek durumunda 
ve bu yüzden Male çok kalabalık.”

“Diğer adalarda buradaki im-
kânlar yok mu yani?”

“Ulaşım Maldivlerdeki en büyük 
sorunlardan. Toplam 1.192 adadan 
bahsediyoruz. Yaklaşık 198 ada 
üzerinde yaşayanlar var. Bugün 
adalarda aileler birlikte yaşıyor ve 
kendilerine yetecek türde bir hayat 
sürdürüyorlar. Adalarda kendi ye-

görme konusunda bizi daha da mo-
tive etmişti. Bu yalıtılmış ada ha-
yatı İbn Battuta’nın Maldivlerdeki 
günlerini anlatırken bahsettiği bir 
anıyı hatırlattı. Adalar arasında 
gezinirken sadece bir hanenin ya-
şadığı küçük bir ada gören seyyah, 
hanımı ve çocuklarıyla yaşayan 
adamın küçük sandalıyla balık 
tutarak yaşadığından bahseder ve 
ekler: “İlah’a ant olsun bu adama 
gıpta ettim! Bura benim olsaydı bir 
kuytuya çekilir, ölüm gelinceye ka-
dar öylece yaşardım.”

Bugün Maldivlerin uzak adaların-
da hâlâ, tek haneli olmasa bile çok 
az kişinin yaşadığı adaların olduğu-
nu bilmek beni heyecanlandırmıştı.

Male’den sonra ilk durağımız 
Vilamendoo adındaki turist adası 
yani tatil köyüydü. Böylece yolcu-
luğumuz esnasında Maldivlerin iki 
yüzünü de görme imkânımız ola-
caktı. Maldivler, deniz uçağı ağı-
nın en gelişmiş olduğu ülkelerden 
biri; Vilamendoo’ya böyle ulaştık. 

Havadan her biri ayrı ayrı gözüken 
mercan adaları ve sonsuz uzanan 
mavi okyanus her şeyden ne ka-
dar uzakta olduğumuzu hatırlattı. 
Adaya indiğimizde hindistancevizi 
suyuyla bizi karşılayan güler yüzlü 
garsonlar ve yaklaşık 15 dakikada 
tüm çevresini dolaşabildiğimiz bu 
küçük cenneti kucaklayan okyanus 
uyanmak istemeyeceğimiz bir rü-
yadaymışız hissi veriyordu. Kum-
saldaki ahşap kulübelerden denize 
girdiğimizde rengârenk balıklar ve 
mercanlar bizi karşıladı. Burada 
her renkten her türlü balığı tüplü 
dalış yapmadan sadece şnorkelle 
görmek mümkündü. Adada muaz-
zam bir sistemle içme suyundan, 
elektrik üretimine kadar birçok şey 
sağlanıyordu. Her ada bir işletme 
aslında. İşletmenin kime nasıl ve-
rildiğini merak etmiştim. İlerleyen 
günlerde öğrendiğimiz üzere; bir 
ada turizm için ayrıldıysa değişik 
şirketler hükümete teklif veriyor ve 
en iyi teklif sahibi işletmeyi üstle-

Dhiffushi Adası küçük ölçekte turizmin yakın zamanda başladığı yerel adalardan biri. 
Kaafu mercanadaları çemberindeki ada, küçük yüz ölçümüne rağmen okul, hastane, 
cami ve kafeteryaya sahip (üstte).
Yeni bir yerleşim yeri olan Hulhumale’de torununun doğum günü partisi için sahile 
gelmiş Nissa titizlikle süslenmiş küçük kızı salıncakta sallıyor (sağda üstte). 
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niyormuş. Bu anlaşmalar genelde 
50 yıllık kira anlaşmaları oluyor-
muş. Maldivlerdeki toplam 1.192 
adadan yaklaşık 120 tanesi turizm 
adası. Yani hâlâ bir sürü ada boş 
ancak bunların bir kısmı da zaten 
turizme elverişli değil.

Adadaki cennet hayatının tadı-
na vardıktan sonra Meru adında 
bir diğer turizm adasına geçtik ve 
oradan Dhifushi adındaki yerel 
adayı ziyaret etme fırsatım oldu. 
Bir öğle sıcağında, toplam uzun-
luğu belki de bir kilometreyi geç-
meyecek adaya indiğimde insanlar 
sokak aralarında mercandan ve 
ağaçtan yapılmış evlerinin önünde 
oturuyorlardı. Genel olarak sıcak-
kanlı olmakla beraber, turistlere 
hiç alışkın olmadıkları için çe-
kingen gözüküyorlardı. Kapısının 
önünde muz ağacı yapraklarından 
sepet ören bir teyze merakla bak-
tığımı görünce bizi içeriye davet 
etti. Biraz sonra evden sunbou adı 
verildiğini öğrendiğim bir yiyecek 
olan balık ezmesini getirdi. Tuna 
balığından yapılan bu yemek önce 
uzun uzun kaynatılıyor, sonra ku-
rutuluyor ve bu şekilde saklanı-
yormuş. Tahmin edilebileceği gibi 
Maldivlerde en önemli besin kay-
nağı balık. Ayşa Teyze heyecanla 
anlatmaya başladı: “Eskiden gemi-
ler balığa gittiği zaman adaya geri 
dönerken beyaz bayrak çekerlerdi. 
Bu yöntem gemilerin dönüşünü 
bekleyenlere işlerin iyi gittiğini 
ve bir sürü balıkla döndüklerini 
anlatmak içindi. Beyaz bayrağı ilk 
gören bağıra bağıra adaya haber 
salardı ve hepimiz büyük kazanla-
rımızı hazırlayıp onları karşılama-
ya giderdik. Hâlâ bu adeti sürdü-
ren balıkçılar var.”

Bugün bile oldukça kısıtlı im-
kânlara sahip olan adaya baktığım-
da geçmiş zamanları hayal etmek 
zor değildi. Öğrendiğimize göre 
bu adalardaki yiyecek sıkıntısın-
dan çok daha büyük bir sorun olan 
şey su kıtlığıymış. İçme suyu bazı 
adalarda kuyulardan karşılanabi-
liyormuş ancak sözkonusu kuyu-
lar oldukça kısıtlı. Bitmemesi için 
kullanılmış pis suyu belli bir yerde 
muz yapraklarının üstüne döken 
ada halkı böylece suyun süzülerek 
tekrar toprağa dönmesini sağlı-
yormuş. Çoğu içecek suyunu yağ-
mur suyu biriktirerek elde etmeye 

çalışıyor. Yerel adaların çoğunda 
yakın zamana kadar elektrik de 
günde 5 - 6 saat verilebiliyormuş. 
Elektrik, hâlâ kısıtlıymış.

Maldivlerin küresel ısınma so-
nucunda sular altında kalacak ilk 
ülkelerden biri olması hükümeti bu 
konuda atılımlar yapmaya zorlamış. 
Mesela 2014 yılında ilk defa yüzde 
yüz güneş enerjisiyle kendini dön-
dürebilen bir tatil köyü açılmış ve 
hükümetin amacı ileride mümkün 
olduğu ölçüde adaların çoğunun 
elektriğini güneş enerjisinden sağ-
layıp 2020 yılında sera gazı emis-
yonlarını tamamen kesmek. Bu 
konuda oldukça hassas olan önceki 
başbakan Muhammed Naşid, tüm 
dünyayı küresel ısıma konusunda 
harekete geçmeye çağırmanın yanı 
sıra ülkesinin yakın gelecekte sular 
altında kalma ihtimaline karşı Sri 
Lanka, Hindistan ya da Avustral-
ya’dan ülke için toprak alma plan-
ları da yapmaya başlamış.

Davet edildiğimiz evden ayrılıp 
Dhifushi’de yürüyüşümüze devam 
ederken tanıştığımız bir başka 
kişi, bize iple tırmandığı uzun hin-
distancevizi ağacından bir meyve 
koparıp ikram etti. Çekingen Mal-
div halkının misafirperverliği eski 
günlerden kalmış olsa gerek çünkü 
İbn Battuta, adalıların bu gele-
neklerini seyahatnamesinde uzun 
uzun anlatıyor. Adaya bir gemi ya-
naştığında bir bölük insanın hin-
distancevizi dolu küçük sandal-
larla gemiye yöneldiğini, hepsinin 
ellerindeki yiyeceği seçtikleri bir 
kişiye uzattığını ve daha sonra yol-
cunun onun misafiri olduğunu an-
latır. Misafiri sahiplenen kişi, ken-
di akrabasıymış gibi eşyasını evine 
taşır ve ona evinde bakarmış.

Bu misafirperverlikten nasibi-
mi alıp suyunu kana kana içerken 
adalarda yetişen nadir meyveler-
den biri olduğu için hindistance-
vizinin Maldivliler için çok önemli 
olduğunu öğrendim. Bu durum 
Maldivlilerin diline de yansımış ve 
sonuç olarak değişik evrelerdeki 
hindistancevizlerinin her birinin 
farklı isimleri dilde ciddi zengin-
liğe sebep olmuş. Bize ikramda 
bulunan Rıfat tek tek hepsini açık-
ladı: “En küçük hindistancevizine 
goboli denir. Bununla çocuklar 
oyuncak yapıyor. Biraz daha bü-
yüğüne meri denir ki bu çok genç 

Ortalama beş ila yedi metre genişliğine ulaşabilen mantalar, 
eksenleri etrafında taklalar atarak ya da ağızları açık, on 
metrelik S’ler çizerek bir sola bir sağa süzülüp ilerliyor. Bir 
seferde tonlarca suyu işlemden geçirerek çeşitli boydaki 
mikroorganizmalardan beslenen bu hayvanlar dalgıçlara 
yaklaşmaktan çekinmiyor. Haklarında çok az şey biliniyor. 
Mantaların karın bölgesinde yer alan koyu lekeler canlının 
tanımlanmasını ve takip edilmesini sağlıyor.
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bir hindistancevizidir. Çok yumu-
şak olduğu için kabuğu bile yenir. 
Zaten kabuk, hindistancevizinin 
en lezzetli kısmıdır. Bunun bir 
büyüğüne gurumba, sonrakine de 
gabuli denir. Bir sonraki yani kaaşi 
sizin bildiğiniz hindistancevizidir. 
Dışı kahverengi, eti sert ve içinde 
su var. En sonuncusu kuroli. Bu 
boyda artık cevizin içindeki su 
çekilmeye ve eti de kurumaya baş-
lar, eti kabuğa bağlı değildir. Bir 
kuroliyi alıp sallarsanız içinde top 
var gibi gelir, hindistancevizi yağı 
yapmak için kullanılır.”

Susuzluğumuzu dindirmiş halde 
küçük adanın sokak aralarında otu-
rurken kadınların hayatın oldukça 
içinde görünmesi dikkatimi çekti. 
Burada kadınları bisiklet sürerken, 
dükkânların işletirken, ofislerde 
çalışırken görebiliyorsun. Kadın-
ların çoğunun giyim tarzı tesettü-

re uygun. Oysa eskiden pek farklı 
olduğunu İbn Battuta’nın anlattık-
larından biliyoruz. Seyyah burada 
kadılık yaparken İslami kurallar 
uygulanmasına rağmen değiştire-
mediği nadir şeylerden biri olarak 
kadınların giysilerinden bahseder: 
“Buranın kadınları başlarını ört-
mez. Onlar saçlarını güzelce tara-
yıp bir tarafta toplar. Çoğu sadece 
göbekten aşağısını peştamalla ör-
terek vücudunun diğer kısımla-
rını açıkta bırakır. Çarşı ve diğer 
mekânlarda böyle gezerler! Mal-
divlerde bana kadılık görevi veril-
diğinde bu âdeti kaldırmaya, kadın-
lara elbise giydirmeye çok çalıştım. 
Ama başaramadım.”

Bugün Maldivli kadınların ha-
yata bunca dahil, bağımsız ve söz 
sahibi olmaları eski zamanlardan 
kalan adetlerin devamıydı belki 
de. İslam’ın Maldivlere nasıl gel-

diği hakkında çeşitli efsaneler var. 
Bir efsaneye göre 12. yüzyıla kadar 
Buda’ya inanan Maldiv halkı, Faslı 
bir seyyah sayesinde İslam ile ta-
nışmış. İbn Batuta’nın da aktardı-
ğına göre Maldivliler kızlarına mu-
sallat olan bir ifritten kendilerini 
kurtaran Faslı seyyahın çağrısıyla 
Müslüman olmuş.

Dhifushi’den ayrılıp Meru Ada-
sı’na döndükten sonra birkaç gün 
bu tropik cennetin deniz altı gü-
zelliklerinin çekici dünyasına dal-
dım. Maldiv seyahatimizin sonla-
rına yaklaştığımızda adaların bu 
dingin hayatını bırakacak olma-
nın hüznü üstümüze çökmüştü. 
Turist cenneti olarak bildiğimiz 
Maldivlerin pek az bilinen tarafı-
nın, bazı yönleriyle hâlâ İbn Bat-
tuta’nın Maldivlerine benzerlik 
gösterdiğini görmek çok etkileyi-
ciydi. Aslında Maldivlerin iki yü-
zünü de çok sevmiştim yani hem 
konforlu turist adalarındaki hu-
zurlu tatil hayatını hem de yerel 
adalardaki cana yakın insanların 
doğayla ve kendileriyle barışık 
yaşamlarını.

 GEREKLİ BİLGİLER
Türkiye vatandaşları, Maldiv Cumhuriyeti 
ziyaretlerinde vizeden muaf. 
Ülkenin resmi para birimi rufiyaa (MVR) 
ve 1 Türk lirası 5,16 rufiyaa’ya denk geliyor. 
Havalimanında para bozdurabilirsiniz, 
tatil köylerinde genelde dolar kullanılıyor. 
Maldivliler, Dhivehi dilini konuşuyor ve 
halkın çoğu İngilizce biliyor. Cuma günleri 
resmi tatil olduğundan mağazalar ve 
restoranlar öğleden sonraya kadar kapalı 
ama tatil köylerinde günlük yaşamda 
herhangi bir değişiklik görülmüyor. Maldivler 
her mevsim sıcak, yağışlar genellikle mayıs 
- aralık arasında yoğunlaşıyor.

 ULAŞIM 
Maldivlerin başkenti Male’ye Türk Hava 
Yolları’nın direkt uçuşları mevcut. Rusya 
havayolu Aeroflot ile de Moskova aktarmalı 
olarak Male’ye uçabilirsiniz. İbrahim 

Nasır Uluslararası Havalimanı, Male’nin 
kuzeydoğusunda bulunan Hulhulmale 
Adası’nda yer alıyor. Buradan Maldivlerdeki 
çeşitli noktalara deniz uçağı ya da 
teknelerle transfer yapılıyor. 
Aeroflot: http://www.aeroflot.ru/ru-en
Deniz uçağı: www.transmaldivian.com

 KONAKLAMA
Maldivlerdeki yüz kadar adada, her şey 
dahil hizmet sunan tatil köylerinden küçük 
pansiyonlara kadar çeşitli konaklama 
seçenekleri mevcut. 
Vilamendoo Adası Tatil Köyü: Male’den 
deniz uçağıyla gidilen ada, özellikle tüplü 
ve şnorkelle dalış meraklıları için güzel bir 
seçenek çünkü adanın mercanları hemen 
kıyıdan başlıyor. Su üstü villalarından 
kumsal villalarına değişik oda seçenekleri 
var. http://www.vilamendhooisland.com
Meeru Adası Tatil Köyü: Başkent Male’ye 
yakınlığından dolayı tercih edebileceğiniz 
tatil köyü, hızlı bot transferiyle yaklaşık 
bir saat sürüyor. Tatil köyünün yakınındaki 
adaya botla gidip yerel hayatı görme 
şansınız da var. http://www.meeru.com
Hurewalhi Tatil Köyü: Male’den deniz 
uçağıyla 40 dakika süren beş yıldızlı tatil 
köyü, 2016 Kasım ayında açıldı. Adada 
yakın zamanda dünyanın en büyük su altı 
restoranı açılacak. http://hurawalhi.com

 YİYECEK 
Maldivler mutfağında balık ve diğer tüm 
deniz mahsulleri önemli yer tutuyor. 
Yemekler genelde soslu. Birçok sosun 
yapımında hindistancevizi kullanılıyor. 
Riha denen köri sosu hemen her yemekte 
mevcut. İthal edilen bir ürün olmasına 
karşın kırmızı et de oldukça yaygın. Gece 
balıkçılığı, Maldiv kültürünün en önemli 
simgelerinden. Birçok tatil köyünde gece 
balığa çıkmak için turistik etkinlikler 
düzenleniyor ve tuttukları balıklar pişirilerek 
konuklara servis ediliyor.

 GEZİLECEK YERLER VE AKTİVİTELER
Male: Hukuru Miskiiy adıyla anılan Cuma 
Camisi, UNESCO listesinde. Sultan Parkı ve 
içinde bulunan Ulusal Müze de görülmeye 
değer. 
Maafushi: Male’nin yakınındaki adaya yerel 
feribotlarla ulaşılıyor. Ada, Maldivlerde son 
zamanlarda gelişen bağımsız turizmin en iyi 
uygulandığı yer. 
Deniz Yaşamı 
Maldivlerin okyanus suyu, yılın tamamında 
hem sıcak hem de berrak, bu yüzden su 
altı sporları için uygun. Sayısı üç bini bulan 
mercan kayaları ve muson akıntıları bölgeyi 
dünyanın en zengin dalış noktalarından biri 
yapıyor. Dalış yapılacak yere teknelerle 15 - 
60 dakikalık bir yolculukla ulaşılıyor. En ilginç 
dalış duraklarını batık gemiler oluşturuyor. 
Dalış Merkezi: Vilamendhoo, Meru, Eriyadu, 
Kurumba, Velidhu, Kandoma, Kanifinolhu, 
Merufenfuşi, Kurumba, Amari Havoda, 
Dhidhoofinolhu Adalarında faaliyet gösteren 
Eurodivers Dalış Merkezi, tüm Maldivleri 
kapsayan şubeleri ve çeşitli ülkelerden 
gelen dalış rehberleriyle istediğiniz deniz 
canlısına ulaşabilmek için ideal. http://www.
euro-divers.com/scuba-diving-maldives
Su Sporları 
Maldivler, yüzme, rüzgâr sörfü, su kayağı 
başta olmak üzere neredeyse tüm su 
sporlarını yapmaya elverişli. Özellikle 
hazirandan başlayarak eylül sonuna kadar 
musonla gelen dalgalar sörf sezonunu 
belirliyor. Tatil köylerinin hemen hemen 
tümünde dalış okulları var ve dalış için 
gerekli olanaklar sağlanıyor.
Balıkçı Köyleri 
Yerel halkın yaşadığı balıkçı köylerinde 
günlük yaşamı ve Maldiv kültürünü 
keşfedebilirsiniz. Adalardan bazıları oldukça 
modern binalara sahip olsa da geleneksel 
odun evler balıkçı köylerinin olmazsa 
olmazı. Holhuashi adı verilen, genellikle 
hindistancevizi ağacından yapılan bu köy 
evleri kumsallarda yer alıyor.

MAGMA      REHBER

Vilamendoo Adası, şnorkel dalışı için en çok tercih edilen yerlerden, çünkü 
mercan kayaları adanın hemen kıyısından başlıyor. Gri balıkçıl kuşları adanın 
daimi ziyaretçileri arasında.
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SESSIZCE DÖN, sanki birileri fısıldamış onların kulağına. Sanki düğün 
gecesi (şeb-i arus), dervişler sema ediyor etrafımda usulca, sessizliğin 
mutlak ritmiyle. Gözlerimi kapatıp kapatmamam fark etmiyor, yum-
sam da gözümü görüyorum. İki derviş biri diğerinden daha küçükçe, 
merkeze beni alıp bozmadan mesafelerini, süzülüyorlar ve onlar sema 
ettikçe istemsiz bir coşkuya kapılıyorum. Evet, beni selamlıyorlar, varlı-
ğımı ve yokluğumu, denizi ve derinliği, üçümüzün arasındaki bağı, bizi 
ve sevgiyi selamlıyorlar. Yerçekimsiz mavi uzayda, ürkütmeden denizi, 
bedenler süzülüyor, etekler sallanıyor, kanatlar çırpılıyor. Biri sola, di-
ğeri sağa süzülüyor, aramızdaki mesafe hiç bozulmuyor. Kuş desen 
değil, balık desen değil; uzak bir gezegenden sizi izlemek için gön-
derdiler dense inanırım şüphesiz. Hayallerimin ortasında büyük olanı 
kendi ekseninde bir takla atıyor ağır çekimde, küçük olan takip ediyor 
diğerini; o da takla atıyor hiç acele etmeden. Neredeyse bir metrelik, 
sonuna kadar açılmış geniş ağzını görüyorum, tam önümde süzüyor 
suları. Sonra beyaz, koyu lekeli bembeyaz karnı ve uzun ince sicim gibi 
kuyruğu geçiyor önümden ve yeniden açık ağzı beliriyor, hiç bitmeyen 
bir sema gibi. Mıhlanmışım yerime, milim oynamıyorum, nefes almaya 
korkarken acelesizse bana geliyor derviş üç metrelik bedeniyle. Göz-
leri gözlerimde, kalbi kalbimde, usulce süzülürken üstümden dokunu-
yor bedenime. Kendimi hiç bu kadar yakın hissetmemiştim dünyaya. 

Hint Okyanusu’nun tam ortasındaki bin adalı Maldiv Adaları’nda 
mantalar 2014 senesinden beri korunuyor. Dalışlar esnasında temizlik 
istasyonu çevresinde mantanın gelişini bekliyorsunuz, kısa bir bekle-
yiş sonrası uzaktan sakince yaklaşıveriyor, 10 dakika üzerinizde dans 
edip yeterli hijyeni sağlayınca devam ediyor yoluna. Mantaları görmek 
için en ideal yerlerden biri olan Vilamendhoo Adası dalgıçların mabedi; 
scuba dalış yapmaya gerek kalmadan odanızdan çıkıp bir dakika içeri-
sinde mercanlara kavuşuyorsunuz. Dalışlar esnasında sualtında önce 
şarkıları duyulan, sonra kendileri gelen spinner yunus sürüsü çevrenizi 
sarabiliyor. Maldiv denizlerinde deniz canlısı o kadar bol ki sadece olta 
avcılığıyla tüm ülke nüfusunun protein ihtiyacını karşılamak haricinde 
balık ihracatı bile yapıyorlar. Maldivlere özgü oltayla orkinos balığı av-
cılığı dünyaca ünlü. Başkent Male’deki balıkçı barınakları ülkeye özgü 
geniş güverteye sahip orkinos tekneleriyle dolu. Balıkçılar orkinos av-
cılığına sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Öncelikle balığı avlayabilmek için 
yem balıklarını yakalayıp okyanus ortasında orkinos sürülerini arıyorlar. 
Orkinoslar yolları üzerinde büyük bir sürüye denk geldiklerinde, göç 
için enerji sağlayacak protein ihtiyacını karşılayabilmek için saldırarak 
talan eder. Beslenme çılgınlığı diye tanımlanan bu kütlesel, kaotik av 
sırasında deniz yüzeyi çılgınca fokurdamaya başlar ve bu fokurtu kilo-
metrelerce öteden görülebilir. Orkinos balıkçıları da ufukta fokurdayan 

bir alanı tespit ettikleri zaman, hızlıca canlı yem balıklarını suya atmaya 
başlar. Gözü dönmüş orkinoslar deniz yüzeyinin hemen altında katli-
am yaparken avcıların denize gönderdiği, ucunda iğne bulunmayan 
oltalara saldırıverir ve teknedeki yirmi adet oltacının kamışlarına bir 
dakika bile geçmeden 30 kilo ağırlığındaki balıklar takılmaya başlar. 
Bu noktada her yöne doğru saldıran dev çizgili orkinoslar ve panik 
içerisinde kaçışan balıklardan ötürü bir gayzer gibi kaynayan deniz 
yüzeyinden tekneye havadan balık yağmaya başlar. Balıkçı, yakaladı-
ğı balığı, kafasının üzerinden güverteye savurur. Saniyeler geçmeden 
yeni bir balık tekneye atılır ve çok geçmeden teknede bir santim boş-
luk kalmaz; güverte silme ton balığıdır. 

Koruma nedeniyle görülen bu bolluk, okyanuslarda devasa gemi-
leriyle balıkçılık yapan Çin, Vietnam, Tayland ve Avrupa ülkelerine ait 
balıkçı filolarının iştahını kabartsa da Maldivlere yanaşamazlar. Kaçak 
avlanan gemiler, binlerce kilometrelik bir alanı 24 saat tarayan sahil 
güvenlik tekneleri tarafından mümkün olduğunca uzak tutuluyor. Ge-
leneksel yöntemlerle ve oltalarla avlanan balıkçılar mercan resiflerinin 
50 metre yakınına giremiyor, açıkta avlanmak zorunda kalıyorlar. Ka-
çak avlanan şüpheli tekneleri gördükleri anda yetkililere haber veri-
yorlar. Denizleri tüm Maldiv halkı yetkilerle birlikte koruyor. Maldivlilerin 
denizlerini koruma boyutları şaşırtıcı, sadece deniz ekosistemini hun-
harca kullanan, yok eden Türkiye gibi ülkeler için değil, kendi ülkele-
rinde yapamadıkları vahşette okyanuslarda avcılık yapan gelişmiş batı 
medeniyetleri için bile doğru bir model. Ülkemizde endüstriyel balıkçı-
lar, gelişmiş sistemler, radarlar, dev tekneler olmadan nüfusa yetecek 
kadar balık avlanamadığından ve kendilerine getirilen yasaklardan ya-
kınır ama Maldivler bunun başarılabileceğinin canlı bir kanıtı. Ekosis-
teme etki etmeyen geleneksel yöntemler kullanılarak, sağlıklı resifler 
ve bol deniz canlısı barındıran denizlerle, turizmden de sürdürülebilir 
gelir elde ederek halka yetecek kadar balık avlanıyor; gözlerimin önün-
de gerçekleşiyor hepsi. Görüyorum ki Maldivlilerin yöntemi işe yarıyor; 
balıkçısından otel çalışanına dek herkes mutlu bu adalar diyarında.

Maldivler uçsuz bucaksız bir alanı kat eden orkinos sürüleri, avlanma 
korkusu olmadan dans eden manta balıkları, sürüler halinde avlanan 
köpekbalıkları, deniz yüzeyinde saltolar atan yunuslar ve Maldivlerden 
ayrılmayan, boyları on metreyi aşan balina köpekbalıklarıyla dolu. Son 
elli yılda okyanuslardaki büyük balıkların yüzde doksanını tükettiğimizi 
düşündükçe şimdiki başkanları tüm dünyada fenomen olmuş Nashe-
ed kadar küresel ısınmayla ilgilenmese de Maldivler binlerce adası ve 
geniş kıta sahanlığıyla Hint Okyanusu’nun ortasında denizler âleminin 
insandan ve insan yapımı savaş araçlarından kaçtığı bir mabet olmaya 
uzun süre devam edecek gibi görünüyor.

Mantaların Dansı
Maldiv Adaları

Seyşel haricinde Hint Okyanusu’nda deniz canlılarının 
barınabileceği başka bir nokta olmadığı için binin 

üzerinde adası olan Maldivler sanki okyanus ortasında 
bir vaha (solda). 

Tropikal ve alt tropikal sularda yaşayan mantalarla 
karşılaşmak için en ideal noktalar temizlik istasyonu 

diye adlandırılan, birçok balığın gün içerisinde 
uğrayarak temizlikçi lapin balıkları aracılığıyla hijyen 

sağladığı deniz tabanındaki alanlar. Maldivlerin yıl boyu 
sakinleri, muson sezonuna bağlı olarak planktonik 

besin ve değişimlerini takip ederek yirmi altı atolden 
oluşan bin yüz kilometrekarelik dev okyanus alanında 

gezinmekte (sağda üstte). 
Yaşayan en büyük balık türlerinden biri olan balina 
köpekbalıkları devasa ağızlarını açarak düz bir hat 

içerisinde metrelerce yüzüp zaman zaman da yüzeye 
yükselerek süzdükleri besinlerle besleniyor. Bu balina 

köpekbalığı yaklaşık üç metre boyutlarında bir yavru. 
Güney Ari Atolü'nde yüzlerce mantayı ve bir düzine 
balina köpekbalığını bir arada beslenirken görmek 

mümkün (sağda). 

yazı ve fotoğraflar: MERT GÖKALP
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