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Cazın başkenti

AMERİKAN ORTOPEDİK CERRAHLAR BİRLİĞİ (AAOS) TOPLANTISI 2014
YILINDA CAZIN BAŞKENTİ NEW ORLEANS'TA YAPILACAK. SADECE
AMERİKALI DEĞİL TÜM DÜNYA ORTOPEDİSTLERİNİN BULUŞMA VE
PAYLAŞMA PLATFORMU HALINE GELEN AAOS TOPLANTILARI MARDİ
GRAS KARNAVALI’NDAN BİR HAFTA SONRA DÜZENLENECEK.

AAOS 2014
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE
ÇOĞU ŞEHİR BİRBİRİNE BENZER,
GİTTİĞİNİZDE DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜNÜZ
BİR YERİ ANIMSATIR. New Orleans’ta
ise farkl bir yerde olduºunuzu
bilirsiniz. New Orleans çok farkl
bir Amerikan çehridir. Baz lar New
Orleans’ n farkl l º n caz müziºine,
baz lar ise bir liman çehri olmas na
baºlar. Çoºumuzun gözünün önüne
bir film karesinden ya da bir çizgi
romandan Mississippi Nehri’nde
seyahat eden çarkl buhar gemileri
görüntüsü gelir. Gçte New Orleans,
Mississippi Nehri’nin denize
kavuçtuºu yerde kurulmuçtur. Ama
bence New Orleans’ bütün liman
çehirlerinden farkl k lan, bu çehrin
çok kültürlü geçmiçidir.
Bölgenin ilk sakinleri olan
K z lderililerin MÖ 3400 y l na
kadar uzanan yerleçimleri
ortaya ç kart lm çt r. 16. yüzy lda
Avrupal lar n geliçine kadar

ORLEANS’TA

New Orleans’ın EN’leri
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En önemli müzik türü: Tabii ki caz
En önemli şahsiyet: Louis Armstrong
En önemli cadde: Canal Street
En gözde sokak: Bourbon Street (gece hayatının
renklerine ev sahipliği yapıyor)
En eski yemek mekânı: Acme Oyster House (tarihi 1900’lü
yıllara kadar gidiyor)
En meşhur restoran: Court of Two Sisters
En şık ve tarihi otel: Windsorcourt Oteli Pontchartrain Oteli
Müzik dinlenecek mekân: Preservation Jazz Hall
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En önemli festival: Mardi Gras (Yağlı Salı)

yerleçim genellikle Mississippi
nehrinin çevresinde kümelenmiçtir.
Glk yerleçim Gspanyollara aittir;
ancak, Frans zlar 17. yüzy lda
en büyük kolonilerinden birini
bu bölgeye kurmuç ve Kral
14.Louis’nin an s na Louisiana
ad n vermiçlerdir. Mississippi
Nehri’ni kontrol edebilmek için de
liman çehri New Orleans’ yerleçim
merkezi olarak kurmuçlard r. feker
kam ç ve pamuk tarlalar için
gereken iç gücü için de Afrika’dan
köle getirmiçlerdir. New Orleans
daha sonraki dönemlerde köle
ticaretinin merkezi olmuçtur. Bir
dönem Gspanyollar taraf ndan içgal
edilen bölgeyi bir gün k tay ele
geçirme hayalleri kuran Napolyon
Bonaparte ele geçirdiyse de
bugünün paras ile 283 milyon
dolara Amerikan hükümetine
satm çt r. Bu sat çtan elde edilen
paran n Fransa’da aç lacak beç
yeni kanala harcanacaº söylenmiç
ise de hemen hemen tamam

Charles Meydan ’n n hareketli
gece yaçant s ndan Loyola
Üniversitesi’ne, tarihi Pontchartrain
Oteli’nden butik ve antik
maºazalar bar nd ran Magazin
Caddesi’ne kadar görülmesi
gereken birçok mekâna sahip.
ABD’nin en çok ziyaret edilen 10
çehrinden biri olan caz n anavatan
Amerika New Orleans, birçok AfroAmerikan sanatç n n da doºum
yeri. Bu isimlerden en ünlüsü hiç
kuçkusuz Louis Armstrong.
New Orleans ayn zamanda
Jazz & Heritage Festivali
ile de dünyan n en ünlü

New Orleans
denildiğinde akla
hemen caz müziği
gelir. Öyle ki
New Orleans
havaalanına
indiğinizde zaten
cazı düşünmemek
mümkün değil.

Louis Amstrong

Napolyon’un hiçbir zaman
gerçekleçmeyecek Gngiltere’yi
içgal etme plan n n haz rl klar na
harcanm çt r.
New Orleans denildiºinde akla
hemen caz müziºi gelir. Öyle ki
New Orleans’a indiºinizde zaten
caz düçünmemek mümkün
deºil. Uçaktan iner inmez, Louis
Armstrong Havaalan ’na ad m
at yorsunuz. Caz n baçkenti kabul
edilen New Orleans, Louisiana
eyaletinin en büyük, ABD’ninse
311 binlik nüfusuyla 59’uncu en
büyük çehridir. Gsmini Orléon dükü
Philip d’Orleans’tan alan çehir,
mutfaº , sanat galerileri, müziºi
(tabii ki caz), kumarhaneleri,
seçkin restoranlar , y ll k
kutlamalar ve Mardi Gras (Yaºl
Sal anlam na gelen Mardi Gras,
Rio Karnaval ’ndan sonra dünyan n
en önemli ikinci karnaval ) baçta
olmak üzere festivalleri ile eçsiz
güzellikte bir karnavallar diyar d r.
Frans z Creole mimarisi ile
ay rt edilen New Orleans,
Frans z Mahallesi’nden
Bourbon Caddesi’ne, St.
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AUDUBON AKVARYUMU:
Mississippi Nehri’nin
kıyısında, Fransız
Mahallesi içinde yer alan
Audubon Akvaryumu,
Amerika’da bulunan en
kapsamlı ve büyüleyici su
altı merkezlerinden biri.
Karayip Resifi ve Meksika
Körfezi’nin küçük bir
örneğinin canlandırıldığı
büyüleyici sualtı dünyası
sergileri ve Amazon
Yağmur Ormanları
bölümü keyifli gezi
alternatifleri arasında yer
alıyor.

festivallerinden birine ev sahipliºi
yap yor.
Deniz seviyesinin alt ndaki New
Orleans, haziran-ekim dönemleri
aras nda yoºun yaº ç alarak sel
ve f rt na tehlikelerine maruz
kalabilen bir çehir. K ç ve ilkbahar
dönemlerinde ise büyüleyici bir
güzelliºe sahip.
2005 y l ndaki AAOS toplant s n n
New Orleans’tan al n p Chicago’da
yap lmas na neden olan Katrina
kas rgas n n çehirdeki büyük
tahribat n izleri neredeyse
tamamen ortadan kalkm ç
durumda. fehrin yüzde 80’inin

sular alt nda kald º ve 1500 kiçinin
hayat n kaybettiºi kas rga ABD
tarihinin en büyük felaketlerinden
biri olarak hat rlansa da çehirde
görülebilir iz kalmam ç gibi.
Silinememiç izler de felaket
bölgelerine “Yeniden Doºuç” ad yla
düzenlenen turlarla turizme tahvil
edilmeye çal ç l yor.
Önce bir Türk olarak çehrin
en gözde yerlerinin yer yer
Gstanbul Boºaz gibi geniç olan
Mississippi Nehri’ne bakan ¨yal ¨
evleri olmas n beklerken çehrin
bütün cazibeli alanlar n n nehri
görmeyen alanlar olduºunu
görünce çaç r yorsunuz. Belki
nehrin çamurlu görüntüsünden,
belki nehrin yükseldiºi dönemlerde
görülen sel bask nlar ndan,
belki de üzerinde dolaçan yük
teknelerinden kaçmak için çehrin
cazibe merkezleri nehir kenar nda
deºil.
New Orleans, çehri ziyaret edenler
için ilginç turlar yla da popüler

bir turizm kenti. En önemli
turistik bölgesi Frans z Mahallesi.
Turistlerin uzak durmalar gereken
en tehlikeli bölgesi ise çehir
merkezinin bat s nda, Oretha
Castle Haley Bulvar civar nda
yer alan Central City semti.
Frans z Mahallesi de her ne
kadar ciddi suçlardan ar nm ç bir
bölge olarak bilinse de, kalabal k
insan gruplar na ev sahipliºi
yapmas sebebiyle yankesicilerin
ve kapkaçç lar n favori uºrak
noktalar ndan biri.
FİLM SETİNİ ANDIRAN FRANSIZ MAHALLESİ
Roger Moore’un ilk oynad º James
Bond filmi olan 1973 yap m Live and
let Die (Yaçamak Gçin Öldür), Voodo
büyüsünden timsahl batakl k
sahnelerine bir New Orleans tan t m
filmi gibidir. Eºer filmin baç ndaki
caz müzikli cenaze töreni sahnesini
hat rl yorsan z çehrin en önemli
turistik bölgesi Frans z Mahallesi
(French Quartier) size açina
gelecektir.
Decatur, Kanal ve N. Rampart
caddeleriyle Esplanade Bulvar ’n n
çevrelediºi Frans z Mahallesi’nin
hemen hemen tüm sokaklar tarihi
özelliklerini koruyor. Ferforje

balkon ve pencereleri, renkli
ahçap cepheleri, festival zaman n
hat rlatan boncuklar n süslediºi
balkon korkuluklar yla bir film
setinde arad º n z her çey burada
bulunuyor. Gki ya da üç katl binalar
genellikle otel, restoran, maºaza
gibi turistik amaçlarla kullan l yor.
Kanal Caddesi’nin diºerlerinden
farkl ve ilginç özelliºi, kentin
içinden geçen Mississippi Nehri

LOUIS ARMSTRONG PARKI: New Orleans’ın kuruluşundan bu yana şehrin
kalbinde yer alan Louis Armstrong Parkı, caz tınılarının duyulduğu 13
hektarlık yemyeşil bir alan. Park içinde, 19’uncu yüzyılda Afrikalı kölelerin
buluşma noktası olan Kongo Meydanı, Mahalia Jackson Sahne Sanatları
Tiyatrosu, New Orleans Belediyesi Oditoryumu ve New Orleans Ulusal
Tarihi Caz Parkı’nın bir bölümü yer alıyor.
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ile kentin kenar nda kurulduºu
Pontchartrain Gölü’nü birleçtirmek
amac yla aç lmaya baçlayan kanal n
bitirilememesi üzerine bir caddeye
dönüçtürülmesiyle ortaya ç km ç
olmas . St. Peter Caddesi’nin N.
Rampart’la birleçtiºi köçeye, yani
mahallenin s n r na geldiºinizde,
New Orleans’ta doºan ve “What
a Wonderful World” sözleriyle
kulaklar m za yerleçen caz n
en büyük ustalar ndan Louis
Armstrong’ n ad n taç yan ve bir

NEW ORLEANS SANAT MÜZESİ VE
BESTHOFF HEYKEL BAHÇESİ:
Kısaca NOMA adı verilen
New Orleans Sanat
Müzesi, şehir parkı
içindeki Esplanade
Meydanı üzerinde yer
alıyor. ABD’deki en
geniş cam sanat eseri
koleksiyonuna ev sahipliği
yapan müze, Kızılderili ve
Koloni dönemlerine ait
tarihi resim ve heykelleri
de içinde barındırıyor.
Görkemli ağaçların arasında
ziyaretçilerle saklambaç
oynayan göz alıcı
heykellerin yanı sıra, bahçe
içinde bir göl, eğlence parkı
ile piknik ve dinlenme
alanları da yer alıyor.

heykeline ev sahipliºi yapan park
karç n za ç k yor.
Eºer sinirlerinize ve pazarl k
yeteneklerinize çok güvenmiyorsan z
Kanal Caddesi, üzerinde yer alan,
elektronikten bavula her türlü
eçyan n sat ld º maºazalardan
bence uzak durun. Kötü tecrübe
yaçam ç çok Türk var.
Frans z Mahallesi’nin merkezi olan
Jackson Meydan ’nda Louisiana
Devlet Müzesi, St. Louis Katedrali
ve Turizm Enformasyon Merkezi

gibi kentin mutlaka ziyaret
edilmesi gereken yerleri bulunuyor.
Jackson Meydan ’n n her taraf nda
caz müzisyenlerini, pandomim
sanatç lar n ve sokak ressamlar n
görmek mümkün. Çünkü bu
alan onlar için kentte ayr lm ç en
önemli yer olma özelliºini taç yor.
Jackson Meydan ’ndan nehre doºru
yürümeye baçlad º n zda New
Orleans’a özel beignet tatl s yla
meçhur Cafe du Monde, yorgunluk
atmak için ideal bir ortam sunuyor.
Ad K z lderili dilinde “Büyük
Su” anlam na gelen Mississippi
Nehri, kenar nda yürüyüç yapmak
ve çehrin havas n içine çekmek
isteyen gezginleri karç l yor.
Nehrin denize döküldüºü yerde
kurulan New Orleans ayn zamanda
en baçta da söylediºim gibi
arkadan çarkl gemileriyle ve bu
gemilerle yap lan nehir turlar yla
da meçhur. Bu gemilerde her öºle
ve akçam, yemekli veya gezgin
müçteriler için caz eçliºinde
Mississippi boyunca turlar
düzenleniyor.
New Orleans ilginç turlar yla
da ünlü demiçken, mezarl k
turlar ndan bahsetmemek
olmaz. Nehir s kl kla yükselip
sel bask nlar na neden olduºu

için ölüleri gömmek yerine
yerin üzerinde taç mezarlara
yerleçtirmiçler. Hatta aile mezarlar
üst üste apartman benzeri bir
görüntü oluçturuyor. Hayalet,
vampir ve büyü merakl lar
için düçünülmüç bu ilginç
destinasyonun mekânlar ise St.
Louis Mezarl º ile New Orleans’ n
“Büyü Kraliçesi” olarak bilinen
Marie Laveau’nun mezar .
NEW ORLEANS’TA GEZERKEN
PEKİ NE YİYECEĞİZ?
fehir elbette deniz ürünleri ile
meçhur; ancak, buradaki deniz
ürünleri Akdeniz mutfaº ndan
oldukça farkl . Bal klar genellikle
yaºda k zart lm ç bir parça

NEW ORLEANS TARİHİ VOODOO
MÜZESİ: New Orleans’a
Afrikalı köleler aracılığıyla
gelen ve bir din olarak
kabul edilen Voodoo,
şehrin kuruluşundan
bugüne uygulanan
Voodoo ritüelleri, şehrin
neşeli, müzik dolu
atmosferine mistik ve
karanlık bir yan katıyor.
Müzede ziyaretçilerin el
falına bakan bir Voodoo
rahibi de bulunuyor.
Voodoo büyüsü
yapmakta kullanılan
objeler, Voodoo temasına
sahip sanat eserleri ve
tarihi dokümanlar da
müzede sergileniyor.
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AZİZ LOUIS KATEDRALİ:
Jackson Meydanı’nın
kalbinde tüm
ihtişamıyla göğe
uzanan katedral, New
Orleans’ın en önemli
mimari simgelerinden
biri. Aziz Louis Katedrali,
aynı zamanda ABD’nin
hâlen işlevini sürdüren
en eski katedrali olma
özelliğine sahip. 1721
yılında Fransa Kralı IX.
Louis’in onuruna Fransız
mühendis Adrien de
Pauger tarafından
orta ölçekli bir kilise
olarak inşa edilen
katedral, 1722 yılında
New Orleans’ı yerle bir
eden büyük kasırgadan
etkilenerek tamamen
yıkılmış. Yıkımın
ardından aynı mekânda
yeniden inşa edilen
kilise, bu kez 1788
yılında büyük bir yangın
felaketi sebebiyle
harabeye dönmüş.
Günümüzde hâlen
işlevini sürdürmekte
olan yapı, 1794 yılında
katedral olarak üçüncü
ve son kez inşa edilmiş.

olarak görüyorsunuz ve ne bal º
olduºunu anlaman z ise maalesef
mümkün deºil. Kabuklu deniz
ürünleri çok zengin ancak bunlar
yemiyorsan z bal k yerken özellikle
belirtmeniz laz m; çünkü, çoºu
sosta yer al yorlar. Gumbo ad
verilen Bat Afrika kökenli bir çeçit
buºulama ve asl nda Karayipler
kökenli olan bir çeçit deniz ürünlü
pilav olan Jambalaya çehrin
spesiyaliteleri aras nda say l yor.
Gsmini pek çok menüde göreceºiniz

Cajun mutfaº sözü ise Fransa,
Kanada ve Afrika izleri taç yan
göçmen mutfaº n ifade ediyor ve
asl nda New Orleans ile bir alakas
yok. Bu arada ac sevenlerin her
türlü ac sosu deneyebileceºi bir
yer. Unutmay n dünyan n en iyi
bilinen ac biber sosu olan Tobasco,
Louisiana kökenli bir sos. Burada
hemen her çey soslu ve soslar n
içinde ne olduºunu konuçtuºunuz
garson bile bilmeyebilir.
Felaket bölgelerine düzenlenen
Yeniden Doºuç turlar , hayalet ve
vampir hikâyelerinden hoçlananlar
için uçuk kaç k mezarl k gezileri,
doya doya caz dinleyebileceºiniz
buharl gemileri ve caz mekânlar ,
tarihi sokaklar , festivalleriyle
ilginç bir kent New Orleans. Her
gezginin kendine ait bir dünya
yaratacaº çehir, mutfak kültürüyle
de baº ml l k yarat yor. Kökeni
Afrika olmas na raºmen, anavatan
Amerika New Orleans olan caz n
baçkentini ziyaret etmek için en
ideal mevsim ise kas m ve haziran
aylar … Söylemedi demeyin…

