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Güneyin Konforu

Amerika’nın Güney eyaletlerine baktığımızda, Atlanta özellikle da büyüklüğü ile övünen bir 
şehir değildir. Ancak şehri tanıyanlar, büyük bir havaalanı, uzun bir liste oluşturan cazibe 
merkezleri, derin bir geçmişi ve ziyaretçilere iyi davranan geniş kalpli insanları gayet iyi 
tanırlar. Yankee’ler arasında dolaşan Atlanta doğumlu biri ve bunun hala affedilmesi gereken 
bir günah olarak görenlerin yanında, geride bıraktığım bu şehrin bazı gizli taraflarını ve 
herkesin ilgisini çekecek yanlarını sizlere anlatmaya çalışacağım. İşin iyi tarafı, Atlanta’nın 
ilgi çeken yönlerinin, onun hala büyümekte olan şehir merkezinde yer almakta olduğu ve bu 
mekanın da önümüzdeki yıl 10-14 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Uluslararası Rotary 
Konvansiyonunun yapılacağı Georgia World Congress Center’dan yürüme mesafesinde 
olması. 

 ✔ Şehrin yaygın yeşilini temsil eden Yüzüncü Yıl Olimpik Parkı, 

 ✔ Sıra ağaçların sınırlandırdığı ünlü Peachtree caddesi, 

 ✔ Atlanta ‘Rüzgar Gibi Geçti’deki kadar muhteşem bir şehir

Vakfın 100. yılını Atlanta konvansiyonunda kutlayacağız

Atlanta’nın100. Yıl Olimpik Parkındaki “Yüzükler Çeşmesi” 
gençlerin ve yetişkinlerin adeta bir eğlence merkezi
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Kısa bir süre önce, an-
neme Pepsi’yi Coca-
Cola’ya tercih ettiğimi 

söylediğimde beni dinimi değiştir-
mekle suçlamıştı. Buralarda Coca 
Cola şehrin sembolü olduğu gibi, 97 
milyon dolarlık 9200 metrekareye 
yayılmış Dünya Coca-Cola Müzesin-
de yer alan 8.5 metre yüksekliğinde 
lobide cam kolonların içinde yer alan 
şişesiyle adeta bunu ispat etmekte-
dir. 1996 Yaz Olimpiyadları için Co-
ca-Cola şişelerinden yaratılmış olan 
heykelleri ve dünyanın bir çok yerin-
den sanatçıların eserlerini burada gö-
rebilirsiniz. İçeride, “Gizli Formülün 
Kasasında” bu karbonlu içeceğin na-
sıl şişelendiğini görebilir ve ücretsiz 
olarak tadabilirsiniz.

Bu müzenin çok yakınında, çok 
çekici yeni bir müze yer almakta: 

2014 yılında açılan, Marin Luther 
King’in doğduğu yerin yakınında 
Auburn Avenue’de, !00. Yıl Olim-
pik Parkın kuzeyinde Sivil ve İnsan 
Hakları Merkezi yer almakta. Üç 
katlı binada yer alan objelerin yanı 

sıra interaktif bir yemek bankosunda 
kulaklıklarınızı takarak sivil toplum 
hareketi esnasında protesto edenle-
rin karşılaştıkları sataşmaları tekrar 
yaşayabilirsiniz. 

Parkın karşısında CNN’in mer-

kezi yer almakta. Ziyaretçilere açık 
olan binada stüdyoları dolaşabilir, 
haber sunucusunun sandalyesine 
oturabilir ve belki de şanslı bir zama-
nı yakalarsanız ünlü yorumcu Wolf 
Blitzer’in sakalına bir göz atma fırsa-

tını elde edebilirsiniz.
Akşam yemekleriyle ünlü şehir-

lere gelince, Atlantalılar bile San 
Fransisco ve New York gibi şehirler-
le kendi şehirlerini mukayese etmez-
ler. Fakat, “Atlanta” adlı dergiye göre 

Su ile ilgili bir başka tecrübeyi yaşamak istiyorsanız, 
“Georgia Aquarium”u ziyaret edin. Evet bugün dünyanın bir 
çok büyük şehrinde bir akvaryum var ancak Singapur’daki 
Marine Life Park’ın 2012 yılında açılmasına kadar geçen 
zamanda, bu 10 milyon galon su içeren mekan dünyanın en 
büyük akvaryumu idi.

Varsitt Atlanta’nın chili cheeseburger ve Varsity portakal suyuyla meşhur, 1928’den beri çalışan bir lokantası. Her damak tadına uygun 
yemekleri var ve şehirde iki adayı kaplıyor. Ponce City Market ise adı üstünde muhakkak ziyaret edimesi gereken lokal alışveriş merkezi.
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şehirdeki lokanta sayısı ve sundukla-
rı yemeklerin çeşitliliği dikkat çeki-
yor. Gunshow gibi dana tartarını çin 
mantısı ile sunan, Beef Wellington’da 
ise tam bir show yapan mekanlar tav-
siye ediliyor.

Şehir merkezinden birkaç mil 
uzakta, Decatur’daki No 246 yeni 
İtalyan şef Ford Fry’ın yemekleri-
ni sunuyor. Kevin Ratbgun Steak’in 
sunduğu dana biftekleri, Teksaslıla-
rı bile imrendirecek ölçüde takdim 
ediliyor. Hiç kimse de bence Cakes 
& Ale’in sunduğu, üzerine mayo-
nezli domuz pastırması ile sıvanmış 
Kuzey Carolina alabalığını reddede-
mez. Atlanta’nın ünlü Buckhead ma-
hallesinde Atlanta Balık Pazarı, her 
gün sunduğu taze balıklarla “Esquire” 
dergisi tarafından ABD’nin en iyisi 
seçilmiş.

Benim için ise kesin gidilmesi ge-
reken bir yer var. Pek gizli bir yer de 
değil. Varsity kelimesinin ilk harfi 
olan “V” işareti, otoyolun kenarında 
sürücülerin kullanabildiği belki de 

dünyadaki en büyük “drive-in” res-
toranda chili cheeseburger ve Var-
sity portakal suyunu denemeden 
Atlanta’dan ayrılmayın derim.

Başlangıçta Georgia Tech Üni-
versitesinin spor ekibinin lakâbından 
esinlenerek “Yellow Jacket” adıyla ku-
rucusu Frank Gaurdy’nin 1928 yılın-
da açtığı bu mekan, daha sonra yer 
değiştirerek şu andaki şehir merke-
zindeki lokasyonuna taşındı. Adeta 
zamanı dondurmuş olan ve ten ve şa-
rap rengi art deco dekorasyonu ile şe-
hirde iki blok üzerine kurulmuş olan 
bu restoran, içeride 800 kişiye, dışa-
rıda ise 600 otomobile hizmet vere-
cek bir kapasiteye sahip. Atlantalılar 
için bu mekan restorandan da öte bir 
anlam taşıyor. Ailelerin çocuklarına 
istediklerini yaptırmak için kullan-
dıkları bir yöntem, “Seni Varsity’ye 
götürmeyeceğim” sözü. Bu kelimeler 
ağızdan çıktımı, akan sular durur.

Yemeğinizi yedikten sonra ara-
bayla 15 dakikalık mesafedeki Pon-
ce City Market’i deneyin. Hanımeli 

Amerikan futbolunun 
hatıralarıyla dolu bir bina. 
Ünlü futbolcuların taktıkları 
kasklarla yaratılmış ilginç 
mekan. Bazı kaskları takıp o 
oyundaki spikerin anlatımını 
dinleyebiliyorsunuz.
Yan sayfada:
15.000’den fazla eserin 
sergilendiği High Museum 
of Art. Georgia Eyaletinin 
Hükümet binası Atlanta’nın 
tarihi yapılarının en 
önemlilerinden. 
Carter Center ise huzur dolu 
zaman geçirebileceğiniz bir 
mekan.
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Atlanta’nın merkezinden arabayla yarım saat uzaklıktaki “Stone Mountain”, 12,000 yıllık bir geçmişe ait objelerin 
teşhir edildiği bir mekan ve dünyadaki açığa çıkmış en büyük granit kaya parçası. Kayalara oyulmuş kabartma 

heykeller South Dakota’da ünlü Mount Rushmore’daki başkan portrelerini yapan heykeltraş tarafından yapılmış. 
Tarih, tabiat ve tematik park birarada. (Üstte) Alttaki resimde ise Jackson Street Köprüsünden Atlanta’nın ufuk 

çizgisinin görünümü.



dondurmanızı yerken, Ponce Denim 
Co., ya da Q Clothiers gibi ünlü ma-
ğazaları gezebilir, ya da yeni restore 
edilmiş olan Sears Roebuck binasın-
daki “Dancing Goats Coffee Bar”da bir 
Latte içebilirsiniz. Boogaloos Bouti-
que ve Citizen Supply adlı dükkan-
larda ise yerel sanat eserlerini görebi-
lirsiniz.

Alışverişle pek ilginiz yoksa, Yü-
züncü Yıl Olimpik Parkında yer 
alan, interaktif su oyunlarını içeren 
“Yüzüklerin Çeşmesi”ni ziyaret edebi-
lirsiniz. Çocuklar burada oynamaya 
bayılıyorlar. Yetişkinler de havanın 
güzel olması durumunda ıslak meka-
na dalmadan geçemiyorlar. 

Su ile ilgili bir başka tecrübe-
yi yaşamak istiyorsanız, “Georgia 
Aquarium”u ziyaret edin. Evet bugün 
dünyanın bir çok büyük şehrinde bir 
akvaryum var ancak Singapur’da-
ki Marine Life Park’ın 2012 yılında 
açılmasına kadar geçen zamanda, 
bu 10 milyon galon su içeren mekan 
dünyanın en büyük akvaryumu idi. 

Akvaryum son eklenen “Dolphin Ta-
les Gallery”si ile yedi ana mekan ola-
rak düzenlenmiş. Bir düzine yunus 
balığının yarım saatlik gösterilerinin 
yapıldığı kapalı stadyum görülmesi 
gereken bir yer ama “Ocean Voyager” 
adlı 6.3 milyon galonluk deniz suyu 
habitatı belki de türünün en büyüğü 
ve Kuzey Amerika’da balina köpek-
balıklarının  bulunduğu tek mekan.

Dev bir gözlem odasında rahat 
bir koltuğa kurulmuş olarak, zemin-
den tavana kadar yükselen bir camın 
önünde, mantaları, altın travali gibi 
ekzotik balıkları, ispanyol domuzba-
lığı, kırmızı levrek gibi deniz canlıla-
rını önünüzde piyasa yaparken göre-
bilirsiniz. Hayretle karşılayabilece-
ğiniz bir başka balık da Moby Dick’i 
andıran bembeyaz bir balina köpek-
balığının önünüzden ağır ağır geçisi 
olacaktır herhalde.

Bu sessizlikten sonra, yakında-
ki “Hall of Fame”de kolej futbolunda 
ünlü oyuncuların eşyaları ve hatıra-
larını görebilirsiniz. Bir apartman 

Atlanta deyince akla ilk gelen 
şeylerden biri herhalde Coca-
Cola’dır. Dünyanın en büyük 
içecek firmasının merkezi ve 
Cola hikayesinin başladıığı 
bu şehirde, Coca-Cola’nın 
ziyaretçi merkezi, uğranması 
gereken yerlerden biri olarak not 
defterine yazılmalı.
Konvansiyon sıraasında “The 
World of Coca-Cola müzesinde, 
Rotaryenler için bir gurme 
akşam yameği düzenlenecek. 
rotaryconvention2017.org 
bağlantısından konu ile ilgili 
bilgi edinebilirsiniz.
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ATLANTA, GEORGIA ABD

10-14 Haziran 2017

John Germ, Uluslararası Rotary 
Başkanı ve eşi, Judy

Konvansiyon Atlanta’ya geliyor 
ve ben bunun kariyerinizin en 
büyük olayı olacağına inanıyorum. 
Kutlayacak çok şeyimiz var—
Rotary Vakfının 100. yıldönümünü 
doğduğu yerde yapmaktan daha iyi 
bir seçim olabilir mi? .

Judy ve ben bu şehri ve Güneye 
özgü cana yakın misafirperverliğini 
seviyoruz. Esinlenmek, eğlenmek, 
yeni dostlar edinmek için gelin. 
Hayatta bir kez yakalanacak bu 
fırsatı kaçırmayın! 

Kaydınızı yapınız: 
riconvention.org
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yüksekliğinde kaskların yer aldığı 
alana girdiğinizde, bir ses barajı sizi 
karşılar. Maçları anlatan spikerlerin 
kolej futbolu tarihindeki ilginç anla-
tımların sürekli olarak seslendirildiği 
mekanda, arzu ettiğiniz takdirde bir 
kulaklık ve mikrofon ile kendi seçe-
ceğiniz anlatımları dinleyebilirsiniz. 

Şehir merkezini yeterince keş-
fettikten sonra, bir araba kiralaya-
rak Georgia Eyaletinin bence en il-
ginç yerlerinden biri olan Stone 
Mountain’ı ziyaret edebilirsiniz. Ku-
varslı monzonitten oluşan bu 530 
metre yüksekliğindeki tepe, ilk ba-
kışta gri ve ürkütücü olarak algılanı-
yor. Dünyadaki en büyük açığa çık-
mış granit parçasını o an görüyorsu-
nuz. Aslında granit o kümedeki ele-
manlardan sadece bir tanesi. 

Dünyadaki en büyük kabart-
ma bu tepede bulunuyor ve Robert 
E. Lee, Stonewall Jackson ve Jef-
ferson Davis’in portreleri, Mount 
Rushmore’un ünlü heykellerini ya-
pan heykeltraş  tarafından bu tepede 

büyük bir ustalıkla taşlardan oyul-
muş. 

Bir çocuk olarak hafızamda kalan 
en ilginç olay, ayın yüzünü andıran 
kaygan batı yamacından tepeye tır-
manmanın ne kadar eğlenceli olduğu 
ve aşağıya doğru inerken de hissetti-
ğiniz korku olmuştu. Tepeyi son zi-
yaretimde ise hava trenini kullanarak 
tepeye ulaştım ve manzarayı yuka-
rıdan seyrederek tarihin buğulu gri 
anılarını tekrar hatırladım.

Tarih deyince, 200 yıllık kısa sayı-
lacak bir geçmişe rağmen Atlanta’nın 
bir tarihi var. Atlanta Tarih Merke-
zi  bunun için gidilmesi gereken bir 
yer olarak aklınızda olmalı. 133 dö-
nümlük arazide Swan House, Tul-
lie Smith Farm ve Wood Family Ca-
bin gibi bir çok tarihi bina yer alıyor. 
Arazideki en kıymetli şey ise Sivil 
Savaş Koleksiyonu. Tüfekler, giysiler 
ve özellikle de tüy kalemle yazılmış 
mektuplar, yuvarlak çerçeveli gözlük-
ler, üstü çizilmiş ve göçmüş bir ma-
tara ve tabi ki Atlanta’yı yakıp yıkan 

Atlanta değişik sunumlarıyla ziyaretçileri 
şaşırtabiliyor. “Just Add Honey Tea” 
firmasının yukarıdaki mekanı da değişik 
çay ve benzeri içecekleri tadabileceğiniz 
bir mekan. 
Sweet Auburn Curb Market adını taşıyan 
alandaki benzer işletmelerden sadece bir 
tanesi.
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General William Sherman’dan ka-
lan bir takım parçalar.

Holün içinden yürüyüp geçer-
ken “50 Obje ile Atlanta” sergisini 
görebilirsiniz. Burada Martin Lut-
her King’in 1964 Nobel Barış Ödü-
lü konuşmasını, 1915 yılından kalma 
Coca-Cola şişesi kalıbını, ünlü beyz-
bol oyuncusu Hank Aaron’un 600. 
“home run” yaptığı sopayı, ve “Rüzgar 
Gibi Geçti” filminin posterini göre-
bilirsiniz. Romanın yazarı Margaret 
Mitchell’in evi halen tarih merkezi 
tarafından yönetilmekte ve Peachtree 
ve 10. caddenin kesiştiği noktada bu-
lunmaktadır. 

50 obje arasında bence Atlanta’yı 
tam olarak yansıtan Rich’in Pembe 
Domuzu yer almakta. Atlanta’nın 
çok zaman önce kapanan büyük ma-
ğazası Rich içinde yer alan bu pem-
be domuz, aslında çocukların bindiği 
bir monoray üzerindeki taşıyıcı araç 
idi. Her yıl, kızkardeşimle beraber 
buna biner ve müthiş eğlenirdik ve 
bu hâla benim hafızamda Atlanta ile 
ilgili en tatlı hatıra olarak kalmıştır. 
Benim için Atlanta, buzlu çay istedi-
ğin zaman, aksini söylememişsen tat-
lı bir şurup getirilen, bulabileceğiniz 
en iyi şeftali dilimlerini yediğiniz, 
Mary Mac’de güneyin en iyi kızar-
tılmış tavuklarıyla karnınızı doyura-
bildiğiniz, yerlilerinin de kelimeleri 
yuvarlayarak konuştukları bir şehir 
olarak hep aklımda kaldı. Atlantalı-
lar dostluk seven, çabuk gülen ve açık 
konuşan, kaybolduğunuzda size yar-
dım eden insanlardır. Bazen tanıştı-
ğınız birisi de sizi bir Pazar günü evi-
ne davet ederse hiç şaşırmayınız. 

Buckhead mahallesi, lüks alışverişe 
meraklı olanların muhakkak ziyaret 
etmeleri gereken bir mekan. (Altta)
Tarihi Fox Tiyatrosunda ise “Rüzgar 
Gibi Geçti” filminin özel bir gösterimi 
yapılacak.




