Ohri
Balkan ismine, sık ormanlarla kaplı dağlar, yaraşır bir dizi dağı aşıp ulaşıyoruz Ohri gölüne.
Gölün üçte ikisi Makedonya'ya ait geri kalanı Arnavutluk'un. Gölün ortasına nasıl bir sınır
çizgisi çizmişler merak ediyorum. Biz kara sınırından girdik Makedonya topraklarına. İlk
durağımız Struga şehri. Şehrin ortasından akan Kara Drin nehrinin kaynağı Ohri gölü. Sağlı
sollu kafe ve restoranlarla bezenmiş bu şirin nehir bir süs havuzu kadar sakin. Nehrin gölle
birleştiği yerde kumluk plaj şehre sayfiye yeri havası veriyor. Gölü bir anne şevkatiyle
kucaklayan dağlar, kameranızla bu anı ölümsüzleştirmeniz için sanki size poz veriyor.
Kısa bir dinlenme molasında görme fırsatını bulduğumuz Struga'dan göle ismini veren Ohri
şehrine doğru ilerliyoruz. Şehre vardığımızda sakinliği ile bilinen Ohri gölü bizi hırçın bir
okyanus gibi karşılıyor. Ertesi gün gölün berraklığıyla birleşip gölün rengine veren masmavi
gökyüzü ve yaz güneşi sakin suların üzerinde ışıltılar saçıyor. Bugün artık göle girebilirim.
Öncesinde şehir turu.
Antik Yunanlılar tarafından kurulup Roma ve Bulgar medeniyetleriyle şekillenen şehre son
halini Osmanlılar vermiş. Dile kolay beş asır sürmüş bölgenin Akdeniz'in son
imparatorluğuyla olan birlikteliği. Şehir, göle doğru bir burun gibi uzanan tepenin
yamaçlarına kurulmuş. Tepedeki kale çoktan şehri koruma görevini bırakmış. Artık turistlerin
daha iyi fotoğraf çekebilmeleri için onlara güzel bir manzara sunarak şehri taçlandırıyor.
Şehrin tarihi bölgesinde ilk göze çarpan Safranbolu'yu aratmayan eski Osmanlı evleri. Bu iki
şehrin kardeş şehir olmalarına şaşmamalı. Bu şirin konakların arasına serpilmiş Ortodoks
kiliseleri, şehrin niye Balkanlar'ın Kudüsü olarak anıldığını açıklar gibi. Slavların kullandığı
Kiril alfabesi de bu şehirde son halini almış ve Balkanlar'dan dünyaya yayılmış. Hristiyanlık
öğretilerinin Kril alfabesi ile öğretildiği okulun kalıntılarının bulunduğu yerde şimdi yeni bir
üniversite inşa ediliyor. Tarihi şehri çevreleyen koruluğun bir kısmı bu betonarme bina için
feda edilmiş. Kesilmiş onlarca ağacı görmek beni üzüyor. Koruluğun sularla buluştuğu yerde
bir gurup genç güneşlenip gölün tadını çıkarıyor. Bundan yirmi yıl önce bölgeye gelseydim
muhtemelen bu cümleyi kullanabilirdim. Maalesef dünyanın her yerinde olduğu gibi bu güzel
Makedon şehrinde de gençler cep telefonlarının bir karışı geçmeyen ekranlarına hapsetmişler
kendilerini. Yaz güneşinin berrak sulardaki aksini, minik dalgacıkların dalları suya sarkmış
ağaçlara çarpışını göremiyorlar, duyamıyorlar.
Şehrin Arnavut kaldırımı, cumbalı evlerle daralmış sokaklarında dolaşırken bir matbaaya
rastlıyorum. Bu küçük ve şirin dükkanın sahibi turistlere kağıt yapımını gösteriyor. Her gün
belki onlarca defa tekrarladığı bu gösteriden hiç sıkılmamış bir hali var, orta yaşlı dükkan
sahibinin. İşini severek yaptığı belli. Bu kısa gösterinin sonunda daha önceden yapılıp
kurutulmuş bir kağıda Gutenberg matbaasının bir kopyası ile baskı yapıyor. Bir sonraki
durağımız göl kenarı. Burada bir tekne ile göl turuna çıkıyoruz. Şehri gölün ortasından
izlemek ayrı bir keyif veriyor bizlere. Şehri hemen karşıdan gören bir noktada ağaçların
arasından bir malikane görünüyor belli belirsiz. Tito'nun yazlık saraylarından biriymiş. Şimdi
Makedonya'yı ziyarete gelen devlet konuklarını ağırlıyor. Ohri'yi tam kaşıdan gören bu göl
kenarındaki malikanede olduğumu hayal ediyorum bir an. Martıların çığlıkları bu kısa
hülyadan uyandırıyor beni.
Kıyıya vardığımızda hafiften bir ezan sesi duyuluyor şehrin sokaklarında. Bu ezan İstanbul'da
duymaya alıştığımız gür ve makamlı ezandan farklı. Bir meltem gibi hafif ve yalın bir şekilde
kulaklarınıza geliyor. Bir turist olarak namazdan çok yemek vaktini hatırlatıyor bize. Göl
kenarında güzel bir balık çorbası, üzerine de bir tatlı su balığı yorgunluğumuzu unutturuyor

bize. Kaybolan enerjimizi tekrar kazandıktan sonra bu sefer de alış veriş için çarşıyı
dolaşıyoruz. Ohri gölünün zenginliğinin yöre halkının zekası ile birleşimi Ohri incisi olarak
karşımıza çıkıyor. Bu yalancı inci gerçeğini aratmayacak parlaklık ve canlılıkta. Sertifikası ile
birlikte satılan bu güzel takıları sevdikleriniz için güzel bir hatıra olarak alabilirsiniz.
Çarşıdaki gezintimi kısa tutuyorum. Öğleden sonraki esas hedefim yüzmek. Göle girilebilecek
otelime de en yakın plaj için yarım saat yürümem gerekiyor. Otelimizde şehre pek yakın
sayılmaz. Taşlık bir plajdan giriyorum Ohri gölüne. Yüzebileceğim derinliğe gidene kadar
sıcak sulara alışkın olan vücudumu serin sular alıştırmaya çalışıyorum. Su berrak. Arada
sazlıklardan kopup gelen birkaç parça haricinde su yüzeyi temiz. Tatlı suda yüzmek ayrı bir
keyifli. Ağzınıza kaçan suyu yutabiliyorsunuz. Tatlı ve serin sulara pek alışık olmayan
bedenimi fazla yormadan sudan çıkıyorum. Ohri gölünde yüzmüş olmanın verdiği keyifle
otele gidip akşam öncesi dinlenebilirim.
Ohri'deki son akşamımızda şanslıyız. Yaza merhaba niteliğinde olan "Beyaz Gece" bugün.
Şehirdeki yeme ve eğlence yerleri sabaha kadar açık. Şehrin meydanında kurulan konser
alanında gece geç saatlere kadar konserler verilecek. Sanki Ohri halkı hep bugüne
bekliyormuş gibi yediden yetmişe sokaklarda. Şehir merkezi bir panayır alanına dönüşmüş
sanki. Aslında bunlar konseri bekleyen gençler. Konserin başlaması kalabalığı daha da
çoşkulandırıyor. Sözlerini anlayamadığım rock, pop karışımı parçalar benim içimi de kıpır
kıpır ediyor. Ben de katılıyorum gençlerin coşkusuna. Konsere ara verildiği bir an, yaz güneşi
sıcağında dolaştığım şehrin dar sokaklarını akşam serinliğinde bir kez daha dolaşıyorum.
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