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e için yafl›yorsu-
nuz? sorusuna
her toplumun,
her bireyin ceva-
b› farkl› olacak-
t›r. Kimi e¤len-

mek için yaflar, kimi yemek için
yaflar; kimi çal›flmak için, kimi
baflka fley için. Tam da bu nokta-
da, her ne kadar genelleme yap›-
lamayacak olsa da Akdenizliler
‘dinlenmek ve e¤lenmek’ için ya-
flar demek çok da yanl›fl bir öner-
me olmayacakt›r. Di¤er bir deyifl-
le ‘siesta ve fiesta’ için. 

Dinlence ve e¤lence...
Siestan›n anlam›n› bilmeyen yok-
tur. En yal›n haliyle, s›cak bir ö¤-
leden sonra yemek sonras› çöken
rehavetin etkisiyle k›sa süreli kes-
tirme diyebiliriz. Fiesta ise her
türlü e¤lence, parti ve kutlamay›
içinde bar›nd›r›r. Asl›nda birbiri-

ne z›t gözükmekle birlikte pratik-
te ve ç›k›fl noktalar› konusunda
ciddi anlamda birbirini tamamla-
yan iki kavram. 
Siesta, ç›k›fl noktas› ‹spanya olan
ve di¤er baz› Akdeniz ülkeleri ile
‹spanyolca konuflulan ülkelerde
yayg›n olan bir kültürel gelenek-
tir. Özellikle havan›n s›cak oldu-
¤u yerlerde daha yayg›nd›r. Çün-
kü siesta’n›n özünde s›cak saat-
lerden mümkün oldu¤unca kaça-
rak günlük yaflam› organize etme
vard›r. Böylelikle s›cakl›¤›n iyice
artt›¤› ö¤len saatlerinde herkes
kendi kabu¤una çekilir, uyur ve
istirahat sonras› hava serinleme-
siyle hayat yeniden bafllar. 
Siesta kelimesinin ç›k›fl noktas›
‘hora sexta’ yani 6. saattir. Sabah
güneflin do¤du¤u saat 06.00 bafl-
lang›ç noktas› kabul edilir. Dola-
y›s›yla 6. saat ö¤len 12.00 olmufl
olur. Siesta zaman›, herkes uyku-

Akdeniz ülkelerinde s›k görülmesinin yan› s›ra baz› Latin ülkelerinde de 
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ya yatar. Birkaç saat boyunca ha-
yat durur. Tabii her gün tekrarla-
nan böyle bir düzenin kurulmas›
için tüm sistemin ve insanlar›n
hayat›n›n buna göre ayarlanm›fl
olmas› gerekiyor. Erken kalk›p
birçok ifl günün serin saatlerinde
yap›l›yor. Sonras›nda yenen bir
ö¤le yeme¤inin ard›ndan uyunu-
yor. 

Z›t görüfller de var
S›cak saatlerde fiziksel aktivitele-
rin düflüyor olmas› kimi uzman-
lara göre kalp sa¤l›¤› için de fay-
dal› olarak biliniyor. Kimi uz-
manlar ise a¤›r yemeklerin sindi-
rilememesi ve baflka birçok konu-
ya ba¤l› olarak z›t görüflteler.
Hangi görüflü benimseyece¤iniz
size kalm›fl; ancak gerçek flu ki,
y›llardan beri süregelen bu tür ge-
leneklerin de¤iflmesi kolay de¤il.
Di¤er taraftan, ö¤leden sonraki

afl›r› s›caklar›n insanlar›n çal›flma
performanslar›n› olumsuz etkili-
yor oldu¤u gerçe¤i de siesta-se-
verler taraf›ndan benimsenen bir
görüfl. 
Özellikle küçük yerleflim yerle-
rinde ö¤len siesta saatine denk
geldi¤inizde hemen hiçbir iflinizi
görmeniz mümkün olmaz. Her
yer kapanm›fl, el-ayak çekilmifl-
tir. Eski zamanlara daha da uy-
gun olan bu gelenek günümüz
koflullar›nda, özellikle büyük fle-
hirlerde kimi zaman uygulanma-
s› zor bir hal almaktad›r. Evden
ifle olan mesafeniz uzun ise ö¤len
yeme¤i ve uykusu için de eve git-
mek istiyorsan›z, bu yolu günde
bir gidip bir gelmek yerine, iki gi-
dip iki gelmeniz anlam›na gele-
cektir. Bu da çok mant›kl› bir ha-
reket olmayacakt›r. Ancak eski
yaflam koflullar›nda ve küçük
yerlerde bu, pratik anlamda daha
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uygulanabilir ve mant›kl›d›r. Ya-
flad›¤› evin alt kat›nda dükkan›
olan bir insan günde 10 kez de
evine gidip gelebilir. 
Siesta uygulamas›n›n yo¤un uy-
guland›¤› ülkeler aras›nda ‹span-
ya, Yunanistan, Portekiz gibi Ak-
deniz ülkeleri bafl› çeker. Bu ülke-
lerde de uygulamay› küçük köy
ve kasabalarda, büyük flehirlere
oranla daha yo¤un hissedersiniz.
fiehirler için konuflursak da kü-
çük iflletmeler, büyük ve kurum-
sal iflletmelere oranla bu gelene¤i
daha kolay sürdürür. Örne¤in ‹s-
panya’da ö¤len vakti et alacaksa-
n›z mahallenizin kasab›n› de¤il
daha ilerideki hipermarkete git-
mek zorunda kalabilirsiniz. Çün-
kü kasab›n›z o saatlerde m›fl›l m›-
fl›l uyumaktad›r. Yunanistan’da,
özellikle adalarda ö¤len saatleri
çarfl›ya ç›karsan›z sizden baflka

çok fazla insan olmad›¤›n›, varsa
da olanlar› ço¤unun sizin gibi ya-
banc›lar oldu¤unu farkedeceksi-
niz. Dükkanlar›n kap›lar›nda as›l›
‘çal›flma’ ya da di¤er bir görüflle
‘çal›flmama’ saatleri her fleyi anla-
t›yor olacak. Siesta, ‹spanya’dan
çok uzak co¤rafyalara da s›çra-
m›flt›r. Kocaman flapkas›n›n alt›n-
da yol kenar›nda uyumakta olan
Meksikal› imgesi hemen herkesin
tasarlayabildi¤i bir görüntüdür
örne¤in. Di¤er yandan baz› Orta
ve Güney Amerika ülkelerinde de
ö¤len saatlerinde hayat bir seviye-
ye kadar durabilir. Daha farkl›
co¤rafyalara uzan›rsak, siesta ad›
alt›nda olmasa da ö¤len uykusu
kavram› baz› Asya ve Uzakdo¤u
ülkelerinde de kültürel olarak
yayg›nd›r. 

E¤lencenin 
dibine vurmak
Siesta bir Akdeniz gelene¤idir de-

dik. Peki ya fiesta nedir? ‹span-
yolca’da e¤lence, parti anlam›na
gelir. Ama öyle böyle bir e¤lence
de¤il. Tabiri caizse ‘e¤lencenin di-
bine vurmak’ diyebilirsiniz. Keli-
menin tam anlam›yla sabaha ka-
dar e¤lenilir. Örne¤in ‹spanya’da
akflam 23.00-24.00’den önce bar-
lara çok gidilmez. Gece klüpleri-
ne ise insanlar›n gitmeye baflla-
mas› 02.00-03.00’den sonra olur.
05.00-06.00 gibi en kalabal›k za-
manlar›n› yaflarlar. Ve ertesi gün
sabah 09.00’lara kadar e¤lence
devam eder. 
Sabah saatlerinde yeni güne bafl-
lam›fl ve ifle giden insanlarla e¤-
lenceden dönen insanlar› ayn› be-
lediye otobüsüne binerken göre-
bilirsiniz. Hatta bazen bu insanlar
ayn› da olabilir. Yani e¤lenceden
direkt ifle giden insanlar. ‹flte bu
noktada fiesta-siesta iliflkisini kav-
rayabilir, ‘siesta’n›n neden var ol-
du¤unu anlayabilirsiniz. Bir önce-

ki geceden eksik kalan uykuyu
tamamlay›p, yeni e¤lenceli ak-
flamlara haz›r olabilmek için. Fi-
esta’dan artan zamanlar›n siesta
ile geçirildi¤i toplumlar tan›mla-
mas› yap›labilir belki de. 

Latin ülkelerindeki
durum...
Latin ülkeleri Akdeniz kültürüy-
le birçok benzerlikler tafl›r. En
önemlileri e¤lenceye olan düfl-
künlük ve rahatl›k. Örne¤in Bre-
zilya deyince ilk olarak akl›n›za
ne gelir? Rio de Janeiro’nun uç-
suz bucaks›z plajlar›nda gün bo-
yu günefllenen, kendini samba
müzi¤inin ritmine kapt›rm›fl
gençler mi? ‹flte bunun bir yans›-
mas›n› da Akdeniz sahillerinde,
‹biza, Mikonos gibi parti ve e¤-
lence adalar›nda da görmek
mümkündür. Hepsi ‘fiesta’n›n
farkl› ama bir o kadar da benzer
formlar›. Ayn› zamanda bir Ak-

deniz ülkesi de olan Türkiye’de
de bunun örneklerini görmek
mümkün. Ülkemizin Bat›l› yüzü
‹zmir’de yo¤un bir flekilde görü-
lebilir. Siesta olmasa da günün
her saati kafelerde, sahillerde in-
sanlar görebilirsiniz. Özellikle
bahar ve yaz akflamlar› her yer
doludur. Bu insanlar ne zaman
çal›fl›yor diye düflünebilirsiniz.
Bir Kuzey Avrupal› ile bir Güney
Avrupal›’y› e¤lence-dinlence kav-
ramlar›na bak›fllar›ndan kolayl›k-
la ay›rt edebilirsiniz. Ayn› ciddi-
yeti, disiplini görmeniz mümkün
de¤ildir. Ancak e¤lencenin de
esasl›s›, derini güneydedir. So-
nuç; nefleli ama çok fazla ürete-
meyen toplumlar. Mesela Yuna-
nistan örne¤ine bak›nca, bafl›s›k›-
fl›nca Avrupa Birli¤i’nden ciddi
yard›mlar alabilen bir ülkenin
uyumaktan, gün boyu frappe iç-
mekten ve e¤lenceden baflka ne

düflünmesi beklenebilir ki? Bir
Akdeniz ülkesindeyseniz insanlar
daha samimi ve içten, muhabbet-
ler daha derin, e¤lenceler daha
ç›lg›n olacakt›r. Bunu sevmek ya
da sevmemek size kalm›fl ancak
y›llard›r süregelen gelenekler bu
flekildedir. Bu kültüre ister ait ol-
sun ister olmas›n, her insan›n
içinde tatil yapma, e¤lenme ve
dinlenme dürtüsü öyle veya böy-
le vard›r. ‹flte bu nedenledir ki,
daha çal›flkan ve disiplinli olarak
bilinen Kuzey ve Bat› Avrupa ül-
kelerinin vatandafllar› da yaz›n
tatil için k›tan›n güneylerine do¤-
ru indiklerinde, sadece birkaç
günlü¤üne ya da 1-2 haftal›¤›na
da olsa kendilerini bu atmosferin
rehavetine kapt›rabilirler. Öyle ki
çok kapt›ranlar flüphesiz ki ülke-
lerine geri döndüklerinde k›sa bir
geri-adaptasyon sorunu yaflaya-
caklard›r. Bol siestal› ve fiestal›
yaz tatilleri dilekleriyle...

Meksika’da siesta vakti.

Siesta uygulamas›n›n yo¤un uyguland›¤› ülkeler aras›nda 
‹spanya, Yunanistan, Portekiz gibi Akdeniz ülkeleri bafl› çeker. 

Bu ülkelerde de uygulamay› küçük köy ve kasabalarda,
büyük flehirlere oranla daha yo¤un hissedersiniz. 


