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Sundu¤u do¤as›, kültürel çeflitlili¤i, s›rad›fl› co¤rafi 
koflullar›yla birlikte Norveç’in kuzey bölgeleri merakl›lar›n›
a¤›rlamaya devam ediyor. E¤er siz de güneflli uzun günleri
iple çeken biriyseniz yaz aylar›nda kuzeye do¤ru 
yapaca¤›n›z bir yolculuk çok iyi gelecektir. 
MET‹N ENG‹N KABAN  FOTO⁄RAFLAR ENG‹N KABAN ve NOVAMEDYA 

Svovlvaer’de limanda bulunan evler 
renkli cepheleriyle dikkat çekici. 

Norveç’in kuzeyinde
geceyar›s› günefli

vrupa k›tas›, di¤er k›talarla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, göreceli
olarak küçük co¤rafyas›
içinde yo¤un bir flekilde
farkl› kültürler, diller, mede-
niyetler bar›nd›rmas› bak›-

m›ndan önemli bir yere sahip. Türkiye’nin
do¤usundan bat›s›na kadar gidece¤iniz mesa-
fe içerisinde 4-5 ülke de¤ifltiriyor olman›z çok
olas›. ‹skandinav ülkeleri Akdeniz ülkelerin-
den, Bat› Avrupa eski Do¤u Blo¤u ülkelerin-
den ya da Birleflik Krall›k K›ta Avrupas›’ndan
çok farkl›. Hem bu kadar çeflitlilik sunmakta
olan, hem de kültürlerin bu denli içiçe geçmifl
oldu¤u Avrupa bir sentez platformu olarak
göze çarp›yor. 

Norveç’in çat›s›
Di¤er taraftan birbirinden çok farkl› co¤rafi
koflullara sahip Avrupa k›tas›nda “Kuzey Ül-
keleri” olarak bilinen ‹sveç, Norveç, Danimar-
ka, ‹zlanda ve Finlandiya’n›n konumlar› ise
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hepsinden de¤iflik. Yeryüzünün bu bölgesi-
nin, vahfli do¤as›, so¤uk iklimi, yemyeflil or-
manlar› ve fiyordlar›yla efli benzeri yok. Y›l
boyunca uç noktalarda de¤iflim gösteren gü-
nefl ayd›nlanma süreleri ise cabas›. Bu kez yol-
culu¤umuz kuzey ülkelerinin de uç noktalar›-
na do¤ru. “Norveç’in çat›s›”n› oluflturan böl-
geye gidiyoruz. Kuzey kutup dairesinin kuze-
yinde yer alan bu enlemlerde yaflam di¤er yer-
lerden oldukça farkl›. Nüfusun da¤›n›k ve
seyrek oldu¤u co¤rafyalarda do¤al koflullar
insanlara hükmediyor. Bu bölgelerde do¤up
büyüyen ya da çeflitli sebeplerle buralarda ya-
flamay› tercih etmifl kiflilerin bu flartlara göre
yaflamaktan baflka çareleri yok. 

Batmayan günefl...
Uzun, karanl›k ve so¤uk k›fl gecelerinin ard›n-
dan bahar›n ve sonras›nda yaz›n gelmesiyle
birlikte kuzey Norveç’te günler uzar. Bulunu-
lan noktaya göre de¤iflim göstermekle birlikte
yaklafl›k olarak May›s ortas›ndan Temmuz or-
talar›na kadar günefl hiç batmaz. Bu süre do-
¤al olarak kuzeye gittikçe daha da artar ve ni-
hayet kuzey kutup noktas›nda 6 ay gündüz
halini al›r. Geceyar›s› günefli olarak tan›mla-
nan bu do¤a olay› sebebiyle gündüzü geceden
ay›rmak oldukça güçleflir. Bu durum yerel
halk›n bile vücutlar›n› etkiler, geceleri uyuya-
bilmek için perdelerini çekip yatmak zorunda
kal›rlar. Bölgede yaflayanlarda uykusuzlu¤a
ba¤l› hastal›klar ise s›k görülür. Bir de bölge-
ye birkaç günlü¤üne gelen turistleri düflünün;
asla batmayan günefl karfl›s›nda flaflk›na dö-
nen vücutlar› ve adapte olmakta zorlanan bi-
yolojik saatleri ne yaps›n? Bu güzel, uzun yaz
günlerinin tad›n› doyas›ya ç›karan kuzey top-
lumlar›, k›fl gelip koflullar de¤iflti¤inde ne ya-
z›k ki, yaz›n yaflad›klar› güzelliklerin ac›s›n›
çekmek zorunda kal›yorlar. Yaz›n belli bir dö-
nem asla ufuk çizgisinin alt›na inmeyen, uyu-
yabilmek için kaçacak delik arad›klar› o güne-
fli günlerce gözleri görmüyor. 24 saat karanl›k
günlerin yafland›¤› k›fl döneminde insano¤lu
do¤as› gere¤i daha karamsar, içedönük, dep-
resif bir hal al›yor. Çeflitli psikolojik sorunlara
kadar gidebilen bu durumu düzeltmek ad›na
›fl›k tedavileri uygulan›yor.
Norveç’in kuzeyine ulafl›m için öncelikle ül-
kenin baflkenti Oslo’ya varmak gerekiyor. Bu-
radan çeflitli noktalara tarifeli uçufllarla ulafl›-
labilece¤i gibi uzun ama son derece keyifli
tren yolculuklar›yla da bu güzellikler yaflana-
bilir. Benzer flekilde ‹sveç’in baflkenti Stock-

holm’ü kendinize merkez yap›yorsan›z, bura-
dan da kuzey ‹sveç’e uçup sonras›nda kara ge-
çifliyle Norveç’e ayak basabilirsiniz. Yine tüm
yolu yaklafl›k 1 gün sürecek tren yolculu¤uy-
la Stockholm’den kalk›p Norveç’in en kuzey
flehirlerinden olan Narvik’e ulaflabilirsiniz.
Sonras›nda, dünyan›n en kuzeyindeki üniver-
siteye de ev sahipli¤i yapan Norveç’in en ku-
zeydeki yerleflim yeri olan Tromso’yu ziyaret
edebilirsiniz. Kuzey Norveç’te görülmesi gere-
ken di¤er bir bölge ise gözal›c›, tertemiz bir
do¤aya sahip, birbirine tünel veya köprülerle
ba¤l› olan ya da feribotlarla ulafl›m sa¤lanan
Lofoten Adalar› olacakt›r. Bu s›rad›fl› co¤rafya-
da görecekleriniz sizi adeta hayal dünyas›na
tafl›yacakt›r. Norveç’in ve özellikle de kuzey
Norveç’in di¤er bölümlerinde de oldu¤u gibi
burada da bal›kç›l›k önde gelen geçim kayna-
¤›. Yolculu¤unuz boyunca her noktada as›l-
m›fl, kurutulmakta olan tonlarca bal›k göre-
ceksiniz. Evlerinin çat›s›nda çim yetifltirilen,
huzurun sakinli¤in hakim oldu¤u küçük ba-
l›kç› köylerinde kendinizi kaybedebilirsiniz.
Büyük flehir insanlar›n›n al›fl›k oldu¤u kofltur-
macadan, stresten burada eser yok. 

Kamp merakl›lar› için ideal
Fiyordlar›n oluflturdu¤u çarp›c› manzaralar,
yaz günü olmas›na ra¤men deniz seviyesinde
erimemekte ›srarc› olan karlarla birleflince
oluflan görüntü karfl›s›nda etkilenmemek çok
güç. H›zla kirlenmekte olan dünyam›zda ha-
len böyle yerlerin varl›¤›n› sürdürebiliyor ol-

mas›na tan›kl›k etmek ise oldukça sevindirici.
E¤er do¤ada vakit geçirmeye, kamp yapmaya
merakl› biriyseniz bu topraklar özellikle sizin
için. Norveç ve ‹sveç’te insanlar› do¤aya ç›-
kartmaya teflvik etmek, do¤an›n herkes tara-
f›ndan adil ve eflit kullan›m›n› desteklemek
amac›yla “herkesin hakk›” olarak dilimize çev-
rilebilecek bir terimleri var. Buna göre ekili ve
sahipli olmayan tüm arazilerden tüm insanla-
r›n faydalanma, orada kamp yapma ve bölge-
yi kullanma hakk› var. K›sacas› do¤aya zarar
vermemek kofluluyla çad›r›n›z› al›p istedi¤iniz
gibi bu bölgelerde geceyi geçirebilir, do¤an›n
sundu¤u nimetlerden faydalanabilirsiniz. 
Kültürel anlamda da farkl›l›¤a sahip bu top-
raklarda Norveçliler’in yan› s›ra yerli Sami hal-
k›, Norveç Finlileri ve Ruslar da yaflamakta.
Genel hakim dil Norveççe ve ülkenin güney
kesimlerinde konuflulan dilden farkl›l›k göste-
rir. Sami dilini farkl› lehçelerde duyabilir, böl-
genin belirli k›s›mlar›nda Fince konuflan in-
sanlara rastlayabilirsiniz. Norveç haricinde ‹s-
veç ve Finlandiya’n›n kuzey bölümlerinde ve
Rusya’n›n baz› k›s›mlar›nda da yaflamlar›n›
sürdürmekte olan Sami halk› geçimlerini ge-
nel olarak hayvanc›l›kla sa¤lamakta. 
E¤er siz de güneflli uzun günleri iple çeken bi-
riyseniz yaz aylar›nda kuzeye do¤ru yapaca¤›-
n›z bir yolculuk çok iyi gelecektir. Tertemiz
havas›ndan, suyundan, ›fl›¤›ndan, topra¤›n-
dan sonuna kadar yararlanabilece¤iniz bölge-
lerde geçirece¤iniz birkaç gün bile hayat›n›za
›fl›k katacak. 
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GEREKL‹ B‹LG‹LER...
• Norveç 5 milyonluk nüfusuyla 
‹sveç ve Danimarka’dan sonra 

‹skandinavya’n›n 3. büyük ülkesi.
• Refah standartlar› çok yüksek 

olan Norveç ayn› zamanda 
dünyan›n en pahal› ülkelerinden 

biri olarak kabul ediliyor. 
• Norveç ekonomisi büyük oranda 

petrol ve gaz gibi do¤al kaynaklara
dayan›yor. Ayr›ca denizcilik ve 

bal›kç›l›kta da çok ileriler.
• Norveç, Avrupa’da Euro’ya 
geçmeyen ülkeler aras›nda. 

Para birimi Norveç Kronu.
• Norveç Avrupa Birli¤i üyesi 
de¤il. Ancak Schengen ortak 

vize sistemine dahil.

1 Güneflte kurutulan Morina
bal›klar›n› pek çok yerde
görebilirsiniz. 
2 Herkesin sahipli ve ekili
olmayan arazilerde kamp
yapma hakk› var.
3 Çat›s›nda çim yetifltirilen
evlerden biri.
4 Pulpit Kayas› Norveç
gezginlerinin u¤rak 
yerlerinden.
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