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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE 
ÇOĞU ŞEHİR BİRBİRİNE BENZER, 
GİTTİĞİNİZDE DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜNÜZ 
BİR YERİ ANIMSATIR. New Orleans’ta 
ise farklÇ bir yerde oldu unuzu 
bilirsiniz. New Orleans çok farklÇ 
bir Amerikan ehridir. BazÇlarÇ New 
Orleans’Çn farklÇlÇ ÇnÇ caz müzi ine, 
bazÇlarÇ ise bir liman ehri olmasÇna 
ba lar. Ço umuzun gözünün önüne 
bir film karesinden ya da bir çizgi 
romandan Mississippi Nehri’nde 
seyahat eden çarklÇ buhar gemileri 
görüntüsü gelir. te New Orleans, 
Mississippi Nehri’nin denize 
kavu tu u yerde kurulmu tur. Ama 
bence New Orleans’Ç bütün liman 

ehirlerinden farklÇ kÇlan, bu ehrin 
çok kültürlü geçmi idir. 
Bölgenin ilk sakinleri olan 
KÇzÇlderililerin MÖ 3400 yÇlÇna 
kadar uzanan yerle imleri 
ortaya çÇkartÇlmÇ tÇr. 16. yüzyÇlda 
AvrupalÇlarÇn geli ine kadar 

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.
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yerle im genellikle Mississippi 
nehrinin çevresinde kümelenmi tir. 
lk yerle im spanyollara aittir; 

ancak, FransÇzlar 17. yüzyÇlda 
en büyük kolonilerinden birini 
bu bölgeye kurmu  ve Kral 
14.Louis’nin anÇsÇna Louisiana 
adÇnÇ vermi lerdir. Mississippi 
Nehri’ni kontrol edebilmek için de 
liman ehri New Orleans’Ç yerle im 
merkezi olarak kurmu lardÇr. eker 
kamÇ Ç ve pamuk tarlalarÇ için 
gereken i  gücü için de Afrika’dan 
köle getirmi lerdir. New Orleans 
daha sonraki dönemlerde köle 
ticaretinin merkezi olmu tur. Bir 
dönem spanyollar tarafÇndan i gal 
edilen bölgeyi bir gün kÇtayÇ ele 
geçirme hayalleri kuran Napolyon 
Bonaparte ele geçirdiyse de 
bugünün parasÇ ile 283 milyon 
dolara Amerikan hükümetine 
satmÇ tÇr. Bu satÇ tan elde edilen 
paranÇn Fransa’da açÇlacak be  
yeni kanala harcanaca Ç söylenmi  
ise de hemen hemen tamamÇ 
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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

En önemli festival: Mardi Gras (Yağlı Salı)



Napolyon’un hiçbir zaman 
gerçekle meyecek ngiltere’yi 
i gal etme planÇnÇn hazÇrlÇklarÇna 
harcanmÇ tÇr.  
New Orleans denildi inde akla 
hemen caz müzi i gelir. Öyle ki 
New Orleans’a indi inizde zaten 
cazÇ dü ünmemek mümkün 
de il. Uçaktan iner inmez, Louis 
Armstrong HavaalanÇ’na adÇm 
atÇyorsunuz. CazÇn ba kenti kabul 
edilen New Orleans, Louisiana 
eyaletinin en büyük, ABD’ninse 
311 binlik nüfusuyla 59’uncu en 
büyük ehridir. smini Orléon dükü 
Philip d’Orleans’tan alan ehir, 
mutfa Ç, sanat galerileri,  müzi i 
(tabii ki caz), kumarhaneleri, 
seçkin restoranlarÇ, yÇllÇk 
kutlamalarÇ ve Mardi Gras (Ya lÇ 
SalÇ anlamÇna gelen Mardi Gras, 
Rio KarnavalÇ’ndan sonra dünyanÇn 
en önemli ikinci karnavalÇ) ba ta 
olmak üzere festivalleri ile e siz 
güzellikte bir karnavallar diyarÇdÇr. 
FransÇz Creole mimarisi ile 
ayÇrt edilen New Orleans, 
FransÇz Mahallesi’nden 
Bourbon Caddesi’ne, St. 

Charles MeydanÇ’nÇn hareketli 
gece ya antÇsÇndan Loyola 
Üniversitesi’ne, tarihi Pontchartrain 
Oteli’nden butik ve antik 
ma azalarÇ barÇndÇran Magazin 
Caddesi’ne kadar görülmesi 
gereken birçok mekâna sahip. 
ABD’nin en çok ziyaret edilen 10 

ehrinden biri olan cazÇn anavatanÇ 
Amerika New Orleans, birçok Afro-
Amerikan sanatçÇnÇn da do um 
yeri. Bu isimlerden en ünlüsü hiç 
ku kusuz Louis Armstrong. 
New Orleans aynÇ zamanda 
Jazz & Heritage Festivali 
ile de dünyanÇn en ünlü 
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New Orleans 
denildiğinde akla 

hemen caz müziği 
gelir. Öyle ki 
New Orleans 
havaalanına 

indiğinizde zaten 
cazı düşünmemek 

mümkün değil.
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festivallerinden birine ev sahipli i 
yapÇyor.
Deniz seviyesinin altÇndaki New 
Orleans, haziran-ekim dönemleri 
arasÇnda yo un ya Ç  alarak sel 
ve fÇrtÇna tehlikelerine maruz 
kalabilen bir ehir. KÇ  ve ilkbahar 
dönemlerinde ise büyüleyici bir 
güzelli e sahip. 
2005 yÇlÇndaki AAOS toplantÇsÇnÇn 
New Orleans’tan alÇnÇp Chicago’da 
yapÇlmasÇna neden olan Katrina 
kasÇrgasÇnÇn ehirdeki büyük 
tahribatÇn izleri neredeyse 
tamamen ortadan kalkmÇ  
durumda. ehrin yüzde 80’inin 

sular altÇnda kaldÇ Ç ve 1500 ki inin 
hayatÇnÇ kaybetti i kasÇrga ABD 
tarihinin en büyük felaketlerinden 
biri olarak hatÇrlansa da ehirde 
görülebilir iz kalmamÇ  gibi. 
Silinememi  izler de felaket 
bölgelerine “Yeniden Do u ” adÇyla 
düzenlenen turlarla turizme tahvil 
edilmeye çalÇ ÇlÇyor.
Önce bir Türk olarak ehrin 
en gözde yerlerinin yer yer 
stanbul Bo azÇ gibi geni  olan 

Mississippi Nehri’ne bakan ¨yalÇ¨ 
evleri olmasÇnÇ beklerken ehrin 
bütün cazibeli alanlarÇnÇn nehri 
görmeyen alanlar oldu unu 
görünce a ÇrÇyorsunuz. Belki 
nehrin çamurlu görüntüsünden, 
belki nehrin yükseldi i dönemlerde 
görülen sel baskÇnlarÇndan, 
belki de üzerinde dola an yük 
teknelerinden kaçmak için ehrin 
cazibe merkezleri nehir kenarÇnda 
de il. 
New Orleans, ehri ziyaret edenler 
için ilginç turlarÇyla da popüler 

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 keyifl i gezi 
alternatifl eri arasında yer 

alıyor.



bir turizm kenti. En önemli 
turistik bölgesi FransÇz Mahallesi. 
Turistlerin uzak durmalarÇ gereken 
en tehlikeli bölgesi ise ehir 
merkezinin batÇsÇnda, Oretha 
Castle Haley BulvarÇ civarÇnda 
yer alan Central City semti. 
FransÇz Mahallesi de her ne 
kadar ciddi suçlardan arÇnmÇ  bir 
bölge olarak bilinse de, kalabalÇk 
insan gruplarÇna ev sahipli i 
yapmasÇ sebebiyle yankesicilerin 
ve kapkaççÇlarÇn favori u rak 
noktalarÇndan biri. 

FİLM SETİNİ ANDIRAN FRANSIZ MAHALLESİ
Roger Moore’un ilk oynadÇ Ç James 
Bond filmi olan 1973 yapÇmÇ Live and 
let Die (Ya amak çin Öldür), Voodo 
büyüsünden timsahlÇ bataklÇk 
sahnelerine bir New Orleans tanÇtÇm 
filmi gibidir. E er filmin ba Çndaki 
caz müzikli cenaze töreni sahnesini 
hatÇrlÇyorsanÇz ehrin en önemli 
turistik bölgesi FransÇz Mahallesi 
(French Quartier) size a ina 
gelecektir. 
Decatur, Kanal ve N. Rampart 
caddeleriyle Esplanade BulvarÇ’nÇn 
çevreledi i FransÇz Mahallesi’nin 
hemen hemen tüm sokaklarÇ tarihi 
özelliklerini koruyor. Ferforje 

balkon ve pencereleri, renkli 
ah ap cepheleri, festival zamanÇnÇ 
hatÇrlatan boncuklarÇn süsledi i 
balkon korkuluklarÇyla bir film 
setinde aradÇ ÇnÇz her ey burada 
bulunuyor. ki ya da üç katlÇ binalar 
genellikle otel, restoran, ma aza 
gibi turistik amaçlarla kullanÇlÇyor. 
Kanal Caddesi’nin di erlerinden 
farklÇ ve ilginç özelli i, 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 kenarÇnda kuruldu u 
Pontchartrain Gölü’nü birle tirmek 
amacÇyla açÇlmaya ba layan kanalÇn 
bitirilememesi üzerine bir caddeye 
dönü türülmesiyle ortaya çÇkmÇ  
olmasÇ. St. Peter Caddesi’nin N. 
Rampart’la birle ti i kö eye, yani 
mahallenin sÇnÇrÇna geldi inizde, 
New Orleans’ta do an ve “What 
a Wonderful World” sözleriyle 
kulaklarÇmÇza yerle en cazÇn 
en büyük ustalarÇndan Louis 
Armstrong’Çn adÇnÇ ta Çyan ve bir 

heykeline ev sahipli i yapan park 
kar ÇnÇza çÇkÇyor. 
E er sinirlerinize ve pazarlÇk 
yeteneklerinize çok güvenmiyorsanÇz 
Kanal Caddesi, üzerinde yer alan, 
elektronikten bavula her türlü 
e yanÇn satÇldÇ Ç ma azalardan 
bence uzak durun. Kötü tecrübe 
ya amÇ  çok Türk var. 
FransÇz Mahallesi’nin merkezi olan 
Jackson MeydanÇ’nda Louisiana 
Devlet Müzesi, St. Louis Katedrali 
ve Turizm Enformasyon Merkezi 

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.



gibi kentin mutlaka ziyaret 
edilmesi gereken yerleri bulunuyor. 
Jackson MeydanÇ’nÇn her tarafÇnda 
caz müzisyenlerini, pandomim 
sanatçÇlarÇnÇ ve sokak ressamlarÇnÇ 
görmek mümkün. Çünkü bu 
alan onlar için kentte ayrÇlmÇ  en 
önemli yer olma özelli ini ta Çyor. 
Jackson MeydanÇ’ndan nehre do ru 
yürümeye ba ladÇ ÇnÇzda New 
Orleans’a özel beignet tatlÇsÇyla 
me hur Cafe du Monde, yorgunluk 
atmak için ideal bir ortam sunuyor. 
AdÇ KÇzÇlderili dilinde “Büyük 
Su” anlamÇna gelen Mississippi 
Nehri, kenarÇnda yürüyü  yapmak 
ve ehrin havasÇnÇ içine çekmek 
isteyen gezginleri kar ÇlÇyor. 
Nehrin denize döküldü ü yerde 
kurulan New Orleans aynÇ zamanda 
en ba ta da söyledi im gibi 
arkadan çarklÇ gemileriyle ve bu 
gemilerle yapÇlan nehir turlarÇyla 
da me hur. Bu gemilerde her ö le 
ve ak am, yemekli veya gezgin 
mü teriler için caz e li inde 
Mississippi boyunca turlar 
düzenleniyor. 
New Orleans ilginç turlarÇyla 
da ünlü demi ken, mezarlÇk 
turlarÇndan bahsetmemek 
olmaz. Nehir sÇklÇkla yükselip 
sel baskÇnlarÇna neden oldu u 

için ölüleri gömmek yerine 
yerin üzerinde ta  mezarlara 
yerle tirmi ler. Hatta aile mezarlarÇ 
üst üste apartman benzeri bir 
görüntü olu turuyor.  Hayalet, 
vampir ve büyü meraklÇlarÇ 
için dü ünülmü  bu ilginç 
destinasyonun mekânlarÇ ise St. 
Louis MezarlÇ Ç ile New Orleans’Çn 
“Büyü Kraliçesi” olarak bilinen 
Marie Laveau’nun mezarÇ.

NEW ORLEANS’TA GEZERKEN 
PEKİ NE YİYECEĞİZ? 

ehir elbette deniz ürünleri ile 
me hur; ancak, buradaki deniz 
ürünleri Akdeniz mutfa Çndan 
oldukça farklÇ. BalÇklarÇ genellikle 
ya da kÇzartÇlmÇ  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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olarak görüyorsunuz ve ne balÇ Ç 
oldu unu anlamanÇz ise maalesef 
mümkün de il. Kabuklu deniz 
ürünleri çok zengin ancak bunlarÇ 
yemiyorsanÇz balÇk yerken özellikle 
belirtmeniz lazÇm; çünkü, ço u 
sosta yer alÇyorlar.  Gumbo adÇ 
verilen BatÇ Afrika kökenli bir çe it 
bu ulama ve aslÇnda Karayipler 
kökenli olan bir çe it deniz ürünlü 
pilav olan Jambalaya ehrin 
spesiyaliteleri arasÇnda sayÇlÇyor. 
smini pek çok menüde görece iniz 

Cajun mutfa Ç sözü ise Fransa, 
Kanada ve Afrika izleri ta Çyan 
göçmen mutfa ÇnÇ ifade ediyor ve 
aslÇnda New Orleans ile bir alakasÇ 
yok. Bu arada acÇ sevenlerin her 
türlü acÇ sosu deneyebilece i bir 
yer. UnutmayÇn dünyanÇn en iyi 
bilinen acÇ biber sosu olan Tobasco, 
Louisiana kökenli bir sos. Burada 
hemen her ey soslu ve soslarÇn 
içinde ne oldu unu konu tu unuz 
garson bile bilmeyebilir.  
Felaket bölgelerine düzenlenen 
Yeniden Do u  turlarÇ, hayalet ve 
vampir hikâyelerinden ho lananlar 
için uçuk kaçÇk mezarlÇk gezileri, 
doya doya caz dinleyebilece iniz 
buharlÇ gemileri ve caz mekânlarÇ, 
tarihi sokaklarÇ, festivalleriyle 
ilginç bir kent New Orleans. Her 
gezginin kendine ait bir dünya 
yarataca Ç ehir, mutfak kültürüyle 
de ba ÇmlÇlÇk yaratÇyor. Kökeni 
Afrika olmasÇna ra men, anavatanÇ 
Amerika New Orleans olan cazÇn 
ba kentini ziyaret etmek için en 
ideal mevsim ise kasÇm ve haziran 
aylarÇ… Söylemedi demeyin…

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.




