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LOS ANGELES GEZİLERİ-1 (Los Angeles Şehri) 

Uzun yıllar Amerika’nın küçük ama şirin kasabalarında yaşadıktan sonra, Kaliforniya’nın 

Los Angeles şehrine gelir gelmez ilk işim etrafı dolaşmak oldu. Aynen şekerleme 

dükkanına girmis küçük bir çocuk gibi. Ya da Kaliforniya tabiriyle, Disneyland’a girmiş 

küçük bir çocuk gibi. Gezilerimi sizlerle de paylaşayım istedim. 

Bilmeyenler için şu üç kavramı biraz açayım: Los Angeles şehri (city), Los Angeles ilçesi 

(county) ve Los Angeles büyük alanı (greater area). Los Angeles şehri gökdelenlerin 

olduğu, çoğunluğunu işyerlerinin oluşturduğu, Güney Kaliforniya bölgesinin en büyük 

şehri. Los Angeles ilçesi ise, Güney Kaliforniya bölgesinde yaklaşık 81 semti içine alan 

bir yer. Bunların arasında Los Angeles, Santa Monica, Beverly Hills, Venice Beach, 

Hermosa Beach, Long Beach, Pasedena vs. şehirleri vardır. Televizyon ve film 

endüstrisinin çoğunlukta olduğu Burbank ve Ermenilerin çogunlukta yaşadıgı yer olan 

Glendale şehirleri de bu listeye dahildir. Los Angeles büyük alanı ise bes büyük ilçeyi 

içine alır. Bu ilçeler: Los Angeles, Orange, San Bernandino, Riverside ve Ventura 

ilçeleri. Tüm ilçelerin nüfusu 2010 yılında on sekiz milyon olarak belirtilmiştir. Toplam 

alan 12,500 kilometrekaredir. Kıyaslamak için, İstanbul’un yuzölcümünün 5,500 

kilometrekare ve bu alanda yaşayan insan sayısının 15 milyonu aşkın olduğunu 

belirteyim. Yani İstanbul’da kilometrekareye yaklasık 2,800 kişi düşerken bu rakam Los 

Angeles alaninda 1,500 kişi oluyor. Düşünün artık Los Angeles alanının boyutlarını. 

 

İş yerim Los Angeles alanının şirin ilçesi olan Whittier’da olunca yolum Los Angeles 

şehir merkezine çok düşmüyor, zaten düşmesini de istemiyorum açıkçası. Şehir merkezi, 

ya da benim taktığım diğer adıyla mini Mexico City, benim için sadece Staples Center 

spor salonunda izlediğim NBA basketbol maçlarından ve hemen yanındaki LA-Live 

denilen, Nokia tiyatrosunun bulunduğu yerden ibaret. Kısaca Los Angeles şehri, yollara 

taşmış kıyafet tuhafiyeleri, dısarıya bangır bangır bağıran müzik dükkanları, ışıl ışıl 

parlayan altıncı dükkanları, ve ana dil olarak İspanyolca. Hemen moralinizi bozmayayım. 

Eğer uçsuz bucaksız masmavi okyanus yerine devasa binaların arasında vakit geçirmek 

isterseniz, elbette güzel yerleri de var şehir merkezinin. Güzel bir mimariye ne dersiniz. 
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Sizi hemen Walt Disney Konser binasına davet edeyim. Grande Avenue üzerinde olan bu 

bina gerçekten görülmeye değer bir mimari eser. Meşhur mimar Frank Gehry tarafından 

tasarlanmıs bu güneş ışıklarında ışıl ışıl parlayan bina, ve 2,265 kişiye ev sahipliği 

yapabiliyor her bir konserde. Parlamasının sebebi de paslanmaz çelikten dıs cephe 

kaplaması olması. Umarım bir gun içeri girip ahşap kaplamalı ana koridorunda yürüme, 

ve güzel bir konser dinleme  fırsatınız olur.  

 

Walt Disney konser salonunun biraz batısında şehir merkezinin en büyük dans kulübü 

olan Mayan yer alır. Hafta sonları dakikalarca sırada beklemeyi goze alırsanız eğlenceli 

bir yerdir. Bir odasında hip hop, diğer odasında latin şarkıları dinlersiniz. Turistlerin 

mekanı olan Roof Bar at the Standard Downtown ziyarete değebilir. Acıkırsanız size 

Broadway caddesi üzerindeki Clifton’s’ı tavsiye ederim. Ev tarzı American yemeklerini 

bulabilirsiniz burada. Diğer önemli bir Kulüp Edison’dur. Görmenizi tavsiye ederim. 

Ama mutlaka çok zarif giyinmelisiniz. Ayrıca Nokia Tiyatrosu yakınlarındaki LA Live 

mekanında bol miktarda lüks lokanta bulunmaktadır. 

Noel’e yakın bir günde, Türkiye karlar altındayken güneşli bir Los Angeles’a mı 

geldiniz? Hadi sizleri çiçeklerle karşılayayım. Çiçek semtine gitmeye ne dersiniz? Çiçek 

semti (Flower District) şehir merkezinden taş atımı uzaklıkta olup, çiçekle ilgili herşeyi 

bulabilirsiniz. Sokakları mis gibi çiçek kokar bu ABD’nin en büyük çiçek marketinin. 

Umarım sevdiklerinize bir çiçek almayı unutmadan ayrılmazsınız.  

Birazda sizi ışıl ışıl parlayan metal çiçeklerin olduğu yere götüreyim: Los Angeles 

mücevher semti (Jewelry District). Yaklaşık 5,000 işyerinin olduğu bu yer ABD’nin en 

büyük mücevher satılan bölgesidir. Yıllık üç milyar dolarlık satış yapılır burada (Kaynak: 

Los Angeles Convention Center and Visitor's Bureau). Bu bölge, 5. ve 8. caddeler 

arasında kalan Hill, Olive ve Broadway caddeleri üzerindedir. Ayrıca bu bölgede Türk 

yemeklerini tadabileceğiniz Sevan Garden lokantası vardır. 

Çiçeklerimizi aldık, ardından gözlerimi alan değerli taşları izledik, isterseniz birde giyim 

kuşam iştahımızı gidermek için Mahmutpaşa’ya, pardon Los Angeles moda semtine 

gidelim (Fashion District). Aslında Los Angeles Mahmutpaşa demek de yanlış olmazdı. 
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Yaklaşık 700 şirketin olduğu bu bölge yılda üç milyon dolar cirosu olan bacasız bir 

sanayidir. Kuzeyde 7. cadde, güneyde Santa Monica çevre yolu, batıda Spring ve Main 

caddeleri, ve doğuda San Pedro caddesi kalır. Bilmem İstanbul Mahmutpaşa dururken 

buraya gitmek ister misiniz? 

NBA maçlarını sever misiniz? Staples spor merkezi 110 ve 10 çevre yolunun kesişme 

noktasındadır. Pico ile Figueora caddeleri arasında kalır. Clippers ve Lakers basketbol 

takımları yanı sıra, Kings hokey takımına da ev sahipliği yapar. Herhalde anlamışsınızdır. 

Basketbol oynanan parkenin altı buz kaplıdır. Bir gun hokey maçı varsa, ertesi gün 

basketbol maçı olur. Ayrıca çok büyük konserlere ev sahipliği yapar Staples Center. 

Hemen yanındaki devasa boyutlardaki convention center’da senenin on iki ayı çeşit çeşit 

konferanslar ve gösteriler yapılır. Güney Kalifornia İslam Merkezi bayram namazlarını 

da burda kılar her sene. Yaklasık 5000 kişi katılır bayram namazına. Her sene Aralık 

ayında dünyanın en büyük araba fuarlarından birisi burada yapılır. 

ABD’nin en meşhur okullarından  Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC)’de şehir 

merkezi sınırları içinde kalır. Staples Center spor merkezine çok yakındır. Yaklaşık otuz 

bin öğrenciye ev sahipliği yapar. USC, on bir kez Amerikan Kolej Futbol şampiyonu 

olup tarihe geçmiştir. Kampüs içinde devasa Shrine tiyatro salonu bulunur. 1925 yılında 

Arap sermayesiyle yapılan Shrine tiyatrosu, günümüzde Grammy ödüllerine ev sahipliği 

yapmaktadır. USC’nin maskotu bize cok tanıdıktır: bir Troy savaşçısı. 1984 yılında 

Olimpiyatlara ev sahipliği yapan spor sahası Coliseum’da USC kampüsü içindedir. 

Üniversite parkı adı verilen alan içinde Bilim Müzesi, Exposititon park, Tabiat Müzesi, 

Kalifornia African-American Müzesi, Havacılık Müzesi ve bir gül bahçesi bulunur. USC 

kampüsü içinde bulunan Kebab Master’da Türk usulü kebapları tadabilirsiniz. 

Hadi şimdi kendimizi 101 Hollywood çevre yoluna atıp Hollywood’a doğru yola çıkalım. 

Umarım gezilerimin ikinci bölümü (Hollywood ve çevresi) sizleri düş kırıklığına 

uğratmaz.  
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LOS ANGELES GEZİLERİ-2 (Hollywood Çevresi)  

Los Angeles gezimize kaldığımız yerden devam edelim. En son şehir merkezinden 101 

no’lu Hollywood çevre yolunu almış, Kuzey Hollywood’a doğru yol almaya başlamıştık. 

On dakika sürecek bir araba yolculuğuyla önce Melrose, sonra Santa Monica, daha sonra 

Sunset ve Hollywood caddelerini geçip kendimizi Burbank Semtinde bulalım. Universal 

Studyoları yazan cıkışı alalım. Bu civarda çeşitli TV ve film studyolarını bulabilirsiniz. 

Başlıcaları Universal, NBC, Walt Disney, Warner Bros. vs... Ama biz isterseniz 

Universal Stüdyolarını gezelim. 

Universal Stüdyoları Los Angeles’taki en büyük film stüdyosudur. İçinde filmlerin 

çekildiği dev stüdyolar, sanatçıların ve yönetmenlerin konakladığı evler, prop house adı 

verilen ve filmlerde kullanılan tüm eşyaların saklandığı depolar, özel bir polis ve itfaiye 

birligi, büyük bir eğlence parkı ve ziyaretçilerin alisveriş yapıp, yemek yemesi ve 

eğlenmesi için tasarlanmış City Walk bölgesi vardır. İlk önce karşınıza devasa boyutlarda 

park alanı çıkar. Park yeri sizi hemen City Walk kısmına çıkartır. Her zaman 

ziyaretçilerle dolup taşan bu bölgede çeşit çeşit lokantalar, hediyelik eşya dükkanları ve 

dans kulüpleri bulunur. Birde büyük bir sinema. City Walk’un bir ucunda Hard Rock 

Café, diğer ucunda da vahşi batıda bir kasabayı andıran Saddle Ranch lokantası vardır. 

Saddle Ranch saat on bir’den sonra dans kulübüne dönüşür ve yüzlerce genç ile dolar 

taşar. Gençlerin eğlenmesi için ayrıca iki tane mekanik boğa vardır, üzerinde on saniye 

durabilen büyük bir alkış alır. Diğer meşhur bir dans kulübü de Rumba Room’dur. İki kat 

olan bu kulübün ilk katı latin müziklerine, ikincisi ise hip hop müziğine ayrılmıştır. 

Rumba Room’un yanındaki Dueling Piyanist barında da iki tane piyanist birbiri ile 

yarışırlar gece boyunca. Yüzlerce istek konur piyonaların üstüne. Hangisini çalacakları 

baskete koyacağınız bahşiş miktarına bağlıdır. 

 

Bir bilet alıp eğlence parkına girelim mi? Sizi güzel bir havuz karşılar içerde. Havuzun 

ortasında film çeken bir grup insanın heykelleri vardır. Hoperlörlerden sürekli Oskar’lı 



Los Angeles Gezileri - Mahmut Ekenel – 2012 5 
 

filmlerin müzikleri duyulur. Hemen ilk önce film çekilen stüdyoların turuna katılalım 

isterseniz. Her beş dakikada bir yapılan bur tur toplam 45 dakika sürer. Sizler, pencereleri 

açık ve beş vagonu olan bir arabada seyahat ederken rehberiniz kendine tarz espirileriyle 

stüdyolari tanıtır. Sound Studio denen inanilmaz büyüklükteki binalarin yanından 

geçersiniz. Size bir surprizleri de vardır. Birden ısıklar kararır ve dev King Kong 

canlanıverir. Üç boyutlu King Kong gösterisi izlemeye değerdir. Sonra büyük San 

Fransisco depreminin çekildiği binanin içinden geçersiniz. Size yedi şiddetindeki depremi 

canlı olarak yaşatırlar. Su borularının patladığını, yolların yarıldığını görürsünüz. Sonraki 

istikamet Hz. Musa’nın Kizildenizi yardıgı stüdyo. Kızıldeniz tabiki kücük bir nehir 

burda. Hadi gidip Jaws’in çekildiği okyanus kasabasını görelim, ya da küçük bir gölün 

yanına kurulmuş, sadece ön cephesi olan evlerden oluşan bir film stüdyosunu. Birden 

jaws suyun içinden çıkar ve sizi şaşırtır. Sonraki durak The Mummy filmi stüdyosu. Bir 

dağın içindeki tünelden geçerken mumyanın sesi yankılanır uzaktan ve duvarlar dönmeye 

başlanır, sizinde başınız. The Truman Show filminin son sahnesinin platformunu görmek 

ister misiniz? Ya da The War of the Worlds filminde evlerin üzerine düşmüş büyük bir 

Boing uçağını ve parçalanmış evleri görmek ilginizi çeker mi? Beni çok etkiledi. War of 

the Worlds setinde çok pahalı yüzlerce aracın parçalanıp etrafa sacıldığını görünce filmin 

bütçesi ortaya çıkıverir. Sizi New York’a da göturmeyi ihmal etmezler. Elbette bu New 

York’taki binaların sadece ön cepheleri vardir, arkası yoktur. Toplam üc cadde ve bir 

meydanı olan bu yer binlerce filmde yer almıştır, siz hiç farketmezsiniz bile aynı yeri 

defalarca izlediğinizi. Örneğin bu meydan hem geleceğe dönüş filminde, hem Bruce 

Almighty filminde hiç değişiklik yapılmadan kullanılmış. Kapıların ve pencerelerin 

boyutları aktörleri büyük göstermek için küçük ölçekli ayarlanmıstır. Nadiren yağmur 

yağan bu şehirde acaba yağmur ve sel çekimlerini nasıl yaptıklarını merak ederseniz size 

onu da göstereceklerdir emin olun. Tur arabası birden sel sularının içinde kalır.  

 

Tur bitince eğlence parkına gidebilirsiniz. Simpson’s filminin simulasyon arabası çok 

eğlencelidir. Ya da Mumya (The Mummy) roller coaster biraz adrenalin çıkartmaya 

yeter. Tekneye binip dinazorlarin arasından geçersiniz Jurassic Park içinde. Ya da Water 
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World filminden bir sahne izlersiniz. Terminatörün yeni macerasını üç boyutlu izlemek 

isteyenlere bu imkanda verilir. Kendinizi filmin içinde hissedersiniz; robotların 

silahlarının namlusu da yüzünüzün hemen önünde. Filmin sonunda sizi yerinizden 

hoplatmayı da ihmal etmezler. Ayni üç boyutlu gösteri Shrek içinde yapılır. Bu aktiviteler 

2011 yılı için geçerli, her sene yeni aktiviteler gelir Universal City eğlence parkına. 

Kuzey Hollywood’u gezdik bugün. Gezimizin üçüncü bölümünde sizleri meşhur 

Hollywood caddesine götüreceğim. Ordan da Batı Hollywood’a.  

 

 

LOS ANGELES GEZİLERİ-3 (Hollywood caddesi) 

Tekrar 101 Hollywood çevre yoluna çıkalım, güneye doğru inip, beş dakikalık bir 

yolculuktan sonra ilk karşımıza çıkan caddeden sağa dönelim. Ve karşımızda Los 

Angeles’ın en meşhur caddelerinden biri olan Hollywood caddesi. Meşhur olduğu kadar 

da zevksiz bir yer. Sağlı sollu uzanan iğrenç binalar, dört şeritli bir yol, binaların altında 

ya bir gece kulübü, ya hediyelik eşya satan bir mağaza, veya erotik kıyafetleri 

bulabileceğiniz bir tuhafiye. Umarım Cuma ya da Cumartesi akşamı buraya gelmeye 

çalışmazsınız çünkü particilerin yoğun ilgisi yüzünden yollar tıkanır kalır saatlerce. Ama 

hadi eğlenmek için gelmek istediniz. O zaman size tavsiyem saat ondan önce gelmeniz. 

Hem trafik olmaz, hem park yerleri saat ona kadar yarı fiyattır, ve nihayet kulüplerin 

önünde saatlerce sıra beklemek zorunda kalmazsınız. Elbette parti listesindeyseniz hiçbir 

zaman sıra beklemezsiniz. Aslında sıra beklemekten çok korkmayın, hava her zaman çok 

güzeldir, ve çeşit çeşit kıyafetlerde çeşit çeşit insanlar geçer önünüzden.  

Meşhur Vine caddesi üzerindeki Avalon en meşhur kulüplerinden biridir. Eskiden bütün 

sinema ve film kuruluşları Hollywood ile Vine kesişimindeymiş, sonra taşınmışlar. Biraz 

ilerde Ivar Caddesi üzerindeki meşhur Ivar kulübu vardır. The Room kulübünde 

meşhurlara rastlayabilirsiniz. The Burgundy Room muzik dinlemek için çok idealdir. 

Garden Eden, White Lotus, Mood ve Geisha House hem yemek yemek hem de dans 

etmek için tasarlanmışlardır. Adını havaalanından alan LAX meşhur yıldızlarla dolup 
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taşar her gün. Eğer yaşınız 21’den küçükse, gidebileceğiniz nadir kulüplerden biri Club 

One Seven. Her insana hizmet veren kulüp bulunur burda. Önünde tamamen siyahlara 

bürünmüş, kemerlerinden zincirler çıkan insanların durduğu barlara girmenizi tavsiye 

etmem, tabiki eğer sizde onlardan biri değilseniz. 

 

Meşhur konserlerin verildiği Hollywood Bowl’un ve Capital Record’un dairesel 

tasarlanmış binasının yanından geçip hemen en meşhur yerine gidelim: Hollywood ve 

Highland caddeleri kesişimi. Burada Oscar odüllerinin dağıtıldığı Kodak Tiyatrosunu 

bulursunuz. Arabamızı Kodak Tiyatrosunun altındaki park yerine park edelim, 

Starbucks’tan alacağımız bir kahve ile park fişimizi onaylatalım ve biraz etrafa bakalım. 

Üç katlı bu binanın içinde büyük bir tiyatro, sinema, lokantalar ve KIIS Fm radyosunun 

meşhur ettiği DV8 kulübü bulunur. Kodak merkezinin üçüncü katının balkonundan, 

karşıdaki tepelerin üzerine yerleştirilmiş meşhur Hollywood yazısı görünür. Resim 

çekinmek için mükemmel bir yerdir. Ayrıca Hollywood yazısının yanındaki halka açık 

devasa observatory ve Greek konser salonu da görünür uzaklarda. Kodak Tiyotrosunu 

haftanın belli günlerinde küçük bir ücret karşılığı gezebilirsiniz. Tiyatronun karşısında ise 

çok eski El Capitan Sineması vardır. Biraz ilerideki Egyptian Sineması gibi burası da 

buram buram tarih kokar.  

 

Kodak Tiyatrosunun hemen batısında Çin Tiyatrosunu (Chinese Theatre) bulursunuz. Çin 

Tiyatrosunun önundeki beton alanda seçilmiş bazı ünlülerin el izlerini ve imzalarını 

görürsünüz. Bunlar arasında Clint Eastwood ve Marilyn Monroe bulunur. Yol üzerinde 

çeşitli film ve çizgi roman kahramanlarının kıyafetlerine bürünmüş insanlar karşınıza 

çıkar. Bu insanlar bahşiş karşılığı sizinle fotoğraf çektirirler. Benim favorilerim Yildiz 

Savaşları filminden robotlar, Simpson’dan Bart ve Holmer, Örümcek Adam ve 

Superman. Aynı zamanda zenci ve Latin Amerikalı amatör dansçılar her gün hünerlerini 

sergilerler burada.  
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Bu arada Kodak Tiyatrosu civarındaki Hollywood caddesi üzerine yerleştirilmiş 

yıldızlardan bahsetmeyi unuttum. Yüzlerce yıldız görürsünüz yerde, sevdiğiniz 

sanatçıların isimleri yazılmıştır üzerlerinde. Hayatınızda hiç duymadığınız onlarca 

yönetmen, aktör ve senaryo yazarının da isimlerini görürsünüz. Yıldızların ismi 

kilometrelerce uzar gider. Bazı yıldızların isimleri iki ya da üç kez yazılmış olduğunu da 

görürsünüz. Çin tiyatrosundan bir kilometre ileride Hollywood caddesinin turistik 

bölümü biter, geriye kalan yerleşim yerleridir. 
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  O zaman bizde Highland caddesinden güneye inip, iki cadde geçtikten sonra Sunset’e 

sağa dönelim. Meşhur Sunset caddesi. Gece barları burada da devam eder. Fuhuşu ve 

sokak kavgalarını engellemek için yüzlerce polis dolaşır etrafta. Sağda Jay Leno gibi 

ünlülerin meşhur oldukları “The Comedy Club” çıkar karşınıza. Her gece onlarca stand-

up komedyen gülüp geçirir insanları tuğla duvarın önüne konulmuş bir sahnede. Bu 

civarlarda çok güzel, lüks lokantalar çıkar karşınıza. Burada yemek yemek ve tepenin 

başından güneş batışını izlemek çok zevklidir; adı üzerinde, Sunset caddesi. Sürekli 

yıldız akınına uğrayan bu lokantalarda Cuma ve Cumartesi aksamları yer bulmak 

imkansizdır. Sunset caddesinin ileriki kısımları biraz gariptir. Saçları çeşit çeşit şekillere 

girmiş, rengarenk boyalara boyanmış, erkek ya da bayan olduğunu ayırt edemeyeceğiniz, 

her yerlerinden zincirler sarkan, siyahlara bürünmüş insanlar çıkar karşınıza. Hard Rock 

müziğini severseniz doğru yere geldiniz. 

 

Sunset caddesinde daha ileri giderseniz Beverly Hills semtine girersiniz, artik her yer 

güzel evlerle kaplanmıştır. Dolayısıyla Sunset caddesinden geri dönelim, Highland 

caddesinden güneye dönüp Santa Monica caddesini alıp yolumuza devam edelim. 

Dördüncü bölümde West Hollywood’u gezelim. 

 

LOS ANGELES GEZİLERİ -4 (Batı Hollywood) 

Santa Monica caddesi. Doğu Hollywood’ta başlar, batı Hollywood, Beverly Hills, 

Century City’den geçip, Santa Monica semtinde okyanusla beraber biter. Çok eskiden 

bütün cadde boyunca çalışan elektrikli tramvay varmış ama teknolojiye yenik düşüp 

kalkmış. Meşhur Hollywood Foreever mezarlığı bu cadde üzerindedir; eğer uğrayıp 

meşhur aktörlerin ruhlarına bir Fatiha okumak isterseniz. Bazen mezarlık içinde film de 

gösterilir. Paramount ve Warner Film Stüdyolarında bu cadde üzerindedirler. Sony 

stüdyosu da çok uzakta değildir. Küçük bir ücret karşılığı stüdyoları gezebilir, çekilen 

filmlere uzaktan bir göz atabilirsiniz. Unutmadan, bu stüdyo turları sadece hafta içi 

yapılır ve önceden rezervasyon gerekir. 
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Santa Monica caddesine sonra dönmek üzere biraz daha güneye uzanıp, ona paralel olan 

Wilshire bulvarı üzerinde batıya doğru yolculuğumuza devam edelim. Bu cadde şehir 

merkezinde başlar, Koreatown (Kore kasabası) içinden geçer ve Santa Monica semtinde 

biter. Günün her saati çok trafik olduğu için, belediye başkanı bu caddeyi takip eden bir 

metro inşaa etmek istemektedir. Eğer Los Angeles’ta kültür ve tarih üzerine bir yer 

arıyorsanız, Wilshire bulvarı üzerindeki Miracle Mile sizin için çok idealdir. Miracle 

Mile, Fairfax ve La Brea caddeleri arasında kalır. Genelde Yahudi göçmenlerin 

yaşadıkları yer burasıdır. LACMA (Los Angeles County Museum of Art), Petersen 

Automotive Museum, Tar Pits Open Air Museum, Entertainment Television (E) ve The 

Screen Actors Guild (SAG) buradadır. Geceleri nefis yemekler yiyebileceğiniz lokantalar 

mevcuttur (Sonora Café, Campanile's, The Ivy, Le Colonial, vs). Bazı akşamlar 

LACMA’nın bahçesinde mükemmel bir Jazz konseri dinleyebilirsiniz. Çok zengin bir yer 

olduğu için, araba hırsızlığı da çoktur burada, kapıları kilitlemeyi unutmayın. Burdan 

hemen ileride, gene Wilshire caddesi üzerinde Türk Konsolosluğunu bulursunuz. 

 

Wilshire’dan devam ederseniz, Fairfax ve 3. caddelerinin kesiştiği yerde The Farmers 

Market (pazar) and Grove Mall (alışveriş merkezi) karşınıza çıkar. Hollywood 

yıldızlarının sürekli ziyaret ettikleri çok güzel ama pahalı bir yerdir. Farmers Market size 

tanıdık gelir ilk önce, Türkiye’yi hatırlatır. Üstü açık olan bu pazarda meyve satılan 

yerlerin hemen yanında aynı zamanda self-service lokantalar mevcuttur. Önce sebze ve 

meyvenizi alırsınız, sonra da yemeğinizi yersiniz. Eğer Ortadoğu yemeklerini 

özlediyseniz, Moishe’s size göredir. Hemen önünüzdeki odun fırınında pişen sıcak bir 

lahmacun, ya da sucuklu pide, ya da çeşit çeşit sebze yemekleri vardır. Güzel bir 

lokantaya gitmek isterseniz Greek Mezze, La Piazza ve Morels en gözde yerlerdir. La 

Piazza ve Morels cok sık Hollywood yıldızları tarafından ziyaret edilir. The Grove 

Mall’da çok kaliteli mağazalar bulabilirsiniz. Yorulduğunuz zaman, kahvenizi alıp 

ortasındaki havuz başında dinlenebilir, içinde yüzen rengarenk balıklara bakabilirsiniz. 
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Grove içinde yaklaşık bir kilometre boyunca ileri-geri calışan bir tramvay da vardır, 

sadece çocukları eğlendirmek için, tabiki bir ile yetmiş yaş arası çocuk sayılır burada. 

Ayrıca Türk lokantası Mama’s Secret Bakery bu civardadır. 

 

Santa Monica caddesine tekrar dönüp, batıya ilerleyelim. Artık Beverly Hills içinden 

geçiyoruz. İlk dikkatinizi çeken, çok güzel mimariye sahip evler, çok düzgün kesilmiş 

çimler, bakımlı ağaçlar olur. Kendi polisi, bahçivanı, park görevlisi vardır Beverly 

Hills’in. Ne de olsa onlarca meşhur yaşar buralarda. İsteyenler için tur yaptıran tur-

arabaları da mevcuttur. Beverly Hill’s tepesindeki zengin evlerinden inecek arabaları 

bekleyen paparazziler görürsünüz köşe başlarında. Her meşhurun hemen peşine düşerler. 

Siz de bekleyin isterseniz ama geçen arabalara çok ama çok dikkatli bakmanız lazım, 

değilse tanımanız çok güçtür meşhurları. Eğer yola devam ederseniz karşınıza Beverly 

Hilton çıkar. Kodak tiyatrosu Oscar’a, USC içindeki Shrine Grammy’e, Beverly 

Hilton’da Golden Globe odüllerine ev sahipliği yapar. 

 

Biz güneye, Rodea Drive’a dönüp tekrar Wilshire bulvarına çıkalım. Rodeo Drive, sağlı 

sollu çok pahalı ve çok meşhur mağazalarla donatılmıştır. Her şey çok özeldir, mesela 

Noel’e ve yeni yıla yaklaşılırken direklerden şamdanlar sarkar, ne de olsa zengin yerdir. 

İsterseniz alışveriş yapmak için değilde, yapan meşhurları görmek için ideal bir yerdir. 
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Eğer Wilshire’dan sağa, Westwood caddesine dönerseniz, bu cadde UCLA okulunun 

içinde biter. Okumak icin mükemmel bir kampüsü olan UCLA, çok güzel alışveriş 

dükkanları, lokantalar ve dans kulüpleri ile çevrelenmiştir. Westwood, dünyanın en 

pahalı yerleşim yerlerinden biridir. 1919 yılında kurulan UCLA, yaklaşık 30 bin 

ögrenciye ev sahipliği yapar. Akademik sıralamada ABD’nin en iyi 20 okulu içindedir. 

Sekiz milyon yayını ve kitabı barındıran kütüphanesi dünyanın en iyi on kütüphanesi 

içinde yer alır. Renkleri mavi ve altın rengidir. UCLA basketbol takımı 11 kez NCAA 

şampiyonu olup tarihe geçmiştir. Kareem Abdul-Jabbar, Bill Walton, Reggie Miller gibi 

isimler UCLA’de yetişmiştir. 

 

Westwood’tan güneye gidip tekrar Santa Monica caddesine çıkalım. Century semtinden 

geçerken solda büyük bir alışveriş merkezi kalır, adı Century City Mall. Alışveriş 

yapmak için çok nezih bir yerdir. Türk Lokantası Anatolian Grill de bu civardadır. Santa 

Monica caddesi üzerinde batıya doğru gitmeye devam edelim, ve gezimizin beşinci 

bölümünde Santa Monica Semtini gezelim. 

 

LOS ANGELES GEZİLERİ -5 (Santa Monica) 

Santa Monica semti Los Angeles alanının en meşhur yerlerinden biridir. İlk önce 

isterseniz üçüncü caddeyi (Promenade) gezelim. Arabamızı, üç saat bedava park 

edebileceğiniz, üçüncü caddenin bittiği yerde olan Santa Monica Place alışveriş 

merkezine parkedelim ve yürüyelim. Çok büyük bir benzerlik olmasa da, hayalinizde 

canlandırabilmeniz için Beyoğlu’ndaki İstiklal caddesini örnek vereceğim. Trafiği kapalı 

olan bu alan, sağlı sollu mağazalarla ve lokantalarla kaplanmıştır. Yaklaşık iki yüz kadar 

mağaza bulursunuz burada. Havanın sürekli elverişli olmasından ve çok nadir yağmur 

yağmasından dolayı lokantalar dışarı taşmıştır. Birçok insan dışarda bir masada yemek 

yerken gelip geçenleri izlemeyi çok sever burada. Bu cadde ayrıca sokak gösterilerini 

sevenler için cennet niteliğindedir. Çeşit çeşit müzik grupları konser verirler yolun 

ortasında, eğer severseniz bahşiş vermeyi unutmayın lütfen. Çoğunluğu zencilerden 
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oluşan dans grupları gösterileri ile büyüler bazen. Sihirbazlar, karikatür ve resim çizenler, 

alçıdan heykel yapanlar, palyaçolar ve gösteri yapan sirk hayvanlarını bulursunuz bu 

cadde üzerinde. 

 

Eğer Santa Monica caddesi üzerinde batıya doğru yürümeye devam ederseniz karşınıza 

enfes bir manzara çıkar. Yol okyanusta bitmiştir ve siz yaklaşık 30 metre yükseklikteki 

bir tepeden okyanusa ve sahile bakmaktasınızdır. Burdan güneş batımını izlemek çok 

ama çok güzeldir. Burada okyanusun diğer yanına, yani Çin tarafına doğru yönlendirilmiş 

iki tane antik top görürsünüz, herhalde Çin istilasına karşı konulmuş diye 

düşünebilirsiniz. Neden ordalar bilmiyorum açıkçası ama turistlerin resim çekme 

yerlerinden biridir. 
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Dik bir yokuştan aşağıya, yani Santa Monica rıhtımına inelim. Rıhtım üzerinde bir 

eğlence parkı bulursunuz. Dönme dolap ve roller coaster dahil birçok eğlence imkani 

vardır burada. Sokak gösterileri burada da devam eder. Rıhtımın sonundan okyanusa 

veya Malibu tarafına bakmak çok güzeldir, huzur verir insana. Rıhtım üzerinde meşhur 

“Forest Gump” filminden özenilerek açılan “Bubba Gump” lokantasını bulursunuz 

Santa Monica’nin diğer bir meşhur caddesi ise Main caddesidir. Burada güzel lokantalara 

ve çeşit çeşit dans kulüplerine rastlarsınız. En meşhurları adı Moracco’dan gelen Mor ve 

The Circle bar. Circle bar adını yuvarlak barından alır ve önünde uzun kuyruklar oluşur 

her akşam. World Café, Urth Café ya da Panini Garden lokantalarında ünlü kişilerle 

karşılaşma ihtimaliniz çok yüksektir. Main caddesi hemen yanındaki Abott Kimley 

caddesi üzerinde de çok sayıda Irish (İrlanda) barı bulursunuz. İrlanda müziği 

dinleyebilirsiniz. 

 

Gelin buradan kuzeye, yani Malibu’ya gitmeyelim, zenginlerimizi ve film yıldızlarımızı, 

özellikle Brithney Spears ve Angelina Jolie’nin çocuklarını rahatsız etmeyelim ve biz 

güneye, Venice (Venedik) kumsalına doğru yürüyüş yapalım. İsterseniz saati altı dolara 

bisiklet kiralayabiliriz yürümek istemezseniz. Yürüyüş/bisiklet yolundan ilerlerken sağda 

kalan voleybol sahalarına ve surfçülere selam verelim. Yalnız yoldan geçen bisikletlilere, 

rollar-skate yapanlara dikkat edelim. Bu yol açık havada hem eğlenmek hem de spor 

yapmak isteyenlerle dolup taşar gün boyunca.  

Venice kumsalına geldiğinizde çok hoş bir süpriz karşılar sizi. Çeşit çeşit gösteri 

yapanlar, konser veren müzik grupları, Afrika tamtamları, yine çeşit çeşit hediyelik eşya 

satıcıları, kumdan heykeller yapanlar, kart ve el falı bakanlar, duvar boyama gösterileri 

yapanlar, skate-board gösterileri yapanlar, koku-tütsü satanlar karşınıza çıkar. Hiç 

sıkılmadan yürüyebilirsiniz Venice rıhtımına kadar. Yol üzerinde basketbol, voleybol, 

racketbal ve vücut geliştirme salonları vardır. Bu arada Venice (Venedik) adı nereden mi 

geliyor? Çünkü burada birbirine bağlı onlarca kanal vardır. Evler kanal etrafına 

kurulmuştur. Her evin kanala açılan küçük bir rıhtımı ve kanosu vardır. Burada 
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yaşayanlar kanallarda kano yapma zevkini yaşarlar. Venice rıhtımında çok fazla birşey 

bulamazsınız. Ama burada da birkaç güzel lokanta vardır. 

 
 

LOS ANGELES GEZİLERİ -6 (Manhattan ve Hermosa Kumsalı) 

Pacific Coast yolunu (PCH) alıp güneye doğru yolculuğumuza devam edelim. Marina 

Del Rey bölgesini geçelim, Manhattan kumsalına ulaşalım. Arabamızı tepeye park 

edelim, ve rıhtıma doğru yürüyelim. Tepenin başına geldiğinizde inanılmaz güzel bir 

manzara ile karşılaşırsınız. Okyanus ayaklarınızın altında gibidir. Yokuş aşağı inelim. 

Burda sağlı sollu çok güzel lokantalar karşınıza çıkar, birçoğu fast-food tarzı olsada. 

Rıhtım yaklaşık bir km’dir ve sonunda fast-food lokantası ile küçük bir akvaryum 

bulunur. Burada da surfçüler karşınıza çıkar, maharetlerini sergiler surfçüler rıhtımdan 

kendilerini izleyen misafirlere. Kumsal üzerinde onlarca voleybol sahası vardır. Yazın 

kumlar çok sıcak olduğu için bir çorap getirmeyi unutmayın. Manhattan’ın en büyük 

özelliği yazın kumsal voleybol karşılaşmalarına ev sahipliği yapmasıdır. Dünyanın en 

büyük kumsal voleybol oyuncuları buraya gelir yarışmak için. Kumsal üzerine çok büyük 

bir geçici stadyum kurulur. Yarışmalar tüm ABD’ye canlı yayınlanır. Nedense bayanların 

maçlarına bilet bulmak, erkeklere göre daha zordur. Maçlar sırasında stadyum civarinda 

karnaval vardır. Gençliğe hitap eden yüzlerce ürün görücüye çıkar burada, bol bol bedava 

promosyon dağıtılır. Yarışmaların en kötü yanı, park yeri bulma zorluğudur. 

Kilometrelerce uzağa park etmeniz gerekebilir.  

Manhattan kumsalından bir bisiklet kiralayalım ve Hermosa kumsalına gidelim bisiklet 

yolunu kullanarak. Kumsala paralel çok güzel evler vardır burada. Rıhtımı yaklaşık bir 

kilometre uzaklığındadır. Huntington kumsalından daha güzel bir surf merkezi 

olduklarını iddia etselerde, Huntington kadar çok surfçüyü barındırmaz burası. Rıhtıma 

girişte en meşhur surfçülerinin isimleri ve bir de bir tanesinin heykeli vardır.  
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Çok güzel lokantalara ve dans kulüplerine ev sahipliği yapar Hermosa Kumsalı. Eğer 

canınız güzel bir Fransız mutfağı çekerse Mediterrenao sizin icin idealdir. Bahçesinde 

yemeğinizi yerken ellerinde surf tahtalarıyla okyanusa gidenleri izleyebilirsiniz. 

Amerikan tarzı yemekleri San Greal’de bulursunuz. Her akşam saat 10’dan sonra dans 

kulübüne dönüşen San Greal’in önünde uzun kuyruklar oluşur. Sharkeez spor-bar ve 

lokantası gençliğin buluştuğu en meşhur yerlerden biridir. Çok küçük olsada Blue 32 

onlarca ziyaretçiyi ağırlar dans pistinde. Hemen yanındaki Shoreline dans kulübü de çok 

meşhurdur. İki katlı olan Union Cattle barında hem enfes bir yemek yiyebilir, hem de 

mekanik boğayı sürmeye çalışan gençleri izleyebilirsiniz.  
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PCH üzerinden Redonda Kumsalına uzanalım. Büyük bir yat limanı çıkar karşımıza. Yat 

limanını çevreleyen büyük bir rıhtım vardır. Rıhtım üzerinde çok güzel balık lokantaları 

mevcuttur. Balık yemek isteyen Los Angeles halkı en çok buraları tercih eder. Burada 

kayaking çok meşhurdur. Dalgakıranı geçmeyecek şekilde okyanus içinde kayak 

yapabilirsiniz. Bir kişilik kayak mevcut olduğu gibi iki kişilik kayaklarda vardır. Ama 

dalgalara dikkat lütfen. Aynı zamanda jet ski de kiralayabilirsiniz. İsterseniz size 

okyanusta yolculuk yaptırabilecek surat motorları da mevcuttur. Eşinizle beraber 

romantik bir akşamda mum ışığında rıhtım civarında okyanus tadı almak isterseniz 

saltanat kayığı da vardır burada.   Eğer taze balık kokusunu sevmezseniz, Redonda 

Kumsalından uzak durmanızı tavsiye ederim. 
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LOS ANGELES GEZİLERİ -7 (Long Beach Şehri) 

Bu yazımızda biraz daha güneye, Long Beach’e kadar uzanalım. Bunun için isterseniz 

Pacific Coast Highway’i (Highway 1, PCH) alırsınız, ya da trafik işaretlerine takılmak 

istemezseniz de 405-güney çevre yolunu ve daha sonra 710-güney çevre yolunu. 

Shoreline Drive yolunu alıp, arabamızı Queen Marry Gemisine doğru sürelim. Queen 

Marry emekli olmuş eski bir turist gemisidir. Zeki birkaç girişimci onu jilet fabrikasına 

satmak yerine, Long Beach’e demirleyip, sabit bir otel olarak kullanmaya baslamışlar. 

İçinde otel, çeşitli lokantalar, düğün salonu, on altı adet gösteri ve konferans salonu 

bulunur. Akşamları ondan şehre bakmak çok güzeldir. İsterseniz gemiyi gezebileceğiniz 

turlarda vardır gemi içinde, hatta kazan dairesine kadar inersiniz. Size bir süprizleri de 

vardır gemi içinde. Queen Mary perili (haunted) bir gemidir; içinde kalan misafirler 

defalarca hayalet gördüklerini bildirmişlerdir. Her Cumartesi akşamı akşam yemeğinden 

sonra gemide hayalet avına çıkılır. Buna ‘Paranormal Hot Spots’ gezisi denir. Grup 

normalde misafirlerin girmemesi gereken odalarda hayalet arar durur gece boyunca. 

Bakalım sizler bu meşhur hayaletleri görebilecek misiniz? 

 

Queen Marry’de işimiz bitince tekrar Shoreline Drive Yoluna dönelim ve ‘Aquarium of 

the Ocean’ yanına park edelim. Bu bölgenin adı Shoreline Village olarak geçer. İçinde bir 

deniz feneri, büyük bir akvaryum-müze, ve sayısız lokanta vardır. Denize paralel ahşap 

rıhtım üzerinde yürümek çok zevklidir. Akvaryum çok büyük olmasada, çocukların çok 

tercih ettikleri bir yerdir. Özellikle köpek balıklarının olduğu bölüm çok ziyaretci çeker. 

Shoreline Village içerisinde gezinmeye devam edelim. Burada sayısız lokantalar 

bulursunuz. Harika bir deniz feneri eşliğinde güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Bu 

lokantalar arasında en meşhurları: The Yard House, Tequila Jacks, Parker’s Light House 

vardır. Bir diğerinde Forest Gump filminden yola çıkılıp açılan Bubba Gump Karides 

lokantasıdır. Shoreline üzerinde meşhur dans kulübü de vardır, adı V2O, genelde 

asyalılar tercih etsede, oldukça geniş dans pisti olan güzel tasarlanmış bir yerdir. 
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Gelin arabamızı buraya park etmiş olarak bırakalım, ve üst geçidi kullanıp yolun 

karşısına geçelim. Pine caddesi üzerinde okyanusa ters yönde yürüyelim. Arkamızda 

Convention Center, alışveriş merkezi ve sinemayı bırakarak. İlk olarak karşımıza çok 

klas bir Irish Bar çıkar: The Auld Dubliner. Gerçek bir İrlanda barı. Cuma akşamları 

enfes bir canlı İrlanda müziği konseri dinleyebileceğiniz bir yer. Televizyonların 

hepsinde banttan rugby maçlari yayınlanır. Barmenler özel olarak İrlanda 

göçmenlerinden seçilmiştir. Çok nadirde olsa dans edildiğini görürsünüz burada. Tabiki 

İrlanda tarzı dans. İrlanda müziği eşliğinde.  

Hadi yolumuza devam edelim ve biraz daha uzaklaşalım okyanustan. İlk önce yolun 

solunda Rock Bottom Brewery adlı lokanta çıkar karşınıza, kendi ürettikleri biralarını 

içebilirsiniz. Hemen ardından Pine caddesinin sağında ve solunda iki tane lüks lokanta 

belirir. Yolun ortasında arabanızdan inip kapı görevlisine park etme görevi vereceğiniz 

türden lokantalar. Adlari L’opera ve Medison. Biraz daha ileride saat 10’a kadar lokanta, 

saat 10’dan sonra dans kulübü olan yerler çıkar karşınıza. Eğer canınız Meksika yemeği 

yiyip Latin dansları izlemek isterse en güzelleri Mariposa ve Alegria. Eğer canınız asya 

mutfağı çeker ise Smooth. Diğerleri ise Sevilla Club ve Cohiba Club’tır. Sevilla iki 

katlıdır ve oldukça klas bir yerdir. Cohiba ise üç odası bulunan ve aynı anda üç ayrı 

müzikte dans edilebilen bir yerdir. Üçüncü odasında yani zamanda bilardo oynayıp 

puronuzu içebilirsiniz. 

Güneye doğru yolculuğumuza devam edelim. Pacific Coast Highway’den gidip, Belmont, 

Naples, Sunset ve Seal Kumsalları geçelim (Naples ve Sunset civarında kano ve kayaking 

yapanları selamlamayı unutmadan), Huntington Kumsalına ulaşalım. Ama vaktiniz varsa, 

Belmont 2. Cadde mevkisi de görmeye değebilir. 
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LOS ANGELES GEZİLERİ -8 (Huntington Kumsalı) 

Huntington Kumsalı. Dünyanın en meşhur surf merkezi. Hergün sularında yüzlerce 

surfçüyü barındıran sahil kasabası. Orange ilçesinin (OC) en güzel yerlerinden birisi. 405 

çevre yoluna 7 km uzaklıktaki bu kumsal kasabası Los Angeles alanına taşındığımdan 

beri en çok sevdiğim yerlerden birisi oldu. Buraya ulaşmanın en güzel yolu 405 çevre 

yolundan Beach bulvarını almak, ordan da Main caddesine dönmek. Ya da direk Pacific 

Coast Highway’den gelmek. Main caddesinin son bir kilometresi sağlı sollu lokantalarla 

dolu olup, rıhtıma ulaşmakla beraber sonlanır. Rıhtım yaklaşık bir kilometre 

uzunluğundadır. Rıhtımın girişindeki bir anıtta en meşhur surfçülerin isimlerini 

görürsünüz. Rıhtımın ortasında bir uçurtma satan dükkan ve gözetleme kulesi, sonunda 

ise okyanus manzarasında yemek yemek isteyenler için Ruby’s lokantası vardır. Uçurtma 

dukkanındaki çeşit çeşit uçurtmalara bir göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Rıhtımın 

sonundan okyanusa baktığınızda gözle görülebilen beş adet rafineri görürsünüz.  

 

Rıhtımdan ayrılıp okyanusa dik olarak Main caddesinde yürürseniz (okyanusa ters 

yönde), ilk önce sağda ve solda iki büyük bina ile karşılaşırsınız. Soldaki bina surf ve 
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spor malzemeleri alabileceğiniz Jacks mağazasına, sağdaki bina da onun büyük rakibi 

olan HSS (Huntington Surf and Sports) mağazasına sahiplik eder. Ayrıca sağdaki binada, 

her gece saat 11’den sonra dans kulübüne dönüşen Sparks Wood-fire Grill ve Fred’s 

Mexican lokantaları vardır.  

 

Main caddesi üzerinde yürürseniz, tanıdık bir isim karşınıza çıkar Surf City Shopping 

binası içinde: Coach’s Mediterranean grill. Meşhur Türk yemekleriyle donanmış bir 

lokantadır. Eğer Amerika’da bir Amerikan lezzeti tadalım diyorsanız alternatifiniz çok, 

sağda ve solda caddeye taşmış çok sayıda lokanta mevcut. Haftasonları cadde üzerinde 

kahvaltı yapmak isterseniz çok uzun sıra beklemeniz gerekir. 

 

Gece hayatı da çok güzeldir Huntington’ın. Beyaz Amerikalıların (Caucations) en çok 

bulunduğu yerlerden birisi burasıdır. Her yerde olduğu gibi burada da sıra beklersiniz 

kulüplerin önünde. Barların ve dans kulüplerinin çoğunluğu akşam 11’e kadar lokanta, 

11’den sonrada gece hayatına açıktır. Eğer orta-batının redneck barlarını severseniz, sizin 

için en ideali soldaki Preqs’tir. Ya da güzel bir barda arkadaşlarınızla buluşup sohbet 

etmek isterseniz en güzelleri HBB (Huntington Beach and Beer), Coach’s lokantası 

üzerinde bulunan Hurricanes, ve yolun sonundaki El Ranchito Mexican. Ya da gençlerin 
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çok gözdesi olan Sarkeez Sports Bar. Canınız bir Irish barda biraz eğlenmek mi istedi, en 

güzeli Killerney’s, dans pisti çok büyük olmasada fena değil. Yalnız Irish müzik 

dinlemeyi beklemeyin, burasıda Hip Hop’un esiri olmuş yerlerden birisi. Beachfront ve 

Luigis-Italian lokantaları da kaliteli lokanta ve barlardan ikisi. Huntington Kumsalı, 

yakısıklı surfçülerle, model güzelliğindeki kızların buluşma noktası. 

 
 

LOS ANGELES GEZİLERİ -9 (Newport ve Laguna Kumsalları, Disneyland) 

Huntington Kumsalından ayrılıp, PCH (Highway 1) yolundan güneye doğru inmeye 

devam edelim ve Portakal ilçesinin (OC) diğer iki meşhur sahil kasabalarını ziyaret 

edelim. İlk önce Newport Kumsalına uğrayalım. Newport Kumsalının en güzel 

yerlerinden biri Balboa Yarımadası, diğeri de Corona Del Mar’dir. Ayrıca Cove Eyalet 

parkı da Newport Kumsalı içinde kalır. Newport Kumsalından Los Angeles alanının en 

büyük adası olan Catalina adasının en büyük şehri olan Avalon’a günlük feribot 

seferlerini bulabilirsiniz. Balboa yarımadasında küçük bir eğlence parkı da bulunur. 

Newport Aquatic merkezi kayaking ve kano yapmak için çok ideal bir yerdir; hatta 

olimpiyat sporcuları burada antremanlarını yaparlar. 

PCH’ten yolumuza devam edelim ve Portakal ilçesinin en güneyindeki şirin bir sahil 

kasabasına ulaşalım. Laguna kumsalı çok meşhur bir sahil kasabasıdır. MTV’de 

yayınlanan meşhur Laguna Kumsalı dizisinin çekildiği yerdir. Laguna kumsalı 

kasabasında sayısız sanat evi ve galerisi vardır. Son derece göz alıcı sanat eserlerine 

burada bakabilir, hatta satın alabilirsiniz. Aynı zamanda Laguna tepeleri bisiklete binmek 

veya yürüyüş yapmak için çok ideal yerlerdir. Eğer yolunuz düşerse GG’s Türk 

Lokantasına mutlaka uğrayın. 
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Artık 5 no’lu çevre yolunu alıp kuzey batıya doğru çıkmaya, Los Angeles’a doğru geri 

dönmeye başlayalım. İlk önce Disneyland eğlence parkına gidelim. Disneyland, Portakal 

ilçesinin (OC) Anaheim semtindedir. Disneyland bir eğlence merkezi olup, alan olarak 

Manhattan adasının iki misli büyüklüğündedir. Disneyland şehrinde yüzlerce alışveriş 

dükkanı, oteller ve sinema bulunur. Disneyland 1955 yılında açılmıştır ve 2005 yılında 

50. yıldönümünü büyük şölenlerle kutlamıştır. Park, Walt Disney şirketi tarafından 

kurulmuştur. Parkın içinde birçok eğlence bölgesi vardır. Bunlardan bazıları 20. yüzyıl 

Ortabatı kasabası (Midwest town), Orman maceraları (Jungle adventures), Fantasyland, 

Frontierland ve Tomorrowland. Parkın etrafında sürekli dolaşan tren seferleri de vardır. 

Disneyland, 2001 yılında ilk parkın yanına bir de Kaliforniya Macera Parkı eklemiştir. 

 

Disneyland açıldığı ilk gün büyük bir macera yaşamıştır. Haziranın 18’inde açılan 

Disneyland, beklediğinden çok ama çok fazla ziyaretçi ile karşılaşır. Ziyaretçiler sabah 

saat iki gibi sıraya girerler. Yollar kapanır, trafik kilitlenir. Hava sıcaklığı yaklaşık 40 
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derecedir. Ziyaretçiler bütün su çeşmeleri ve içecek reyonlari önünde uzun kuyruklar 

oluştururlar. Bir gun önce dökülen asphalt çok yumuşadığı için birçok ziyaretçi yüksek 

ökçeli ayakkabısını orada bırakır ve evine döner. Açılışta televizyondan olayı naklen 

yayınlayan ismi sonraları bütün dünya duyacaktır: Ronald Reagan. İlk gün meydana 

gelen gaz sızıntısı parkın erkenden kapanmasına sebep olur. Bu yüzden ilk açılış gününe 

kara pazar ismi verilmiştir.  

Girişte ilk önce Main caddesi karşınıza çıkar. Walt Disney burasını doğup büyüdüğü 

Missouri eyaletinin Marceline kasabasından aldığı ilhamla tasarlamıştır. Main caddesi 

sonunda meşhur Walt Disney ve Mickey Fare heykelleri vardır. Hemen hemen her gün 

Main caddesi üzerinde bir geçiş töreni yapılır; bu törene meşhur sinema ve çizgi film 

kahramanları katılır. Parkın tam ortasında uyuyan güzel sarayı mevcuttur. Buradaki 

binalar 3/4 ölçekli yapılmıştır, yani gerçek boyutlarından küçüktür. Adventureland, çok 

uzaklarda bir yerde olan tropic bir yer olarak tasarlanmıştır. İçinde Indiana Jones 

macerası ve Tarzan’ın evi mevcuttur. New Orleans merkezinde perili eve rastlarsınız. 

Ayrıca meşhur film Karayip Korsanları’nı da ziyaret edebilirsiniz. Frontierland içinde 

Pinewood Indians band of animatronic Native Americans, Big Thunder Mountain 

Railroad, Mark Twain Riverboat ve Sailing Ship Columbia bulunur. Fantasyland içinde 

çeşitli roller coaster’lar bulunur, bunlardan biri King Arthur Carrousel’dir. 

Tomorrowland içinde Rocket to the Moon, Space Mountain, Star Tours, ve Buzz 

Lightyear Astro Blasters bulabilirsiniz. Ayrica Disneyland’da her gün hava-i fisek 

gösterileri yapılır. 

Disneyland’tan Mickie Fare’ye hosçakal diyerek ayrılalım. Yola çıkmadan Anaheim 

semtinde bulunan Türk Lokantası Doner G'ye uğrayalım ve lezzetli bir döner yiyelim. 

Sonra 5. çevreyolu (5 Freeway) üzerinden kuzey batı istikametine doğru yolculuğumuza 

devam edelim. Beach Blvd (Highway 39) ayrımından güneye dönelim ve Knott’s Berry 

Farm eğlence parkını ziyaret edelim. Knott’s Berry Farm aslında, 1995 yılında satılana 

kadar, reçel ve meyve özü üreten bir aile şirketidir ama daha sonra işleri büyütüp Knott’s 

Berry Farm eğlence parkını açmışlardır. Maskotu meşhur Snoopy köpeğidir.  
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Açılış hikayesi çok ilginçtir. Bay Walt Knott, bahçesinin köşesine 1934 yılında bir 

lokanta açar. Daha sonraki yıllarda Highway 39 çok büyük bir güzergah haline gelince ve 

lokanta ünlenince sıra bekleyen müşteri sayısı çoğalır. İnsanlar saatlerce sıra beklerler. 

Sıra bekleyenleri eğlendirmek için Bay Knott lokantanın yanındaki bahçesinin içine 1940 

yılında bir hayalet kasaba inşaa eder. İçine altın arama madeni ve bir de tren yolu ekler. 

Her yıl yeni eklemelerle bu hayalet kasaba büyür ve eğlence parkı haline gelir. 1968 

yılında çiftliğini tel örgü ile çevreleyip, resmi olarak açılış yapar. 

Şu anda park çok populer bir yerdir. İçinde onlarca roller coaster vardır. Park altı bölüme 

ayrılmıştır: Camp Snoopy, Ghost Town, Indian Trails, Fiesta Village, The Boardwalk, ve 

Wild Water Wilderness. Ayrıca park dışında California Marketplace isimli alışveriş 

merkezi vardır. Bu merkez içinde ilk açılan lokanta hala durmaktadır; ve hala önünde 

uzun sıralar oluşur. İçindeki hayalet kasabası, Kaliforniya’nın Barstow şehri 

yakınlarındaki gerçek hayalet kasabasından esinlenerek inşaa edilmiştir. Bay Knott, yıllar 

sonra bu gerçek hayalet-kasabayı tamamen onarıp milli park haline getirmiştir. Las 

Vegas'a doğru yolculuk yaparsanız uğrayabilirsiniz. Knott's Berry Farm içindeki Camp 

Snoopy gençleri eğlendirmeye bire birdir. Wild Water Wilderness sizlere oyulmuş ahşap 

bir kütük içinde su kanallarında yolculuk yaptırır. Indian Trails içinde gerçek kızılderili 

çadırlarını ve kızılderililerin yaşam tarzlarını görürsünüz. Eğlence parkına daha sonra su 

parkı da eklenmiştir. Burada çeşit çeşit su eğlencelerine rastlarsınız. Su dolu 

kaydıraklardan kayarsınız. Dalga üreten havuzda serinlersiniz. İsterseniz kafanızdan aşağı 

büyük bir kova suda dökülebilir serinlemek için, tabiki bu kovanın çapı iki metredir. Ya 

da bütün parkı çevreleyen küçük bir nehir içinde, üzerine uzanacağınız su yatağında 

gezinebilirsiniz. Ya da büyük bir huni’nin içine düşebilirsiniz. Su parkı çok eğlencelidir. 

 

Son yazımızda sizleri kuzey batıya, tekrar Los Angeles ilçesine götüreceğim ve Pasadena 

kasabasını gezeceğiz. Daha sonrada sizleri Getty müzesine götüreceğim. Biliyorum çok 

yoruldunuz; ama sabır edin biraz daha, eminim gezinizden çok memnun kalacaksınız. 

 

LOS ANGELES GEZİLERİ -10 (Pasadena Şehri) 

Umarım son dokuz haftadır yaptığımız gezilerden çok yorulmamışsınızdır çünkü henüz 

gezimiz bitmedi. Ama umarım acıkmışsınızdır çünkü Los Angeles büyük alanının çok 
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şirin bir kasabası olan Pasadena’da sizleri güzel bir Italyan yemeğine götüreceğim. 

Buraya ulaşmak için 110 çevre yolunu alalım ve kuzeye doğru yol alalım. Pasadena, San 

Gabriel Vadisi içindeki en büyük şehir olup, güzel lokantalar ve sanat merkezleriyle 

doludur. 

 

Pasadena isminin hikayesi çok ilginçtir. Buranın yerlileri Tongva Kızılderili kabilesinin 

Hahamog-na kolu insanlarıdır. Kaliforniya’nın Meksika hakimiyetinden ayrılmasından 

sonra buranın yerlileri, kasabalarına posta ofisinin açılabilmesi için kendilerine yeni bir 

isim seçmek zorunda bırakılırlar. Dört isim teklif edilir Kızılderili halk tarafından: 

vadinin anahtarı, vadinin tacı, vadinin tepesi, vadinin vadisi. Teklif edilen bütün isimler 

yerli dilde “vadinin” manasına gelen Pa-sa-de-na ile biter. Seçilen isim sonraları kısalır 

ve sadece Pasadena olarak kalır.  

Pasadena’nın en meşhur yeri Colorado caddesi üzerindeki Old-town Pasadena olarak 

bilinen yerdir. Old-town Pasadena Fair Oaks ile Colorado caddeleri kesişimi etrafıdır. 

Burada çok sayıda lokanta, alışveriş merkezi ve dans kulübü bulursunuz. Bu cadde, 

yürüyüş ve alışveriş yapmak, ya da eğlenmek isteyen insanlarla dolar taşar her gün. En 

güzel lokantalar arasında Cheesecake Factory, Mi Piace, Louise’s Trattoria, Isabella, 

Malagueta, Rusels, Equator, Bella Italia, Barney’s, All Indian, Haidar Babba ve Akbar 

bulunur. Bunlardan bir kısmı etnik yemekler yiyebileceğiniz lokantalardır; çok güzel bir 

Hindistan, Meksika, Lübnan, Thai, Afgan ya da İran yemeği tadabilirsiniz. 

Gece hayatı da çok güzeldir Old-town Pasadena’nın. En büyük dans kulübü olan Monage 

üç katlıdır ve yüzlerce genci ağırlar dans pistinde her haftasonu. Eğer arkadaşlarınızla 

buluşup güzel bir sohbetle eğlenmek isterseniz Bar Celona, Moose McGillycuddy's, 

Union Cattle ve 35’er tam size göredir. Eğer komedi tiyatrosu ilginizi çekerse imdadınıza 

The Ice House Comedy Club yetişir. Küçük bir fiyata çok ünlü isimlerin stand-up 

gösterilerini ya da sizleri kahkahalara boğacak skeclerini izleyebilirsiniz. Bu tiyatro, 

Melrose üzerindeki Groundlings kadar meşhurdur. Meşhur tiyatrolardan biri olan 
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Pasadena Playhouse’da buradadır. Pasadena’da aynı zamanda çok güzel sanat evleriyle 

karşılaşırsınız. Bunlar arasında en bilinenleri Brenart Cafe, Galerie Gabrie, Hollis Gallery 

ve Segil Fine Art Source’dur. Müzeler arasında The Huntington Library Art Collections 

and Botanical Gardens, Norton Samon Müzesi ve Pasadena Museum of History bulunur. 

Amerikanın en meşhur teknik üniversitelerinden biri olan California Institute of 

Technology (Caltech) Pasadena’dadır. Daha çok tabiat bilimleri ve mühendislik üzerine 

eğitim verir. 1891 yılında kurulan Caltech, sadece 2,000 öğrenciye ev sahipliği yapsada, 

şöhreti dünyaca duyulmuştur. Caltech aynı zamanda NASA’nın bazı laboratuvarlarına ev 

sahipliği yapar. Bugüne kadar Caltech bünyesinden 31 Nobel ödülu çıkmıştır.  

 

Pasadena’da yer alan en meşhur olaylardan biri Roses Parade’dır (Guller geçit töreni). 

Roses Parade 1890 yılından beri süregelen bir gelenektir. Her yıl 1 Ocak gününde yapılır 

ve yaklaşık 3 saat sürer. Yalnız 1 Ocak Pazar gününe denk gelirse 2 Ocak gününe 

ertelenir. Bu festivalin kurulma amacı Pasadena ve çevresine insan yerleşimini teşvik 

etmek içinmiş. Ocak ayında ABD’de çoğu yer buz ve kar ile kaplıyken, Pasadena ve 

çevresinde güllerin ve çiçeklerin açmış olmasını, havanın çok ılıman olmasını 

Amerikalılara göstermek ve turizmi geliştirmekmiş amaçları. Roses Parade’de yüzlerce 

araba güllerle süslenip insanların karşısına çıkar. Roses Parade kuralı gereği arabaların 

yüzeyinin her bir santimetre karesi güller, çiçekler, gül yaprağı veya dalı ile kaplanmak 

zorundadır. Ortaya inanılmaz güzellikte gösteri arabaları çıkar. Şehirler, organizasyonlar, 

ticari şirketler bu arabalarla reklamlarını yaparlar. Her sene yaklaşık bir milyon kişi geçiş 

törenini izler. İnsanlar cadde kenarında yer kapabilmek için bir gün önce gidip yol 

kenarında kamp kurarlar, cadde üzerinde uyku tulumları içinde uyurlar. Geçiş törenleri 

tüm ABD’ye canlı yayınlanır. Son yıllarda güllerle süslü arabaların yanı sıra okul bando 

takımlarına ve diğer ilginç gösterilere yer verilmeye de başlanmıştır. Örneğin 2007 

yılında Star Wars filminden esinlenerek kurulan ordu geçit töreninde yer almış, sırtına 

roket yerleştiren bir şahısta uçarak insanları eğlendirmişlerdir. Törenler bittikten sonra 

bütün arabalar Victory parkında ziyarete açılır.  
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Roses Parade ilerleyen yıllarda çok önem kazanınca, organizasyon komitesi bir de futbol 

musabakası ekler 1902 yılında. Adına Rose Bowl denir. Rose Bowl her sene yılın ilk 

günü yapılır. İlk maç Stanford Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi arasında 

oynanmıştır. Bu turnuva ABD’nin en eski futbol turnuvasıdır; öyle olunca “turnuvaların 

buyukbabası” unvanını almıştır. İlerleyen yıllarda turnuva çok fazla seyirci çekmeye 

başlayınca, 1923 yılında yeni bir stadyum eklenir. Stadyumun kapasitesi 92,000 kişidir. 

Mimar Myron Hunt tarafından tasarlanmıştır. Rose Bowl’un yanı sıra, bu stadyum UCLA 

futbol takımına ev sahipliği de yapmaktadır. Aynı zamanda 1984 Yaz Olimpiyatlarına, 

1994 FIFA erkekler futbol şampiyonasına ve 1999 FIFA bayanlar futbol şampiyonasına 

ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca tarihinde beş kez Super Bowl turnuvasına şahitlik etmiştir. 

 



Los Angeles Gezileri - Mahmut Ekenel – 2012 29 
 

Pasadena’daki yolculuğumuza son verelim. Gezimizi bitirmeden önce Getty müzesinden 

bahsedeyim biraz. Getty müzesi 405 çevre yolunun hemen yanında, Brentwood 

semtindeki büyük bir tepe üzerine kurulmuştur. Mimar Richard Meier tarafından 

tasarlanan Getty Müzesi, 1997 senesinde halka açılmış ve 1.2 milyar dolara malolmuştur. 

Müzeyi gezmek ücretsizdir. Gety Müzesi J. Paul Getty Trust tarafından işletilmektedir. 

Müzede sayısız sanat eseri bulunur. Bu eserlerin çoğu tablolar, fotoğraflar, Avrupa’dan 

gelen tarihi eşyalar ve heykellerden oluşur. Beş adet galeri vardır: North, East, South, 

West ve Changing Exhibit. North (Kuzey) galerisi en eski eserlere ev sahipliği yaparken, 

West (Bati) galerisinde en yeni eserler bulunur. Müzenin ilk katında ışığa duyarlı olan 

eserler sergilenir. Tepenin üstüne kadar özel arabaların çıkmasına izin verilmediği için 

arabanızı tepenin yamacına park edip, yukarıya kadar çıkan treni almak gerekir. Bu tren 

aynı zamanda yatay asansor adı ile de anılır. Getty Müzesinin önündeki bahçe mimar 

Rober Irwin tarafından tasarlanmıştır. İçinde onlarca çeşit bitki bulunur. Müzeyi gezmek 

için turlar yoktur ama girişte kiralayacağınız walkman size yardımcı olacaktır. Detayını 

öğrenmek istediğiniz sanat eserinin numarasını walkman’e girmeniz yeterlidir. Havanın 

açık olduğu günlerde, batıda Malibu ve okyanusa, doğuda ise Los Angeles’e bakmaya 

doyum olmaz. Bir köşede oturup saatlerce manzarayı izleyen insanlara rastlarsınız 

burada. Getty Müzesi gerçekten görmeye değer yerlerden biridir. 

 

On bölümden oluşan Los Angeles büyük alanı gezimize burada son veriyorum. Umarım 

yazılarım gezi planlarınızı yapmanıza yardımcı olur ve umarım gezinizden memnun 

kalırsınız. Los Angeles büyük alanının büyüklüğünü sanırım anladınız artık. Eğer güzel 

bir plan yaparsanız, bütün bu yerleri bir hafta içinde gezebilirsiniz. Unutmadan 

hatırlatayım, iş saati başlangıcında ve bitişinde çevre yollarını almazsanız, ya da 

planlarınızı yoğun trafik akışına ters yönde yaparsanız çok zaman kazanırsınız. Hiç bir 

kültür değeri olmadığı iddia edilen bu şehrin kendine has kültürünün tadını alınca, 

eminim uzun yıllar unutamayacak, ve defalarca gelmek isteyeceksinizdir. Saygılarımla, 

Mahmut Ekenel (meken51@yahoo.com). 

 


