Slovenya Hakkında

Kısa bilgiler

Harita üzerinde 1991 yılında görünmeye başlayan Slovenya,
nispeten küçük ve genç bir ülkedir. Alpler ve Akdeniz’in
buluşma noktasında özel bir konuma sahiptir ve aynı
zamanda gizemli Karstik ve geniş Pannonian ovaları vardır.
En eski çağlardan beri çeşitli ve zengin doğası ve kültürel
gelenekleri yazar ve sanatçıların yaratıcılıklarını teşvik
etmiştir. Sloven edebiyatı devlerinden biri olan Cankar’ın
Slovenya’yı tasvir ettiği Triglav’ın altındaki cennet buna bir
örnektir. Ve bu özellikleri sayesinde ergenliğe daha yeni
girmiş bir ülke olarak ortaya çıkmıştır. Oysa bugün, Avrupa
Birliği ve NATO dâhil tüm önemli uluslararası kuruluşların
üyesidir. 2008 yılının ilk yarısında, aynı zamanda AB
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turški jezik

Alplerin güneşli
yamaçlarında yaşayan bir
toplum
Slovenya’nın nüfusu iki milyonun
biraz üzerindedir ve neredeyse
nüfusun tamamı dünyadaki
bazı büyük şehirlerin bir kenar
mahallesine sığabilecek
büyüklüktedir. Nüfus bir araya
toplandığında Slovenya’da km2
başına 100 kişi düşmektedir ve
Avrupa ölçeğine göre bu rakam
ortalamanın yarısıdır. Sloven
kökenli çoğunluk nüfusun yanı
sıra Macaristan ve İtalya ile sınır
bölgelerinde bu milletlerden azınlık
toplulukları yaşamakta ve Slovenya
anayasası onlara tüm hakları
sağlamaktadır. Başta Batı Balkanlar
olmak üzere, çeşitli diğer etnik
grupların da Slovenya’da daimi veya
geçici ikamet izinleri vardır. Slovenler
vatanseverdir ve yaşam kalitelerine
önem verirler. Slovenler kendilerini
çalışkan, gayretli, aktif ve iyi yabancı
dil bilen insanlar olarak tarif ederler.
Büyük bir varlık ve ulusal kimliğin
bir parçası olarak gördükleri kültür
ve dilleri ile gurur duyarlar. En
büyük ulusal sembollerinden biri de
Slovenya’daki en yüksek tepe ve
günümüzde bir sembol ve efsane
haline gelmiş olan Julian Alplerinde
yer alan Triglav’dır.
Slovenler değişime açıktır. Birçok
Sloven’in seyahat etmesine karşın
ikamet değişikliğinin nadir görülmesi

dikkate değerdir. Slovenler iyi
eğitimlidir ve düşük işsizlik oranının
keyfini yaşamaktadırlar. Bununla
birlikte, diğer modern Avrupa
toplumlarında da olduğu gibi
yaşlanan nüfus ve düşük doğum
oranı sorunu ile karşı karşıyadırlar.

Ülke
Slovenya, Avrupa’nın genç
demokrasiler neslinde yer alan
demokratik bir cumhuriyettir.
Slovenya, bağımsızlığını altı ay
öncesinde düzenlediği bir halk
oylaması kararıyla, 25 Haziran
1991 tarihinde ilan etmiştir.
Seçmenler, %90 oranında bir katılım
ile tercihlerini %88,2 oranında
bağımsızlık yönünde yapmıştır.
Bunu, uluslararası tanınma ve
Birleşmiş Milletler üyeliği izlemiştir.
Slovenya 2004 yılında Avrupa
Birliği’ne Üye Devlet olmuş, 2007
yılında Avrupa Para Birliği’ne
katılarak Euro’yu para birimi olarak
kabul etmiştir ve 2008 yılında AB
Başkanlığı yapacak yeni üyelerden
ilki olmuştur. Önceki dönemlerde
dahi Slovenya, uluslararası arenada
önemli bir aktör, dünyanın süper
güçlerinden devlet adamlarının
buluştuğu bir mekân, uluslararası
organizasyonların bir üyesi ve
dünyadaki diğer ülkelerle dostane
ilişkilerin tadını çıkaran bir ülke
olmuştur. Bu nedenle Slovenya,
her ne kadar genç bir ülke olsa

da olgun ve deneyimlidir ve
uluslararası akımlara yoğun bir
şekilde katılmaktadır. Slovenya
Anayasası, Slovenya’nın yasama,
yürütme ve yargının kuvvetler ayrılığı
ilkesi üzerine kurulu parlamenter bir
sisteme sahip olmasını sağlamaktadır.
En yüksek yasama organı dört yıllık
bir süre için seçilen 90 üyeli Millet
Meclisi’dir. Bunlardan bir üye, İtalyan
ve Macar azınlıkları temsil etmektedir.
Hükümet yürütme gücünü elinde
tutmaktadır. Slovenya Cumhurbaşkanı
silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır ve
ülkeyi uluslararası alanda temsil eder.
Cumhurbaşkanı beş yıllık bir dönem
için seçilir.

Tarih
Slovenya, devlet olmanın ilk günlerini
bin yıldan daha önce, güneyli Slav
atalarının bu bölgeye yerleştiği
ve Karantaniya (Carantania)
prensliğini kurdukları zaman
yaşamıştır. Tarihçiler bunun o dönem
içerisindeki en demokratik ve yenilikçi
devletlerden biri olduğunu iddia
etmektedir. Bu durumda Thomas
Jefferson zamanında, Amerikan
Anayasası yazarlarının ilkelerini
Karantaniya (Carantania) devletinden
almış olması şaşırtıcı değildir.
Bugün Slovenya ovaları veya
dağları üzerinden yapılacak rastgele
bir seyahat ile bu zengin kültürel
gelenek halen seyredilebilmektedir.
Bunların çoğu Hapsburg hükümdarlığı
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zamanına aittir. Slovenler 1918
yılında, daha sonra Yugoslavya
olacak olan bir krallık içerisinde,
Hırvatlar ve Sırplar ile birleşmiştir.
1991 yılında Sosyalist Yugoslavya’nın
çöküşünün ardından, Slovenya
tarihinde yepyeni bir dönem başlamış
ve bunun adı bağımsız Slovenya
olmuştur. Slovenya tarihi muhtemelen
dünya genelindeki öğrenciler için
her birinin düşlerinin gerçekleştiği bir
dünyadır.
Yüzyıllar boyunca Slovenler, dilleri ve
kültürleri aracılığıyla ulusal kimliklerini
korumuştur. Milletler uyanışı sırasında
Slovenler arasındaki sanatsal
yaratıcılık, aslında büyük ölçüde
kendi devletlerinin olmayışından
kaynaklanmıştır. Sloven dili, ulusal
kimlik ve savunmanın temelini
oluşturmuştur. Diğer sanat formları
bu örneği takip etmiş ve daha sonra
ulusal kimliği güçlendirmek için kendi
paylaşımlarına ilave edilmişlerdir.

Ekonomi
Daha başarılı geçiş ülkeleri
karakteristiği olan ekonomik ilerleme
doksanlı yıllara damgasını vurmuş ve
piyasa ekonomisine geçiş nispeten
ağrısız olmuştur. Son yıllardaki
ekonomik büyüme yüksek ve hatta
Avrupa Birliği ortalamasının çok
üzerinde gerçekleşmiştir. Kadın
istihdam da en yüksekler arasındadır.
Sloven firmaları, yurtiçi ve yurtdışında
sayısız başarılara imza atmış ve

son derece yenilikçi ürünler ile
ilgili kutlamalar yapmıştır. Kayak
şampiyonları tarafından kullanılan
Elan kayaklarını duydunuz mu?
Ya da Seaway yelkenlileri ve
Pipistrel ultra-hafif uçaklarını? Ya da
mükemmel bir şekilde ve ustalıkla
tasarlanmış Gorenje ev aletlerini?
Tüm bu küçük ve son derece
yenilikçi şirketleri, sayılarının çokluğu
nedeniyle listeleyebilmek mümkün
değildir. Fakat bu ürünlerle birlikte
ısrarlı bir şekilde (yabancı) pazarlara
girmeye devam etmektedirler. Bu
güçlü performansa, dillere destan
olmuş Sloven çalışkanlığı ve ticaret
yollarının kesişme noktasında
sahip olduğu coğrafi konum, çevre,
motivasyon ve yenilik ile ilgili çabalar
gibi faktörler katkı sağlamaktadır.
Tüm bunlar Slovenya ekonomisine,
butik tarzı bir kalite kazandırmaktadır.
Ekonomi, hizmet sunumuna yöneliktir
ve Slovenya bilgi teknolojileri
alanında en üst düzeyde hizmet
yakalamayı başarmıştır. Aynı
zamanda otomobil ve ilaç üretimi
alanında da gelişmiştir. Diğer önemli
ekonomik sektörler, gıda sanayi,
elektrikli cihazlar, metal işleme ve
kimyasallardır. Bu arada, turizm
de giderek önemli bir sektör haline
gelmektedir.

Bilim ve gelişim
Günümüz Sloven bilim adamları,
küresel bilgi yapısına birçok

buluş eklemiş olan Slovenya’nın
güçlü bilimsel geleneğini devam
ettirmektedir. Ve bunlar, zamanında
hiçbir internet bağlantısı olmadan ve
mum ışığında eğitim gören Janez
Vajkard Valvasor (Londra’daki
Royal Society üyesi,17. y.y.), Jurij
Vega (logaritmik tablolar, 18. y.y.),
Jozef Stefan (ışınım yasası, 19.
y.y.), Fritz Pregl (organik kimya
alanında Nobel ödülü sahibi,
erken 20. y.y.) veya bir roket
mühendisi olan Herman Potocnik
Noordung gibi bilim devlerinin
omuzlarında yükselmektedirler.
Modern Slovenya’nın Ar-Ge
çalışmaları, bu öncülerin izlerini
takip etmektedir. Günümüzde ArGe, oldukça çok yönlüdür ve yüksek
kalite standartlarına bağlı olması
nedeniyle dünya çapında kabul
görmektedir. Bilgisayar bilimleri ya
da nanoteknoloji gibi bazı araştırma
alanlarında Slovenya, dünyanın
en başarılı ülkeleri arasında yer
almaktadır. Bilgi, ulusal kalkınmanın
önemli dayanaklarından biri olarak
ele alınır ve Slovenya’nın araştırma
politikası, bütün modern gelişmiş
ülkelerin izlediği yolu izlemektir.
1991 yılından bu yana, Slovenya
AB içerisinde ve Avrupa’daki
diğer araştırma ve geliştirme
programlarında aktif bir katılımcı
olmuş ve bugüne kadar Avrupa’daki
araştırma çerçeve programları
içerisinde bin’in üzerinde projede tek
başına yer almıştır.

Turizm
Slovenya’yı herhangi bir mevsimde
ziyaret edebilirsiniz. Sınırı geçtiğiniz yerde
başlayan Avrupa’nın bu yeşil kısmı aslında
özel bir bölgedir; zira burada dost canlısı
insanlar herkese, güzel bir mutfak, sağlık
merkezleri ve kaplıcalar, turistik çiftlikler
ve spor faaliyetleri sunarken harikulade bir
biçimde değişen olağanüstü çeşitlilikte bir
manzara ile karşılaşmayı bekleyebilirsiniz.
Burası, kendinizi şımartacağınız yerdir.
İki saatin biraz üzerinde yapacağınız
kısa bir sürüş sizi masmavi Akdeniz
sularından Alplerin doruklarına getirir.
Bu noktadan, Pannonian ovaları ya da
hafif yuvarlak olan Dolenjska tepeleri
uzak değildir. Ve yol boyunca da, yeraltı
dünyası ile gizemli Karst yer alır. Sahip
olduğu kaplıcaların yanı sıra, tüm bu
güzelliklerdeki ortak nokta yeşil renk
ve elbette bozulmamış doğasıdır. Her
şey çok yakın ve ulaşılabilirdir, böylece
Slovenya ziyareti tekrar gerçekleştirmek
isteyeceğiniz bir deneyim olacaktır! Güneş
Slovenya’yı yılda 2000 saatten daha
fazla aydınlatmakta ve bu nedenle her
mevsim keyifli bir tatil imkânı sunmaktadır.
En zorlu konukları dahi büyüleyecek
olağanüstü güzellikte sayısız mekana
sahiptir. Golf sahaları, kayak pistleri, çeşitli
spor tesisleri, adrenalin ve diğer spor
faaliyetleri en iddialı spor tutkunlarını dahi
heyecanlandıracaktır.
Bisiklet, yürüyüş ve hatta uç sporlar
ve çeşitli eğlence etkinliklerinin tümü
sunulmaktadır.
Peki, Slovenya’yı ziyaret eden
yabancıların izlenimleri nelerdir? İlk
olarak duydukları heyecanı ifade ederler.
Bunun ardından Slovenya’nın özellikle
bozulmamış doğası, ılıman iklimi,
misafirperverliği, samimi insanları ve çok
sayıda kaplıcası ile ruhları rahatlatan ve
vücudu yenileyen harika bir ülke olduğu
tepkileri gelir. Slovenya’nın büyüklüğünün
çeşitlilik zenginliği ve insan ve doğanın
yüzyıllar boyunca süregelen bir arada
varoluşu ile ortaya çıkan değerler altında
yattığını ve Slovenya’nın temiz, modern ve
güvenli bir ülke olduğunu ilave ederler. Bu
yanıtlar ve izlenimler şüphesiz doğrudur.
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Sloven Tatları
Günümüz Sloven mutfağı Alpler, Akdeniz
ve Pannonian bölgelerden kültürlerin
ve medeniyetlerin izlerini taşımaktadır.
Bu kavşak noktasında meydana gelen
yüzlerce yıllık sosyal ve tarihsel gelişim,
asimilasyon anlamında değil, fakat
mutfak kültürü de dâhil olmak üzere
eşsiz ve orijinal bir çeşitlilik yaratma
anlamında belirli bir kültür ve yaşam
tarzı formu meydana getirmiştir.
Geleneksel Sloven mutfağı
hububat, taze süt ürünleri, et, balık,
sebze, patates, zeytin ve jambona
dayanmaktadır. Elbette bölgeye bağlı
olarak, kırsal kesim, şehir ve çeşitli
manastır tabakalarının etkilerini
birleştirmektedir. Mutfağının yanı sıra,
Slovenya’nın olağanüstü şarap yelpazesi
çeşitliliği en iyi gurmelerin damak tadına
hitap etmektedir. İyi ve keyifli yaşamayı
sevenler, termal su kaynakları ve sağlık
merkezleri, turistik çiftlikler ve birinci
sınıf restoranları deneyebilirler.
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Kültür ve sanat
Sanat ve kültür, geçmişte Slovenlere ulusal bir
politika ve kamu kurumlarının olmayışını birçok
bakımdan telafi etmede yardımcı olduğundan
Sloven tarihinde özel bir yer tutar. Slovenlerin
ulusal kültürleri ile ilgili tutumları oldukça güçlüdür
ve Slovenya, en gelişmiş Avrupa ülkeleri ile dahi
kıyaslanabilecek kültürel kurumlar, organizasyonlar
ve kültürel dernekleri kapsayan oldukça iyi gelişmiş
bir ağa sahiptir. Zengin kültürel yaşam sadece
ülkenin önemli şehirlerinde değil, Slovenya’nın
hemen hemen her köşesinde yaşanmaktadır.
Hemen her Sloven doğuştan bir yazar, ressam,
aşçı, dansçı, şarap yapımcısı, müzisyen, yönetmen,
oyuncu, blog yazarı veya gravür ustasıdır. Sevdikleri

her şey ile ilgili nasıl sanat yaratacaklarını bilirler.
Nesilden nesile aktarılan çeşitli beceri ve el
sanatlarına sahip sanatçıların yanı sıra Slovenler
ayrıca, tüm nesillerin erişimine açık olan birçok
modern sanat formunda da başarılıdırlar. Kültürel
etkinliklere katılım oldukça fazladır ve çeşitli
festivaller (özellikle yaz aylarında), yakın ve uzak
mesafelerden gelen ziyaretçileri heyecanlandırır.
Tiyatro ve konserler popülerdir; Slovenler okumayı
sever ve kültürel gelenekleri ile gurur duyarlar. Yeri
gelmişken Sloven şiirinin gururu olan ve Slovenya
milli marşı Zdravljica’nın yazarı olan şair Fransa
Prešeren’den bahsetmemiz gerekir. Marş, ulusların
birlik olmaları için çağrı yapar ve tüm iyi kalpli
insanlara kadeh yani bir zdravljica kaldırır.

Potica Slovenyaya ait olan tipik bir
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Slovenya’yı ya da yeşil
“Slovenya’yı” hissediyorum
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Kurenti, tipik karnaval figürler.
Foto: Tomo Jeseničnik
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Slovenya, ‘’Slovenya’yı hissediyorum’’
(I feel Slovenia) markası ile kendi
tanıtımını yapmaya başlamıştır; bu,
doğa ve Slovenlerin çalışkanlığı
arasındaki dengenin ifadesidir;
bozulmamış doğasını ve onu
muhafaza etme isteğimizi anlatır. Bu
tema, ormanlar ülkenin yarısından
fazlasını kapladığından yeşil renk
üzerine kurulmuştur - Slovenya’da
yeşil, sadece bir renk değildir,
doğanın sakinliği ve Slovenlerin
çalışkanlığı arasındaki dengeyi
yansıtan “Slovenya yeşilidir”.
Bozulmamış doğasını ve onu
muhafaza etme isteğimizi anlatır.
Slovenlerin, doğa ile birlikte ilerlemek
için sürdürdükleri kişisel motivasyonlar
ve müşterek bir vizyon ile coşkularını
birleştiren bir yaşam tarzı dengesini
simgelemektedir. Sloven yeşili ayrıca
bizlere, Slovenlerin ellerinin altında
hissettiklerinin neler olduğu ile ilgili
asıl yönümüzü gösterir. Ve aynı
derecede, Slovenya’yı yaşayacak tüm
duyguların ahengini anlatır. Slovenya
bu nedenle, sadece görsel anlamda
unutulmaz değildir. Slovenya hatırası
bir ormanın kokusunu, çağlayan bir
dereyi, suyun şaşırtıcı lezzetini ve
ahşabın yumuşaklığını birleştirir.
Slovenya’yı gerçekten hissedebiliriz.
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