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Đstanbul-Sharjah-Delhi
Air arabia’nın Sharjah aktarmalı Delhi uçağıyla tam saatinde havalandık. Đstanbul’dan 00:35’de kalkan
uçağımız 4 saatlik uçuş ve 2 saatlik zaman farkıyla 06:35’ Sharjah’a indi. Delhi uçuşu 07:40’da
olduğundan gerekli transit yolcu işlemleri için zaman çok sınırlıydı. Havalimanına girdiğimde gidiş
kapılarının çok kalabalık olduğunu gördüm ama çaresiz ‘transfer desk’ kuyruğuna girdim. Saatte hızla
geçiyordu. Bir görevli uçuş adıyla seslenerek öne alınca kalkışa 10 dakika kala uçağa bindim.
Kapılar kapandıktan sonra 50 dakikalık bir beklemenin ardından yolculuk başladı ve 3 saatin sonunda
sisler altındaki Delhi’ye indik. Yolda hiç uyuyamadım. Bakalım bu durumda Hindistan beni nasıl çarpacak
çok merak ediyorum doğrusu. Indira Gandi Havalimanı oldukça büyük bir yer. Ancak buradaki işlemler
hiç beklemediğim ölçüde çok çabuk yürüdü. Đçerdeki Foreign Changes bürosundan 500 dolar bozdurup
karşılığında 20600 rupi aldım ve kendimi dışarı attım.
Sis, havakirliliği, nemli hava, gürültü ne ararsan var. Ancak bunların hiçbirinden rahatsızlık duymadım.
Belki de uzun zamandan beri hazırlanmamın da bunda bir etkisi olmustur. Pre paid –ön ödemeli- taksileri
sordum. Derme çatma bir kulübede parayı peşin ödüyorsun sonra da sıradaki taksiyle yola
koyuluyorsun. Paharganj bölgesinde Smyle Inn Oteline gitmek için 300 rupi ödedim. Bu otelden 3
gecelik rezervasyon yaptırmıştım. Taksiler küçük kutu gibi birşeyler. Kir pas içindeki bir sürücüyle yola
koyulduk.

Havaalanından Paharganj'a yolculuk
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Paharganj
Boyuna birşeyler soruyor. Ben de ancak birkaç tekrarla ne demek istediğini zar zor anlayabiliyorum. Bu
geziye hazırlanırken okuduğum yazıların hemen hepsinde bu sürücülerin türlü bahanelerle sizi gideceğiniz
otele değilde komisyon aldıklarına götürmeye uğraştıklarını öğrenmiştim. Bu yüzden adama hiç yüz
vermek istemiyorum. Derken bir yerde durdu. Kendisi indi yerine gençten biri geçti direksiyona
gidiyoruz. Her türlü araç her türlü korna sesi var ama hızla da yol alıyoruz. Tabelalarından gördüm
Paharganja gelmeden ve epeyce de uzakta bulunan Karol Bagh bölgesindeyiz ve adam sık sık durup
güya adresi soruyor. Ben biraz tepki verince bu defa yine o bölgedeki bir turizm firmasında durdu. Beni
de çağırdı. Aklinca bilen kişilerle konuşturup beni ikna edecek. Adam sözde benim otelin telefonunu
çevirdi. Karşıdaki ses otelde yer olmadığını filan söylüyor. Bunların üçkağıtçı olduğunu iyice anladım ve
şoföre sertçe Paharganja gideceğimizi söyledim ve her şey değişti. Doğru Paharganja ve otele geldik.
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550 rupilik single bir oda.Buna kahvaltı ve internet dahil. Banyosu ve televizyonu var fakat penceresi
yok. Ama hiç dert etmiyorum.
Akşam Paharganj’da kısa bir tur attım. Tam bir kaos ortamı. Bu arada çok da acıkmıştım. Bir bisiklet
rikşaya atlayıp 30 rupiye Connaught Place’e gittim. Janpat caddesinin başındaki Saravana Bhavana
restoranta girdim. Rehber kitaplarda adı geçen bu yerde bir "masala dosa" yedim. Gerçekten çok güzeldi.
90 rupilik hesabı ödeyip çıktım. Bir bisiklet rikşayla da tekrar otele döndüm. Uyku bastırdı. Devamı sonra.
Korkut Güven
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