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Estonya CUMHURİYETİ

Cumhuriyetin ilân edilmesi:
24 Şubat 1918
Yasama organı:
Tek Kamaralı Parlamento: Riigikogu
Yargı:
Yüce Mahkeme
Devlet dili:
Estonca
Üyelik:
BM (17 Eylül 1991),
NATO (29 Mart 2004),
AB (1 Mayıs 2004)
Nüfus:
1 286 540
Başlıca etnik gruplar:
%69 Eston, %25 Rus
Yüzölçümü:
45 228 km²
Başkent:		
Tallinn
Büyük şehirler:
Tartu, Narva, Kohtla-Järve, Pärnu
İdari bölünüş:			
15 bölge

Arvo Iho

Juhan Ressar
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Estonya, dünyanın en
küçük ülkesi midir?
Kesinlikle değil. 45 000 km²’lik yüzölçümüne
sahip olan Estonya, örneğin Slovenya’dan iki kat,
Danimarka’dan, İsviçre’den ya da Türkiye’nin en
büyük ili olan Konya’dan biraz büyük bir ülkedir.
Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi kıyısında bulunan
Estonya’nın batısından doğusuna uzunluğu 350,
kuzeyinden güneyine ise 240 km’dir. Estonya’nın
yüzölçümünün %10’unu deniz adaları, %20
’sini de göller oluşturur. Estonya, dünyanın
yüzölçümünün %0,03’üdür.
Nüfusu 1,29 milyon olan Estonya dünyanın
en küçük ülkeleri arasında yer alır. Nüfus
yoğunluğu yüksek olan Orta Avrupa’ya göre
Estonya toprakları yoğun nüfuslu değil:
ortalama 30 kişi/km. Bu, Ankara’nın nüfus
yoğunluğundan aşağı yukarı beş kat azdır.

Estonların üçte ikisi şehirde yaşar.

Özellikle kırsal alanlar seyrek nüfusludur:
Estonların %70’i şehirlerde yaşar, bunların üçte
biri (400 000’den biraz fazla) başkent Tallinn’de.
Diğer önemli şehirler, başkente yakın bulunan
ve öğrenci merkezi sayılan Tartu (nüfusu
103 000), sanayi bölgesi olan Narva (66 000)
ve ‘yaz başkenti’ olarak tanınan güneybatı
kıyısındaki tatil merkezi Pärnu (44 000).

Eesti Instituut
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Kilise kubbeleri ortaçağdan beri Tallinn’in silüetini oluşturur.
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Tallinn’e en yakın büyük şehir, Fin Körfezi’nin
karşı tarafında 85 km’lik mesafede bulunan
Finlandiya’nın başkenti Helsinki. Tallinn’in
güneyinde 307 km’lik mesafede Letonya’nın
başkenti Riga, doğusunda Rusya’nın ‘kuzey
başkenti’ olarak bilinen St.Petersburg (395 km),
batısında ise İsveç’in başkenti olan Stokholm
(405 km) yer alır. AB ya da NATO toplantılarına
katılabilmek için Brüksel’e acele eden Eston
devlet adamları 2,5 saatlik uçuşu göz önünde
bulundurmalılar.

Öğrenci şehri olan Tartu’daki Belediye binası.

Visby
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Estonya’da kutup
ayısı yaşar mı?
Estonya, Kuzey Avrupa’da bulunmasına rağmen,
kutup ayılarının en yakın yayılma alanı buradan
kuzeye doğru 2000 km’lik uzaklıktadır.
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57° ile 59°K bulunan Estonya, Orta İsveç ile Güney
Norveç ve İskoçya’nın kuzey ucu ile aynı enlem
derecesini paylaşır. Doğuya doğru yönelirken
Estonya’nın orta enlemi Ural Dağları’nın orta
noktasını, Sibirya’yla Bering Boğazı’nı geçip
Güney Alaska’ya ve Kanada’ya ulaşır.
Estonya ile aynı boylama sahip olanlar Laponya,
Finlandiya, Balkan yarımadası, Libya Çölü, Doğu
Kongo ve Güney Afrika’nın Kap bölgeleri.
Estonya kuzeyde bulunduğu için mevsimlere
göre aydınlık ve karanlık günlerin arasındaki
fark çok nettir. Kışın en kısa günün uzunluğu
6 saatken, yazın en uzun gün 18 saat sürer. En
uzun günlerin gecelerinde havanın tamamen
kararmaması, özellikle ülkenin güneyinde
yaşayanlara mayıs başından haziran sonuna
kadar uyku problemi yaşatabilir.

Estonya’nın iklimini en çok etkileyen faktör,
ülkenin deniz kıyısında bulunmasıdır. Kuzey,
batı ve güneybatı tarafından ülkeyi çevrilen
Baltık Denizi ile Atlas Okyanusu’nun yakınlığı
sayesinde buranın iklimi, doğu tarafında
bulunan kontinental iklime sahip olan
bölgelerden daha yumuşaktır. Taş Devri’nde
toprak işleme başladıktan sonra bu ölçülü hava
şartları Estonya’ya birkaç yüzyıl için ’dünyanın
tahıl yetiştiriciliği yapan en kuzey ülkesi’
ünvanını kazandırdı.

Urmas Luik
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Eston yazı hakkında ’kayak yapmaya elverişsiz
üç ay’ diye ironik bir ifade var, fakat buna rağmen
Estonların çoğu dört mevsim arasındaki net
farkı çok iyi bulur. Haklılar! Genelde yazın
Estonya’da sıcaklık 20°C, fakat 30°C’yi bile aşan
havalar da seyrek olan bir şey değil. Aynısı kış için
de geçerli: gündüz normalde sıcaklık –2° ile –5°C
arasında, ama –25° derecedeki ayazlar da sık sık
oluyor.

Ants Liigus

Pärnu plajı yazın.

Pärnu Körfezi şubat ayında.

Estonya’da seyrek de olsa kış karsız geçebilir;
genelde ise beyaz halı ülkenin büyük kısmını
aralık sonundan itibaren mart başına kadar
kaplar. Sert kış geldiği zaman Estonya’nın bazı
adaları uzun zaman buz hapsinde kaldığından
bu adalara yalnız buz yollarıyla ulaşılır. Bu buz
yolları, yazın 25°C kadar ısınabilen, temmuz
ve ağustos aylarında içinde yüzülen körfez ve
koyları üstünden geçer.

Yaz gündönümü
21 Haziran
18 saat

Kış gündönümü
21 Aralık
6 saat

Estonya’da yıllık yağış miktarı, öncelikle, Atlas
Okyanusu’ndan gelen siklonlara bağlı. Rüzgârlar
çoğu zaman batı ve güneydoğudan estiği için,
Eston lehçelerinde bu coğrafi yönleri tanımlayan
vesikaar kelimesinin anlamı “yağmur tarafı”dır.
İskandinav Sıradağları’nın Estonya’yı direkt
okyanustan esen rüzgarlardan koruduğu için,
şiddetli hava olayları seyrek rastlanır: en son
Estonya’yı sarsan kasırgalar 1969 ve 2005’te oldu.

7

Estonya’ya meteor yağmuru
yağar mı?

Kaali krater gölünün genişliği 100 m,
derinliği 16 m.

11000 yıl önceki Buzul Çağı bittikten birkaç
yüzyıl sonra bile Batı Estonya ve adaları, buzul
gölleri ve Baltık Denizi’nin sularıyla kaplıydı.
Zamanla, Buzul Çağı’nın ardından meydana
gelen karanın sudan çıkıp yükselişi Estonya’nın
kuzeybatısında bugünlerde de yılda iki
milimetrelik bir hızla devam ediyor. Böylece
Estonya’nın 2000 irili ufaklı olan ada sayısı gün
geçtikçe artıyor.

Yağar, fakat çok seyrek.

Estonya’nın yüz şekli düzlüktür, rakımı 50 m
olan bir alandır. Yüzölçümünün sadece %10’u
100 metrelik yüksekte bulunuyor. Özellikle
rakımı en yüksek ve manzaranın çeşitliliğine
sahip olan Güney Estonya’da son buzul çağından
kalma buzullar yer yer peyzajın tekdüzelliğini
bozar. Güney Estonya’nın sırtlarının kara
buzulların hareketleri sayesinde oluşmuş kubbe
şeklindeki tepeleri, küçük ama derin göller ile
kızıl kumtaşı içine oyulmuş nehir vadileri ile
bu dalgalı peyzaj, Emajõgi Nehri’nin kuzeyinde
bulunan topraklardan göze çarpıcı bir şekilde
farklıdır. Güney Estonya’nın doğa koruma
alanlarından en ünlüsü Karula Milli Parkı’dır.

Margus Muts

Tarih boyunca meteor tarafından sevilen bir yer
olan Estonya, dünyanın meteor kraterleriyle
yoğun bir şekilde kaplanan bölgelerinden
biridir. En ünlü krater, gökyüzü demirin
ortalama 2600 yıl önce düştüğü Saaremaa
adasındaki Kaali köyünde bulunur. İnsanların
yaşadığı bölgeye düşen bu büyük astronomik
cismin oluşturduğu vurma dalgası onlarca
kilometrelik arazide hasarın oluşmasına neden
olmuştu. Kocaman ateş topu olarak aşağıya
düşen güneşi gören Demir Çağı’ndaki kuzey
halkının hafızasında ve destanlarında derin bir
iz bırakmış olmalıydı.

Haanja tepeliğinde sonbahar.
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Estonya’nın dokunulmamış endemik
topraklarının çoğu Vahe Estonya denilen
bölgede yer alır. Bu bölge, kuzey sahilinden
güneybatısına kadar uzanan bataklık ve balta
girmemiş ormanlarla kaplı arazidir; burada
diğer Avrupa ülkelerinde yok olmuş bitki ile
mantarlar, ayrıca boz kurt, boz ayı ve vaşak gibi
çok çeşitli hayvan bulunur. Vahe Estonya’nın
güneyinde yer alan turbalıklar ile malazları
korumak amacıyla 1993 yılında Soomaa Milli
Parkı kurulmuştur.

İlkbaharda göç eden ak yanaklı kazlar.

Remo Savisaar

Estonya’nın kuzey tarafının yüzey şekli, üstü
ince toprak tabakası olan geniş çayırlarla kaplı
taban morenleridir (buzultaşlar). Ülkenin en
arkaik bu doğal mirası, çayırların zor yaşama
şartlarına zamanla adapte olmuş birçok nadir
türlerin yayılma alanıdır.

Kaido Haagen

Estonya’nın batı sahillerinin gizli koyları, ilk ve
sonbaharları milyonlarca göçmen kuş barındırır.
Bölgenin ortasında bulunan Matsalu Milli Parkı,
Ramsar sözleşmesi çerçevesinde koruma altına
alınan önemli sulak alanlarından biridir.

Kireç taşından oluşan platonun kuzey uç
kısmının denize dik girmesi, Kuzey Estonya’nın
yüz şeklinin düzlüğünü dengeliyormuş gibi olur.
Böylece Fin Körfezi’nden güneye doğru onlarca
kilometre uzanan Kuzey Estonya Kayalığı oluşur.
Kuzey sahilin büyük koyları, yaylaları ve karayı
kaplayan ormanlarını korumak amacıyla 1971
yılında Estonya’nın ilk ve bugüne kadar en büyük
olan Lahemaa Milli Parkı kurulmuştur.

Tõnis Saadre

Bataklık meyveleri: yaban mersini ile sarı ahududu (Rubus
chamaemorus).

Pakri yarımadasındaki Kuzey Estonya Kayalığı.

Estonya’daki büyük yırtıcı hayvanlar

Boz kurt

200

Boz ayı

500

Vaşak

900

Boz fok

3 700
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Estonların hepsi birbirini
tanıyor mu?
Hayır, tanımıyorlar.

Eesti Instituut

Evet, Estonya’nın nüfusu azdır ve bir yabancı
Tallinn’li arkadaşıyla dolaşırken bu arkadaşının
herkesi yüzünden tanıdığını sanır. Ama nüfusun
az olmasına rağmen Estonya kültür, dil ve bölge
olarak çok çeşitlilik gösterir.

Bugünlerde şehir hayatından en çok zevk alan, gençlerdir.

Estonya’nın etnik yapısının rengarenk olduğu,
eski çağlara ait yazılı belgelere göre bilinir.
Estonya’nın ortaçağ şehirlerinde çoğu zaman
Almanca konuşuluyordu. Zamanla çeşitli etnik
gruplara ait esnaflar, tüccarlar, eğitimciler
ve din adamları ülkeyi dolaşmaya başladı.
Daha uygun bir hayat bulmaya çalışan Eston
köy halkı şehirlere taşınıp Almanlaşıyordu, o
yüzden Estonların etnik aidiyetliği çoğu zaman
’muazzam’ tarihinde saklıdır.
Birkaç kuşak şehirlerde yaşayan Estonların
gerçek Eston şehir kültürü oluşturma imkânı
oldu. Fakat yine de bu insanların şehir
ortamından daha doğal yaşamlarına dönme
isteği sayesinde büyük şehirlerin etrafında
banliyöler oluştu.

Başlıca etnik gruplar
Eston

%69

Rus

%25
Ukraynalı

%1,7

Diğer

%4,3

1940 yılların sonundaki Sovyetler Birliği’nde
iç göçün kitle hâlinde başlaması, kuzeydoğu
Estonya’nın sanayi bölgelerinde ve başkent
olan Tallinn’de Rusça konuşan büyük azınlığı
oluşturdu. II.Dünya Savaşı’ndan önce ülkenin
sadece doğusunda yaşayan Ruslardan bugüne
kadar Estonya’nın nüfusunun dörtte birini
oluşturan en büyük azınlık oldu. Büyüklüğüne
göre sonradan gelen Uykaynalıların oranı sadece
%1,7, fakat toplam Estonya’da yüzden fazla etnik
grupların temsilcileri yaşıyor.
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Estonya, Avrupa’nın tanrıya inanma oranının en
düşük olduğu ülkesi sayılır. İstatistiklere göre
tanrıya inandığını belirten kişi sayısı beşte bir
olmasına rağmen, genel olarak Eston topluluğu
ve değerleri Protestanlığa yakındır. “Çalışırsan
sevgi de olur” özdeyişi, lise bitirme sınavlarında
en çok yazılan kompozisyon konusudur.

En eski azınlıklardan biri Müslüman Tatarlar,
16 yy.’dan itibaren Estonya’da yaşıyorlar.

Peeter Langovits

Estonya halkı, Kuzey Haçlı Seferleri sırasında
13. yüyzılda Hırıstiyanlaştırılmıştı, böylece
Estonya, Avrupa’daki paganizmin son
kalelerinden biriydi. Hırıstiyanlık öncesi birkaç
gelenek hâlâ geçerlidir hatta bazılarına sokakta
rastlanabilir. Asıl yerli ve bugünlerde dinden
daha çok yaşam tarzı olan Maausk adlı inanç,
yerin hafızası var olduğunu ve doğal kutsal
yerlerin –kayaların, çayların, sunak taşlarının–
önemini vurgular.

Toomas Huik

Maalesef bunlar arasında Baltık Almanları ya da
bir zamanlarda Batı Estonya’da yaşamış Estonya
İsveçlileri gibi zengin tarihe sahip olan azınlıklar
artık yoktur. II.Dünya Savaşı sırasında bütün
nüfusu etkileyen tahliye, zorunlu göç ve kitlesel
öldürme olaylarının sonucu olarak, Estonya
yukarıda adı geçen azınlıkların dışında Yahudi
ve Çingeneleri de kaybetti.

Mana Kaasik

Kaido Haagen

Din özgürlüğü bulmaya çalışan Rus Ortodoks Eski
İnanışçılar 17.yy’da Estonya’ya yerleştiler.

Tartu’daki Jaani Luteryen Kilisesi sert ve minimalistik iç
görünümü.

Kutsal ağaca kurdela bağlamak, Maausk’un
adetlerinden biri.
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Estonya’nın kralı var mı?
Danimarka Kralı II. Valdemar,
1202-41

Lehistan Kralı II. Zygmunt
August, 1548-69

İsveç Kralı II. Gustaf Adolf,
1611-32

Rusya Kralı II. Aleksandr,
1855-81

Geçmişte Estonya’nın bütünü ya da bazı
kısımları Danimarka, İsveç, Polonya kralları
ve Rusya çarı yönetimindeydi, 1918 yılında
cumhuriyetin ilân edilmesiyle Estonya
Cumhuriyeti kuruldu.
Estonların asla kendi kralının olmamasına
rağmen, Estonya devlet arması bir krallığın
tarihinden geliyor: üç aslanlı motif 13.
yüzyıla ait, o zamanlarda Danimarka kralı
II.Valdemar Tallinn’e, benzer bir arma hediye
etmiştir. Yabancı bir monarşiye ait bir arma
kullanılmasına karşı çıkanların, Güney
Estonya’nın tarih boyu motif olarak kullandığı
akbaba figürünü armaya ekleme teklifinde
bulunmalarına rağmen, 1925 yılında üç aslan
Estonya’nın devlet armasının sembolü olarak
onaylanmıştı.

Sven Arbet

19.yüzyıla ait olan Estonya bayrağı mavi, siyah
ve beyaz renklerden oluşur. Tartu Üniversitesi
Eston asıllı öğrencileri tarafından öğrenci
derneği için kullanılan bu üç rengi hemen
bütün Eston halkı benimsemiş ve 20. yüzyılın
başlarında bu üç renk milli sembole çevrildi.

Estonya arması, altın kalkan fonunda üç mavi aslan,
passant guardant.

Estonya bayrağı, ilk şekliyle bugüne korunmuş dünyanın
nadir bayraklarındandır.
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Yüce Yargı Mahkemesi’nin 19 Hakim,
yasaları dışında kuvvetler ayrılığını
de korurlar.

Yerel yönetim birimlerinin nüfusu bölgeye göre
çok farklı: Piirissaar Adası’nda 100 kişi yaşarken
Tallinn ilçesi olan Viimsi’nin nüfusu 17 000.

Parlamenter demokrasiye özgü olarak Estonya
yönetim sisteminde yasama organı ile yürütme
erki birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Estonya
vatandaşları, yasa kabul etmesi, vergi politikaları
belirleme, devlet bütçesini onaylama yetkisine
sahip olan 101 üyelik tek kamaralı parlamentoyu
–Riigikogu’yu- dört yılda bir seçerler.

Eesti Instituut

I. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşmaya başlayan
Estonya devlet sistemi, 1920 yılında Estonya
Bağımsızlık Savaşı sırasında parlamentoya
geniş yetki veren Anayasa onaylanmasıyla
güçlendirilmişti. 1940 yılından sonra başlayan
Sovyetler Birliği işgali sonucunda zorla
kaldırtılmış Estonya Cumhuriyeti, 1991 yılında
yeniden de jure kurulmuştur.

Hızlı büyüyen Viimsi ilçesinde açılan yeni okul.

Estonya Cumhuriyeti devletinin başı, Estonya
Cumhurbaşkanıdır. Avrupa’daki parlamenter
monarşilere benzer bir şekilde Estonya
Cumhurbaşkanı örneğin ABD ya da Fransa’nın
devlet başkanlarından farklı olarak çeşitli
boyutta törenlerde ülke temsilcisi rolündedir.

Erik Prozes

Halkın sorunlarının çözülmesiyle dört yılda
bir seçilen şehir ve ilçe belediyeleri daha yakın
ilgilenir. Yerel seçimlere 18 yaşına gelmiş ve
uzun vadeli oturma izni olan herkes katılabilir.

Peypus Gölü’nde bulunan Piirissaar Adası balık ile soğanla
meşhurdur.
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Estonya ismi nereden
geliyor?
Estonya’nın yerleşim tarihi 11 000 yıl önce,
Buzul Çağı bittikten hemen sonra başlamıştı.
O devir insanlarının konuştuğu dilden bugüne
kadar kullanılan birkaç kelime kaldı, örneğin
Estonya’nın en büyük gölünün ismi Peypus
(Estonca Peipsi), fakat o insanların kendilerini
ve yerleştikleri toprakları nasıl adlandırdığı
bilinmiyor.

Estonya’nın en eski tarihi
eserlerinden biri, Pärnu Nehri
kıyısındaki Pulli kasabasından gelen
çakmaktaşı mızrak ucu.

9000 M.Ö.

Estonlar hakkında ilk bahsedenler, antik
yazarlardı. Yunan coğrafyacı Pytheas ortalama
M.Ö. 320. yılında ostiatoi adında bir halk hakkında
söz eder. M.S. I. yüzyılın sonunda ise Roma
tarihçisi Tacitus, bol kehribara sahip olan
aesti’lerden bahseder.

200 M.Ö.

9. ve 10. yüzyılda Vikingler zamanında Estonya
Austervegr –’Doğu yolları’- olarak Konstantinopol
ile Hilâfet zenginleri arasında bilinirdi. Kökü
Latince olan Estonia’yı Hıristiyan yazarlar
kullanmaya başladılar, bunların arasında
Livonyalı’lara karşı haçlı seferlerini kaleme alan
tarihçi Letonyalı Henrik de vardı.
Ortaçağ zamanında Estonya küçük feodal
devletleri ile ticari örgütü olan ve Livonya
Konfederasyonu denen Hansa Birliği’nin
üyesiydi.

800
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Estonların eski eserleri: 13. yüzyılda yapılan
Saaremaa Karja Kilisesi’nin barelyefi.

Kuzey kısmı İsveç kralına tabi olan Kurlandiya
Düklüğü adında yeni tarihi bölge 1561 yılında
Livonya Savaşı sırasında oluşmuş; bölgenin daha
fazla savaş içeren sonraki yüzyılı ise, toprakların
birleştirilmesi ve hükümdarların köy halkına
da eğitim vermek çabaları sayesinde Eston halkı
hafızasında ’altın İsveç devri’ olarak kalmıştı.
18. yüzyılın harap edici Büyük Kuzey Savaşı
sonucunda Estonya’nın bir kısmı Rusya’nın batı
ilçesi, büyük ülkenin ’Avrupa’ya açılan pencere’si
olmuştu. Sonraki iki yüzyıl boyunca soylu Baltık
Almanları Rusya İmparatorluğu yönetim
sisteminde, askeri ve akademik alanlarda kilit
rolü oynadı.

1450

1600

1700
Estonya’dan gelen en ünlü bilim adamı, embriyolojinin
yaratıcısı Karl Ernst von Baer’in adına verilen
madalya.
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1800

1850

Hürriyet Haç Nişanı: Estonya
Bağımsızlık Savası’nda (191820) yararlılık gösterenlere
verilen en yüksek mükâfat.

1900

Aynı zamanda eğitimli Baltık Almanları, Eston
halkını ekonomik ve siyasal self determinasyon
için teşvik etmişti. Bugünlerde halk uyanışı
dediğimiz hareket 19. yüzyılın ortasında
Estonların ulusal bilincinin doğmasıyla Ekim
Devrimi ve I. Dünya Savaşı’ndan sonraki
protestoları sırasında 24 Şubat 1918 tarihinde
Estonya Cumhuriyeti’nin ilân edilmesini
sağladı.
Estonya Cumhuriyeti, dönüm noktası olan
toprak reformu gerçekleştirdikten sonra Rusya
piyasasından Batı’ya yöneldi. Aynı zamanda
da devlet yönetiminde bazı değişiklikler oldu.
Örneğin, yüksek okullarda Estonca eğitimine
başlayıp temeli anadil olan kültürel hayat için
bir zemin oluşturuldu.

1920

1940

Geleceğin parlak olacağı anlatılmasına rağmen
Sovyetler Birliği’nin ziraat reformlarıyla birlikte
1949 yılında binlerce Eston sürgün edildi.

1939 yılında Molotov-Ribbentrop Paktı
sonucunda Estonya Avrupa’nın siyasi
haritasından yok olmuştu. Paktın gizli ilâvesine
göre 1940’ın haziran ayında Estonya Sovyetler
Birliği tarafından işgal edilmişti. Bu olayı
Batı ülekelerinin çoğu de jure onaylamamıştı.
Moskova güçleri, kitlesel tutuklamalar ve zorla
sürgün edilmeleriyle Eston sivillerinin etnik
kimliğini yok etmeye çalıştı. Sonrasında gelen
Nazi Almanyası’nın işgali 1941-44 yıllarında bu
dönemlerin kurbanlarının sayısını arttırdı.
1944 yılında yapılan yeni istilânın ardından
komünistlere karşı başlayan silahlı mukavemet
1950’lerin ortasında dindi, fakat Estonların
özgürlük arzusu kaybolmadı. Sonraki yıllarda
Eston milliyetçiliğin barınağı kültür olmuştu.
Sovyet rejimi zayıflamaya başladıktan hemen
sonra, 1980’lerin Estonya’sında bağımsızlığı
yenilemek üzere kitlesel hareket başlamış,
böylece Estonların hayali 20 Ağustos 1991
tarihinde gerçekleşmiş oldu.

1991

Güney Estonya’nın ilkokul duvarında, Sovyet
dönemindeki küçümseme politikalarından
hayatta kalmış Estonya bayrağı.

2010

18. yüzyıldaki feodal baskı Eston halkına kendi
toprakları üzerinde bütün haklarını kaybettirdi.
Eston milletinin self determinasyon daire-i
ruhani ya da Estoncanın bir lehçesi seviyesine
inmişti.

Yirmi yıllık bağımsızlık Estonya toplumunu çok
değiştirdi. Eesti Vabariik, 2004 yılından beri
Avrupa Birliği ve NATO’ya üyedir.
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Kaido Haagen
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Bir Estondan şarkı söylemesini isterseniz en
büyük bir ihtimalde çekinerek olumsuz bir cevap
verir. Aynı zamanda da bir koroda Eston seve seve
şarkı söyler ve koro müziği birçok kişi tarafından
Estonya’nın sembolü sayılır. ’Şarkı söyleyen
millet’ adı, 19.yüzyılın ortalarından itibaren
beş yılda bir ülkenin dört tarafından koroları
bir araya getiren şarkı festivalinden geliyor. Bu
imaj, 1980’lerın sonunda binlerce kişi Tallinn
Şarkı Festivali Sahaları’nda toplanıp Estonya
Cumhuriyetinin yeniden kurulması adına şarkı
söylediği ’şarkı devrimi’ ile doğrulanmıştı.
Bugünlerde Estonya Şarkı ve Dans Festivali
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası
Listesi’nde yer almaktadır.
Estonlar az konuşan halk olarak bilinir, buna
rağmen Estonya kültür hayatı kelime odaklı
bir kültürdür. Eston bestecilerinin birçokları,
ilhamı halk şiirlerinde bulur. Halk şiirlerinin
1 300 000 sayfaya ulaşan koleksiyonu Estonya
Edebiyat Müzesinde bulunur. Müzik dünyasında
Estonya’yı dünyaya tanıtan bestecilerden Arvo
Pärt ve Erkki-Sven Tüür’dür.
Estonya’nın kültür hayatında çok önemli olan
şey, Estonların dünyaya kendine özgü ve ironi
içeren bakış açısından bakmanın gerektiğine
ısrarla inanmalarıdır. Ayrıca bütün sanat
alanlarının -müzik, tiyatro, görsel ve dekoratif
sanatlar, sinema, mimari ve aynı derecede
önemli olan halk kültürü- Estoncada eğitimi
geliştirilmiştir.

Mati Hiis

Estonlara, neden ’şarkı
söyleyen bir millet’ denir?

Şarkı Festivali’ne hiç katılmayan Eston zor bulunur.

Estonların eğitime inancı, 17.yüzyılın sonunda
köy okullarının açılmasıyla okuma yazmanın
geniş kitleleri kapsamasına dayanır. İkincisi,
başlangıcını 19.yüzyılın ortalarında Kalevipoeg
destanının kitap halinde çıkmasından almış
edebiyat geleneği. Anadil edebiyatının rolü
20.yüzyılın zor yıllarında daha da arttı: satırlar
arasında yazma ve okuma yeteneği, o dönemin
rejimine karşı çıkmanın bir yolu olmuştu.

Estonya’da çok sevilen ikinci kültür dalı, tiyatro.
Merak uyandıran dramlar, opera ve müzik
hayatıyla sadece Tallinn ve Tartu değil, nüfusu
20 000 kişiden az olmasına rağmen tiyatro
merkezleri olan Rakvere ile Viljandi ünlüdür.
Estonya’nın nüfusu 1,29 milyon olduğu
düşünülünce, yılda bir milyon tiyatro ziyareti
ile yüz yeni sahneleme şaşırtıcı bir başarıdır.
Üç aylık ’açık hava mevsimi’nde çayırlarda,
turbalıklardaki adalarda, çiftlik parklarında
düzenlenen gösteriler Estonya’nın dört bir
tarafından gelen insanları bir araya getiriyor.
Estonya sineması, Izlanda gibi dünyanın en
küçük seyirci topluluğu için film yapıyor. Buna
rağmen her yıl belgesel ve çizgi film mevcut
olarak Estonya yapımı filmler piyasaya çıkıyor.
Estonya animasyonunun ironik mecazla dolu
çizgi ve stop motion filmleri dünya çapında
birçok ödül kazanmıştır.

NO99 Tiyatro’sunda Kral Übü oyunu.
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Eston evlerinin çoğunda kitaplar bir değil, birkaç
raf doldurur ve her küçük şehir ve kasabada
halk kütüphanesi mutlaka bulunur, böylece
ülkenin kütüphane sayısı 500’ü aşar. Kültürün
yeni şekillerinin yaygınlaşmasına rağmen,
Estonya’da edebi eserleri içeren kitabın rolünün
azalmasını gösteren bir işaret yoktur. Yazar ve
şairler de eskisi gibi bütün halkın sesi olarak
görülür.

Ene-Liis Semper
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Leigo Göl Müziği Festivali, Estonya’nın yaz mevsiminin
vazgeçilmez bir etkinliktir.
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Estonlar hiç konuşur mu?
Evet, elbette konuşurlar, bazen de susarak.

Estonya’nın halk mirasını anlamak, kentleşmiş
bugünkü Estonun hayat değerlerini anlamayı
sağlar. Örneğin Eston masallarındaki baş
kahramanı asla ne bir kral olur, ne de elinde
keskin kılıç bir canavara karşı savaşır. Daha çok
kendi zekâsına ve hızlı algılayışına güvenir,
herhangi bir konuda ve herhangi bir canavarla
tartışıp sonunda onu mutlaka kandırır.
Öz ironisi, romantik olandan daha çok rasyonel
ve skeptik karakteri yüzünden Estonların
imajı ‘inatçı ve içe kapanık bir millet’ oldu.
Gerçekten Estonlar bir yabancının ahlâk
dersine katlanamaz, çünkü kendinin her
şeyi iyi bildiğine çok içten inanır. Her günkü
durumlarda Estonun kendi haklarını savunma
tekniği beklenmedik bir şekilde olur: sadece
inatla susmak. Eski bir atasözünün dediği gibi
‘Konuşmak gümüş, susmak altındır’.

İlkbahar

Çeşitli mevsimlerde Eston

Yaz

Annika Haas

Estonun karakterini oluşturan, memleketinin
doğası ile tarihidir. Uzun ve karanlık kış geceleri
insanın kendi iç âlemine çekilmesinin ve
faydasız konuşmadan vazgeçilmesinin sebebi
olmuştur. Fakat aynı zamanda da bu uzun
ve monoton geceler boyunca kapalı evlerde
çalışma dönemleri, insana kendini analiz
etme ve sanatsal hayalgücü geliştirme imkânı
sağlamıştı.

Kışları somurtkan olan Estonlar yaz gelince gevşiyor:
misafirleri davet ediyor, yeni insanlarla tanışıyor hatta
gülebiliyorlar.

Yabancı ülkeden gelenler, Estonların insan
ilişkilerinde duygusallıktan sakınmaya
çalıştığını göz önünde bulundurmalıdırlar.
Diğer kültürlerde açık ve net söylenmesi gereken
şeyleri, Estonya’da yaşayanlar birbirini çok
yakından tanıyana kadar söylemezler. İnsanın
sosyal seviyesi Estonlar için bir önem taşımaz,
ayrıca iltifatlarla boş kelimeleri ne söylemeyi ne
de duymayı severler. Bu, Estonların otoritesine
sahip olanla bile dalga geçilebileceğine
-hatta dalga geçmek gerektiğine- çok içten
inanmasından kaynaklanıyor.

Sonbahar

Kış
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Estonların ünlü harflere

bağlılığını şu cumle gösteriyor:
“Kuuuurijate töööö jäääärel”.

Gramer bakımından Estonca kendine özgü
özellikler taşır: ad durumu sayısı 14, aynı
zamanda ne artikel, ne de cinsiyet kategorisi
vardır, hatta gelecek zamanın eki bile bulunmaz.
Bütün bunlar, Estoncayı diğer Hint-Avrupa
dillerinden ayıran özelliklerdir. Bu özellikler,
Estoncanın korunmasını, her alanda genişçe
sözvarlığına sahip olan modern kültür dili
olarak Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden biri
olmasını sağlamıştır.

Estonca; Fince, Macarca, Saami Dili ve diğer
dillerle Fin-Ugor dil ailesine ait, bu dillerin
temsilcileri Avrupa’ya ilk yerleşen halklardandı.

Estonya’da Estoncayı ortalama 1,1 miljon kişi
konuşuyor. Anadili olarak Estonca konuşanların
sayısı ise 920 000 kişi. 19. ve 20. yy. ister gönüllü,
ister zorla göç edenler İsveç, Finlandiya, Kanada,
ABD, Rusya, Almanya ve birçok başka ülkede
irili ufaklı azınlık oluşturdular. Bugünkü
Estonların girişimciliğini göstermek için Ernest
Hemingway’in “güzelce bronzlaşmış ve tuzlu
deniz rüzgârından saçları solgun en az iki Eston
bulunmadığı Güney Amerika’nın tek bir limanı
yoktur.” alıntısı yeterlidir.

Tanel Laan

Küçük halklara özgü olduğu gibi Estonların da
etnik kimliği sıkı sıkıya dile bağlıdır. Kalbin
derinliklerinden gelen, bol anlamla yüklü anadil
kelimeleri kaybolmuyor: bunlar, Estonların
hayallerini korumak için gizli bir silâh gibidir.
Şaşırtacak bir durum değil: Lüteryen reforması
sırasında yazılı Eston Dilinin oluşmaya
başlamasının tarihi 16.yüzyılken, en eski
şarkılara dayalı ve özel ritme sahip sözlü dilin
mirası bin yıllık tarihe uzanır.

Rotamız, Güney!
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Estonya’ya kaç ülke sığar?

Yüzyıllar boyu Estonların yerleşim alanı iki
kısımdan ibaretti: kuzeyde tarihi bölge Eestimaa
ve güneyde yer alan Liivimaa. Bugünlerde de
kuzeyden güneye yönelirken peyzaj değişir,
kiliselerin üstündeki haçların yerini horoz
figürleri alır, hatta çayırlarda otlayan ineklerin
rengi siyah beyazdan kırmızıya döner. Ayrıca,
Estonların konuştuğu dil ve birçok insanlara
göre dinleri de değişir.
Kuzey ve Güney Estonya’nın farkları
başkentlerinde de – deniz kıyısındaki Tallinn’de
ve ülkenin ortasındaki Tartu’da – göze çarpar.
Tartu’nun ziyaretçileri, pragmatik ve havalı
Tallinn’lilerin önemsemedikleri ’Tartu ruhu’
hakkında mutlaka birşeyler duyarlar. Aynı
zamanda da Tallinn’liler, Tartu’da yaşayanların
kendilerini akademik hayata gömdükleri
konusunda şaka edebilir.
Estonya’nın yüzölçümünün küçük olmasına
rağmen, şaşırtıcı sayıda birbirinden çok belirli
çizgilerle ayırt edilen etnik gruplar yaşar.
Viljandi ilinin güney tarafı Mulgimaa, yerlileri
de ’mulgid’ olarak adlandırılır. Mulgimaa’da
yaşayanlar hem güçlü, açıkgözlü, hem de eli sıkı
ve biraz da nazlı sayılır. Bu insanların hafif havalı
olmalarına rağmen, ya da galiba inatçı oldukları
için, Estonların 19.yüzyıldaki self determinasyon
oluşması ve sonradan cumhuriyet kurulmasında
önemli rol oynarlar. Bugünlerde Kültür
Akademisinin bulunduğu Viljandi şehri,
Estonya’nın kültür merkezidir; burada her yıl
temmuz ayı sonu Estonya’nın en büyük eski
müzik festivali düzenlenir.

Lauri Kulpsoo

En az iki. Hatta dikkatli birisi daha çok bile
görebilir.

Geleceğe doğru yönelmiş ’Tartu ruhu’.

Estonya’nın özelliklerini en çok taşıyan bölge,
güneydoğuda bulunan ve düzlük olan Kuzey
Estonya’ya göz çarpıcı bir şekilde benzemeyen,
göllerle kaplı tepelik yüz şekline sahip olan
Võromaa. Burada yaşayan insanın dili de
yazı dilinden çok farklı, bu farklılıklar da bu
dili ayrı bir dil olarak kabul edilmesine izin
veriyor. Võro’luların, kendi kültürüyle gurur
duymak için bir çok nedenleri var: Võro dili yazı
kurallarına ve yeni türetilmiş sözcüklere da
sahip olduğundan ortaokulda ayrı bir ders olarak
verilir.
Güneydoğu Estonya’nın dört ilçesi, Rusya
tarafındaki sınır bölgeleriyle birlikte Setomaa’yı
oluşturur. Yerliler –Seto halkı– Estonya’nın etnik
gruplarının arasında en enteresan olanıdır.
Ortodoks olmalarına rağmen, eski paganizme
ait gelenekleri de yaşatmaya devam ediyorlar:
atalarına saygı göstererek mezarlarına yemek
getirilmesi bunlardan sadece biridir.

Özgün özellikler taşıyan başka bir bölge
ise, Batı Estonya adalarıdır. Bunlardan en
büyüğü –Saaremaa- yel değermenleri ve bira
uzmanlarıyla meşhurdur. Ada insanlarının
hayatı daima denize bağlıdır ve erkekler
denizdeyken tarlada çalışan güçlü kadınlar
hakkında efsaneler söylenir. Adalarda konuşulan
Estonca telâffuz bakımından İsveççeye
benzeyerek melodik entonasyonuyla ilgi çeker.
Bu da adalarda yaşayanların denizaşırı İsveç ile
en eski çağlardan beri sıkı ilişkileri olduğunu
gösterir. Saaremaa Adası ile büyüklüğü
bakımından ikinci sırada gelen Hiiumaa
Adası’nda yaşayanların şakaları diğer Estonlara
karamsar gelebilir. Tıpkı İngiliz mizahının Kıta
Avrupası’nda yaşayanlara geldiği gibi. Ayrıca,
dünya tarihinde İngiltere, Saarema ile Hiiumaa
dışında gerçek bir deniz ülkesi olmadığı, adalılar
için söz götürmez bir gerçektir.

Elmo Riig
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Mulgimaa’nın tarihi sınırlarını belirlerken.

Tallinn
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Hiiumaa
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Saaremaa
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Muhu
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Virumaa
Estonya’nın
kalbi

Narva
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Paide

Tartu

Pärnu

Mulgimaa

Kihnu
Adası

Setomaa

Rauno Volmar
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Võromaa

Kihnu Adası’nda yaşayanların günlük kıyafetleri, halk
kıyafetidir.

Estonya’nın en zengin kültürlerinden biri, Seto’ların kültürü.
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Estonlar geçimlerini
nasıl sağlarlar?

Lübeck

Reval
(Tallinn)

Genellikle Estonlar geçimlerini küçük ya da
orta büyüklükte şirketlerde, ayrıca da kamu
sektöründe çalışarak sağlarlar. Küçük esnek
demektir: hareket hızlılığı, doğal kaynaklara
sahip olmayan küçük bir ülke için en verimli bir
dayanma stratejisidir. Estonya’da sanayi devleri
yok, tek istisna olan kuzeydoğuda bulunan 7000
kişiye iş veren enerji fabrikası örnek olarak
verilebilir. Estonya’da bol miktarda bulunan
şist kullanarak çalışan iki elekrik fabrikası
Estonya’nın elekrik bakımından bağımsızlığını
sağlamasına rağmen yakın bir gelecekte daha
tasarruflu enerji üretim yolları bulunmalıdır.

Cumhuriyeti yeniden kurulduktan sonra
Estonya, fazla bürokrasiyi gerektirmeyen açık
ekonomi modelini uygular. Ayrıca, Estonya hem
devlet, hem özel sektörde bilişim teknolojileri
kullanma girişimliğiyle de ünlüdür. Bazı
teknolojileri kullanmak Estonlar için çok
sıradan bir işlem olmuştur: örneğin, kimlik
kartıyla e-bankalar, e-beyannamesi gibi yapılan
işlemler, hatta e-seçim uygulamaları da ihraç
maddesi olmuştur.
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Estonya ekonomisi çok eski zamanlardan beri
‘Kuzey’in Akdenizi’ olarak da adlandırılan
Baltık Denizi’nin kıyısında bulunmasına
dayalı. Ortaçağın deyişine göre Hansa Birliği’ne
ait Estonya şehirleri ‘tuz üzerine kurulmuş:
tuz, o zamanların Batı Avrupa ile Rusya
arasındaki ticarette en önemli mallardan
biriydi. Estonya’nın o dönemlerde en çok
ihracatı yapılan uzun ömürlü ‘füme’ tahılı ve
balmumu yıllardır önemini yitirmiş olmasına
rağmen, bugünlerde Estonya’nın Kuzey Avrupa
ekonomisinde önemli yeri vardır. Doğu ile
Batı arasındaki ticaret yollarında bulunan buz
tutmayan limanların, 21.yüzyılda da avantajları
göz önündedir.

Novgorod

Skype, Estonya’nın yarattığı kesinlikle en ünlü bilişim
teknolojidir.

Estonya’nın sanayi üretiminin %60’ı,
nüfusun ise üçte biri başkent Tallinn’dedir.
Burada ülkenin en önemli havalimanı,
demiryolu kavşağı ve Baltık Denizi’nin en
büyük ticari limanları bulunur. Ortaçağdan
kalma ‘Eski Şehir’ denilen Tallinn’in antik
kısmı daima turistlerin ilgisini çeker.
Tartu’nun ekonomik hayatı ise 1632 yılında
İsveç kralı II.Gustav Adolf tarafından
açılan Tartu Üniversitesi etrafında döner.
Estonya’nın akademik merkezi olarak
Tartu, mükemmel eğitim ve güçlü bilimsel
araştırma geleneği gibi Estonlara özgü
özelliklerin sembolüdür.

Ahşap işlemesi, Estonya’nın her ucunda insanlara iş veriyor.

Peeter Langovits

Eston halkının hafızasında atalarının
arketipi, cesur balıkçı ile dayanıklı çiftçi
olarak kalmasına rağmen, bugünkü
Estonya’nın tarımcılık ve balıkçılık
geleneklerini yaşatan kişi sayısı Avrupa
Birliği’nin istatiksel ortalamasının altına
düşmüştür. Özellikle nüfusu yoğun olmayan
bölgelerde girişimci gençler eski kültürle
bağlayan yenilikleri bulmaya çalışıyor:
bunun örnekleri, doğa turizminin hızlı
gelişimi ile ahşap prefabrik ev yapımıdır.

Väinu Rozental
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Otel büyüklüğünde kruvaziyer gemileri, antik Tallinn’i merak
edenleri getiriyor.

Estonya’nın işgücü istatistikleri:
Eğitim ve sağlık
sektörü

Ticaret ve
hizmet sektörü

%26

Endüstri

%21,9

%19,4

İdarecilik ve
devlet emniyeti

%6,2

İnşaat

%8,9

Ulaşım ve
ulaşım yolları

%8,3

Ziraat,
ormancılık,
avcılık ve
balıkçılık

%4,0

Finans,
sigortacılık ve
emlâkçılık

%3,4

Diğer

%1,9
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Jaanipäev bayramında
Estonlar nereye kaybolur?
Yaz gündönümünden bir iki gün sonra, 23
Haziran gecesinde Estonya şehirleri tenhalaşır.
Fırsat bulabilen herkes, Jaanipäev (Yaan’ın Günü)
olarak adlandırılan ve yılın en uzun gününü
belirten, Estonların en önemli bayramlarından
birini kutlamak üzere şehir dışına çıkıyor. Bu
yaz bayramının geleneği en eski çağlardan,
putperestlik döneminden bugüne kadar
yaşatılmıştır. Alacakaranlığı sadece birkaç saat
süren Yaan’ın gecesinde ülkede binlerce ateş
yakılır, bunlar etrafında şarkı söylenip dans
edilir. Alevler azalınca ateşler üzerinden atlanır:
bunun, insanı bütün kötülüklerden koruduğuna
inanılır.

Estonların diğer önemli bir bayramı, kış
gündönümünden sonra en karanlık zamanlarda
kutlanan Noel bayramıdır. Bayramın Estonca
ismi jõulud, bu bayram Hıristiyanlık öncesi
İskandinav topraklarının mirasıdır. Bugünlerde
jõulud (Eski Nors Dilinde jule) aile bayramıdır:
mum ışığında parıldayan süslenmiş çam
ağacının yanında ailenin yaşlısı genci Noel
Babanın gelmesini bekler. Hediye dolu torbasıyla
Noel Babanın rolünde genellikle ev sahibi olur.
Hediyelerden sonra domuz kızartması, kırmızı
yaban mersini reçeli ile kan sucukları ve ekşi
lâhana ile patates gibi geleneksel yemeklerle
dolu Noel sofrasına geçilir.

2,5 m
Sıradan
atlayış

Gert Müürsepp

Kaido Haagen

Jaanipäev gecesinde Fecir’le Gece Kızıllığı’nın bir anlık
buluşması ancak kısacık bir alacakaranlığa sebep olur.

10 m
Cesur
atlayış

Hediye almak için mutlaka bir şiir okunur.
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Andres Haabu

Marko Mumm

Milli bayramlarından Estonlar için en önemli
olan, 1918 yılında Estonya Cumhuriyeti ilân
edilmesini ifade eden 24 Şubatta kutlanan
Bağımsızlık Günü’dür. Şubat günlerinde
havaların su birikintilerinden kuvvetli bir
ayaza kadar büyük bir değişiklik göstermesine
rağmen, her hava şartlarında Bağımsızlık Günü
sabahı Tallinn’de askeri geçit düzenlenir. Akşam
ise Estonların çoğu televizyon karşısına toplanıp
Cumhurbaşkanı’nın resepsiyonunu izler. Tabii
eğer kendileri davetli değillerse.

Bagımsızlık Günü’nde gerçek vatansever:

7:33 (güneşin doğuşu) – bayrak çeker,
11:00 – Savunma Birliği’nin gönüllüleri arasında askeri
geçidine katılır,
18:00 – Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını dinler.

Elmo Riig

Eski takvimlerin özel günleri hâlâ önemini
yitirmemiş. Şubat ya da Mart ayında kutlanan
Apukurya günleri bahanesiyle çocuklarıyla
beraber büyükler de kızaklara binmenin
tadını çıkarmaktan asla vazgeçmezler. Mardi
(10 Kasım) ve Kadri (25 Kasım) günlerinde
üzerindeki köstümleri ile çocuklar kapı kapı
dolaşır, şarkı söyleyerek gelecek mutluluk adına
şeker toplarlar.

Apukurya günlerinde kazık izi ne kadar uzunsa, yazın yetişen
keten o kadar da uzun olurmuş.
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Estonlar haftasonları
neler yaparlar?

Peeter Langovits

Bu, mevsime göre değişir. Kışın spor seven
Estonlar kayak yapmaya giderler. Çoğu zaman
düz alanlarda kayak yapmaya alışmış olan halk,
bazen tepelere de çıkar. Birkaç bin sadık spor
severler Şubat ayında 63 kilometrelik Tartu
Kayak Maratonu’na katılmak üzere bir araya
gelir.

Yazlıkta dinlenme anı.

Baharda havalar ısınmaya başlarken
haftasonları Eston halkının büyük kısmı şehir
dışına yönelir. Eston ailelerinin birçoğunun
küçük bahçeli yazlık evleri vardır. Bahçelerde
mutlaka meyve ağaçları bulunur; kışın
buzdolabından kavanoz kavanoz çıkarılan reçel
mutlaka orman ya da bahçe meyvelerinden olan
ev yapımı reçeldir.

Arne Ader

Estonya’nın hemen yarısını orman ile
turbalıklar kaplar. Bunların çoğu milli parklar
olarak koruma altına alınmıştır. Şehir dışında
açık havada yürümek, Estonların en sevdiği
şeylerden biridir: şehirde yaşayanlar bile 30
dakikalık bir araba yolu ile ormana, mantar
toplamaya, doğa resimleri çekmeye ya da
öylesine temiz hava almaya gider. Rahat bir
güzergâh bulmaya zorlananlar, özel haritalarda
işaretlenmiş yollardan birini seçebilirler.
Yaz tatillerinde turbalık yolları bile kalabalık olabilir.
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Yaz etkinlikleri arasında tabii ki denize gitme
zevki de vardır. Estonya’nın kumsal kıyıları
kilometrelerce uzanıp gider, güney ülkesinden
gelen insan ise denizin suyunu serin bulur ve
ancak Estonların denize girmelerine ve sörf
yapmalarına uygun olabildiğini düşünür.

Liis Treimann

Uzun sıcak yaz günleri, çok çeşitli aile
etkinlikleri için elverişlidir: köy bayramları,
oyunlar ve bisiklete binmeler, açık havada
gezmeler sık sık yapılır. Etkinlik seçeneği o kadar
geniştir ki bazen nereye gidileceğine, nerelere
katılacağına karar vermek zordur.

Folk metal grubu Metsatöll ile Estonya Devlet Erkek
Korosu’nun ortak konseri.

Cumartesi günleri saunaya gitme, yediden
yetmişe herkes için gelenek hâline gelmiştir.
Her türlü hava şartlarında vücüdü dinç tutmak,
sağlamlaştırmak için sımsıcak saunadan en
yakın göllerden birine koşup atlanır.

Urmas Luik

Kışın Estonlar şehir dışındaki yerlere gitmezler,
böylece gezi boşluğunu tiyatro ve konser
salonları doldurur, evdeki masaların üstünü
de bol kitap kaplar. Gençler yine de yeni
alternatifi bulmaya çalışır, böylece ya dünyada
yaygınlaşmış kulüp kültürünü benimser, ya
kendi kültürüne ait eski müziklere başvururlar.

Andras Kralla

Bazı Estonlar hiç bir yerde Web’den vazgeçmeye hazır
değiller.

Sauna zevki.

Kaido Haagen
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