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Onüçüncü sayısını elinizde bulundurduğunuz Emanname ile 
birlikte son altı yılda Türkiye’de değişen bir çok şey oldu. Yeni 
bir tarih anlayışı, yeni bir kültürel kavrayış toplumun her ke-
siminde gittikçe artan bir hızla yayılıyor. Daha düne kadar 
‘Rumeli’ deyince ‘suyun öbür tarafı’ sananlar, Rumeli’nin ne 
kadar Türk ve ne kadar Müslüman olduğunu yeni yeni far-
ketmeye başladılar. Emanname’nin Mayıs 2002 tarihli daha 
ilk sayısında kapak konusu yaptığı “Hicaz Demiryolu”nun, 
kültür ve medeniyetimiz adına önemini kaç kişi bilebiliyordu 
o yıllarda? Ortadoğu’nun bağrına çizilmiş bu demirden hat, 
tüm estetiği ve misyonu ile Osmanlı Coğrafyası üzerindeki 
varlığını sürdürürken, 100’üncü yıldönümünde ilk kutlayan 
ülke Suriye oldu, Ağustos ayında Şam-ı Şerif’te.

Bir diğer kutlama ise 18 Aralık tarihinde İsrail’de yaşanacaktır. İsrail’in en önemli müzelerin-
den biri olan Haaretz’de, Hicaz Demiryolu’nun 100. yılı anısına bir sergi açılacak. Sergide, TC 
Başbakanlık Türk Tanıtım Fonu ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın maddi manevi destekleri 
ile Doku Film tarafından 1998 yılında gerçekleştirilen “Hicaz Demiryolu; Yüz Yıl Süren Yol-
culuk” belgeselinin sürekli gösterimi yapılacak ve belgesel ile birlikte hazırlamış oldukları 
albümün fotoğrafları sergilenecektir. Ayrıca İsrail’de bulunan orijinal bazı dökümanlar da 
ilk defa burada sergilenmiş olacaktır. Bu önemli belgelerin arasında projenin baş mühendisi 
Meissner Paşa’nın Sultan Abdülhamid’e gönderdiği ve bu topraklardaki demiryollarının ta-
mamlanmış ve halkın hizmetine hazır olduğuna dair bir mektup da bulunmaktadır.

Burada Eylül ayında yaşadığımız ve bizi acıtan bir 
durumu yazmadan geçemiyeceğim. Yaklaşık bir yıl 
önce Topkapı Sarayı’nın efsane Başkanı sayın Prof. 
Dr. İlber Ortaylı’ya Hicaz Demiryolu’nun 100. Yıl 
Sergisini sarayda yapmayı teklif ettik. Kendileri bu 
teklifimizi büyük bir memnuniyetle kabül ettiler ve 
gerekli çalışmaların başlatılması için görevlendir-
me yaptılar. Sadece bir fotoğraf sergisi olmayacak, 
Topkapı Sarayı’nda bulunan çok değerli objelerle 
birlikte, Doku Film arşivindeki 5000 dia arasından 
seçilecek fotoğraflarla uluslararası değerde bir et-
kinlik ortaya çıkacaktı, Eman Tur’un destekleri ile.

Ancak Topkapı Sarayı’nda bulunan günyüzüne 
çıkmamış objelerin derlenmesi için -ki bunların 
arasında Medine Müdafii Fahreddin Paşa’nın, son 
Hicaz Demiryolu seferi ile İstanbul’a getirilen ema-
netlerin kendi elleri ile tuttuğu kayıt defteri de bu-
lunmaktadır- sergi ileri bir tarihe ertelendi! Ümid 
ediyorum ki, İlber Ortaylı hocamızla birlikte Hicaz 
Demiryolu’nun 100. Yıl Sergisini, bahar aylarında 
gerçekleştirebiliriz. Yüz yıllık bir Hicaz vagonunun penceresine vuran, 700 yıllık bir kültür ve 
medeniyetin yansımalarını Topkapı Sarayı’nın Has Ahırlarında ziyaretçilerine hissettirebiliriz. 
Bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti için de önemli bir görev ve yükümlülüktür. Hi-
caz Demiryolu için Suriye’nin, İsrail’in hissettiğini, projenin mimarı ve sahibi olan Türkiye’nin 
hissedememesi, payitahtında sergileyememesi düşünülemez bile!.. 

Emanname’nin daha ilk sayısında kapak dosyası yaptığı “bir kültür ve medeniyet yolculuğu” 
olan Hicaz Demiryolu’nun 100. Yıl hatırası için yapılacak olan bu serginin haberini, 14. sayı-
mızda duyurmak üzere, 13. sayımızın bir sergi görünümündeki sayfaları arasında çıkacağınız 
yolculuğa uğurlamak istiyorum sizleri.

Mustafa Aksay
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Haluk Dursun         Bülent Katkak Haluk Dursun         Bülent Katkak

Mehmet Ali Gökaçtı         Bülent Katkak

Kopenhag 
kriterlerimizi aştı! 

“Sen de benim gibi 
yârsiz kalasın!”

Selanik

Mübadelenin gölgesi düşer
Selanik’in üstüne!

Sema Sak         Bülent Katkak

24

14

4

Elbasan’dan Tiran’a      
Bizim Arnavutluk

Mustafa İsmet Saraç         Bülent Katkak

32

Sonunda 
papazı bulduk! 
Aynaroz

40

Erhan Afyoncu         Bülent Katkak

Fatih’in fethedemediği 
Akçahisar

48

İçinden Tuna, dışından Morova 
Çevresiyle Bratislava

56

64
Rodos’ta 

bir teravih namazı

Haluk Dursun         Bülent Katkak

Haluk Dursun         Bülent Katkak
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Şirin evler, temiz caddeler, 
deniz, düzenli bir mimari, 
müzeler, güler yüzlü insanlar, 
sınırsız alışveriş ve 
yemek seçenekleri…
Kısacası Kopenhag, bir şehirden 
bekleneni fazlasıyla sunuyor 
misafirlerine. 

Selanik kendisini hemen ortaya 
çıkarmayan, uzaktan 
bakanlara, gelip geçiverenlere 
asla kendini göstermeyen bir şehir. 
Dışardan zahiri olarak 
baktığınızda sizi kucaklamayan 
ama, derununa aşina 
oldukça koynundan 
çıkamayacağımız bir şehir...
Bu Selanik her seferinde 
biraz daha çok kendine çekiyor, 
koynuna alıyor. 
Her seferinde de bizi tarihin 
derinliklerine daldırıyor...

Beş asır boyunca Osmanlı 
hakimiyetinde kalmış ve 
siluetini altmıştan fazla 

caminin kubbe ve 
minareleriyle süslediği 

Selanik, 1912 Balkan 
Savaşı esnasında tek 

bir kurşun atılmaksızın 
Yunanlıların eline geçmişti. 

500 yıl Osmanlı 
egemenliğinde kalmış, 

tarih ve kültür belleğimizde 
Osmanlı’ya yetiştirdiği 

paşaları, ciğeri, kaldırımı, 
böreği ile çok derin 

bir yer edinmiş Arnavutluk’a, 
Ohri gölü tarafından 

duhul ediyoruz. 

Arnavutluk coğrafyasına 
girdiğimde ilk aklıma gelen 
Arnavutlar’ın milli 
kahramanı İskender Bey ile 
Fatih’in bile ele geçiremediği 
direniş merkezi kartal yuvası, 
Akçahisar, yani Kroya 
(Kruje) oldu.

Demir Perdenin 
en batısındaki,

Slovakya’nın 
başkenti Bratislava, 

dört yüz otuz bin 
kişilik küçük 

bir Prag; 
biraz da küçük bir 

Viyana sanki. 

Yıllar sonra geldiğim, 
Osmanlıların Cezair-i Bahri Sefid 
adını verdikleri, Ege Adaları 
vilayetinin başşehri Rodos 
yine aynı Rodos’du, ama bu 
sefer denizden bakıldığında 
iki caminin minaresi 
gözüküyordu. 

Manastırlar bölgesine sadece 
erkekler girebiliyor. 

Kadınların girmesi yasak. 
Hatta “dişi hayvanların” da 
sokulmadığı söylentisi var. 

Erkekler de çorapsız, şortla, 
kısa kollu giremiyorlar. 

Küpelilerin bile girmesi yasak. 
Allah’tan saça sakala karışmıyorlar. 

Çünkü bir ara sakalsızları da 
almıyorlar diye bir rivayet 

duymuştuk. Teknede papazların 
cep telefonuyla konuştuklarını, 

güneş gözlükleri taktıklarını, son 
derece neşeli havalar sergile-

diklerini görünce biraz rahatladık. 

İçindekiler
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Selanik Havaalanından şehre doğru yola çıktığınızda yol üzerinde bir tabela dikkatinizi çekiyor. 
“Nea Moudania” yani Yeni Mudanya. Bizim Anadolu’dan mübadele ile gelen Mudanya muhacirlerinin 
kurdukları bir yerleşim birimi. Selanik ve civarında Anadolu kökenli Rumlarla her an ve her yerde 
karşılaşabilirsiniz. 15 km’lik bir yol sizi Selanik’e götürüyor, etrafta gülibrişimler. Şehir merkezinde 
Beyaz Kule eski devrin bir alamet-i farikası olarak karşınızda duruyor. Önce Venediklilerce inşa 
edilmiş, son olarak Mimar Sinan tarafından ihya edilmiştir. 30 m. genişliğinde, 70 m. çapında, 
6 katlı bir kuledir. Onu saymazsanız rıhtımdayken neredeyse İzmir’deyim bile diyebilirsiniz. İlk 
gördüğümde ben de İzmir’e  ne kadar çok benziyor demiştim, sonra o kadar çok gittim ki Selanik’e 
-İzmir’den daha çok- İzmir’i görünce Selanik’e benziyor demeye başladım...

“Sen de benim gibi yârsız kalasın!”

Haluk Dursun        Bülent Katkak

SELANİK
4 5
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elanik kendisini hemen ortaya çıkarmayan, uzaktan 
bakanlara, gelip geçiverenlere asla kendini göstermeyen 
bir şehir. Dışardan zahiri olarak baktığınızda sizi kucakla-
mayan ama, derununa aşina oldukça koynundan çıkama-

yacağımız bir şehir.
Osmanlılar zamanında Via Egnatia (İstanbul’u Adriyatik sahillerine 
bağlayan ana yol) caddesine Vardar Caddesi adı verilmiş. Şehrin 
ana damarı burası, dolayısıyla tarihi eserlerin bir bölümü de bu 
cadde üzerinde.
Önce Hamza Bey Camii’nin perişan halini fark ediyorsunuz. 
Selanik’teki ilk camii 1468 yılında II. Murad Döneminde yapılmış, 

1592’de ise genişletilmiştir. Deprem ve yangınlarla zarar gör-
dükten sonra 1620 yılında yeniden yapılmıştır. Bu sefer de 1978 
Selanik depreminde ciddi hasar görmüştür. 1989’a kadar Alkazar 
Sineması olarak faaliyet göstermiş. 1997‘de Selanik Avrupa Kültür 
Başkenti Organizasyonunda restorasyon kapsamına alınmışken 
onarım başlamıştir. Son günlerde ise, etrafı iskeleye alınarak 
biraz sahip çıkılmaya başlandığı görülüyor.
Hemen yanında Vam Vaka Meydanı bulunuyor. Meydanın bir köşe-
sinde  bulunan pastanenin sahibi Zafer Bey şehrin tek tük müslü-
manlarından. Burası eski bir Selanik pastanesi. Via Egnatia’nın bir 
alt sokağında Hamza Bey Cami’nin karşısında külliyenin bedesten 

bölümü bulunuyor. Dışardan bakıldığında bina sağlam, ama 
güneşlik ve tenteler estetik bakımdan hoş değil.
Şimdi ana caddeden devam edersek Panagia  Halkeon Kilisesi 
(XI.yy.) aynı isimli Halkeon Sokağına doğru giriyor. Oradaki büyük 
meydanın adı Aristotales. Meydanda Venizelos’un heykeli göze 
çarpıyor. Ta aşağılara deniz kıyısına kadar uzanan bir mey-
dan; kafeler, restoranlar, oteller ve tavernalar etrafa yayılmış. 
Restoranlar daha çok mahalli taverna havasındaki balık resto-
ranları. Yukardaki Anapoli ve şehir merkezindeki Ladadika, Milos, 
Vilka bölgelerinde yoğunlaşmış. Yedikule bölgesine girdiğinizde 
ise Kastra balık pazarı, Modiana, Kapani gıda pazarı bulunur.         

Şehir merkezinde 
Beyaz Kule eski devrin 

bir alamet-i farikası 
olarak duruyor. 

Şehrin ana damarı 
Vardar Caddesi ve 

II. Murad döneminde 
yapilmış Selanik’teki 
ilk camii olan Hamza 

Bey Camiinin 
hali pür melali

S

6 7
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Yine aynı cadde üzerinde 1444 tarihli Bey Hamam’ı, çifte hamam 
örneklerini bildiğimiz bir müze hamam.  Öndeki sütunlar Roma 
döneminden kalma. Hamamdan hemen sonra Via Egnatia’ya  açı-
lan ikinci meydana giriyoruz, onun da adı; Eflatun yani Platones 
Meydanı. O meydanda da Panagia Achirapiitos Kilisesi (V. yy.) 
var. Hemen karşısında yol üzerinde Agios Athanosios, önündeki 
sokağın ismi de yine 
tanıdık; Sokrates Sokağı. 
Agios Pantelamanus bir 
zamanlar cami olarak 
kullanıldığını kaidesi 
duran kırık minaresi ile 
haber veriyor. Karşıda 
yolun altında  da minik bir 
şapel: Sotıros Kilise’si yer 
alıyor. Via Egnatia’nın en 
can alıcı yeri Eski Roma 
Zafer Takı’nın bulunduğu, 
Osmanlı’nın tabiriyle 
Kemeraltı, yahut 
mahalli ismiyle yandaki 
camiden mülhem olarak 
Rotonda (III.yy). Selanik’in 
bu köşesi gençlerin 
buluşma yeri, kafelerde 
tavla grupları oluşmuş. 
Yunan gençlerine has bir 
içecek olan frape içiyorlar. 

Rotonda eski bir Hellenistik dönem Pagan Mabedi, sonra kilise, 
Osmanlılar döneminde de cami olmuş. Şeyh Hortacı Süleyman 
Efendi Camii olarak geçiyor. Özgün minaresi ana binanın dışında, 
şahane kaidesi ama kırık şerefesi ile hemen gözümüze çarpıyor. 
Taç kapı kitabesinin yazısı silik, silindir görünüşteki ana mekana 
bağlı bir kemer dışarıya taşmış. Kemeraltının yani zafer takının 

(Kamara) biraz ötesinde Osmanlı Dönemi’nin Vardar Caddesi biti-
yormuş. Sahilden kaleye doğru çıkan ve Vardar’ı kesen cadde-nin 
adı da Hamidiye imiş. İki caddenin kesiştiği meydanda da Osman-
lılar döneminden kalma bir şadırvan, kitabeleri ve alaturka motif-
leri çıkarılmış olarak duruyor. Sahile değil de kaleye doğru uza-
nırsanız  önce okul binalarını, hastane gibi Osmanlı yapılarını, eski 
mezarlığı (ama Hıristiyan) 
görür, mezarlık yanında 
başlayan surlarla beraber 
ta yukarıya, kalenin en 
büyük kulesinin bulunduğu 
Yedikule’ye (Trigonion 
Tower) çıkarsınız. Orası 
Selanik’in en manzaralı 
yeri. Yine oturma mekan-
ları, restoranlar, kafeler, 
gençler, aşıklar bir de 
bizim gibi ihtiyar gezginler. 
Yukarıdaki manzara solda 
bir dağ, aşağıda deniz, ince 
uzun bir burun, ortada 
beyaz kule ve en sağda 
liman, bahçesinde asmalı 
evler, kapı önlerinde dut 
ağaçları hiç de yabancısı 
olmadığımız manzaralar. 
Kale üstünde,  sur diple-
rinde, çınarlı, zeytin ağaçlı 

şirin meydanlar… 
Sur dibine doğru ilerlerken canlı bir müzik sesinin yükseldiği, ne-
şeli bir grup dikkatimizi çekti. Selanikli esmer Yunan vatandaşları 
düğün yapıyorlarmış, bize hiç yabancı değil, sanki Selanik Yediku-
lesinde surların dibinde değil de, bizim Yedikule’den Sulukule‘ye 
doğru uzanmışız. Esmer kızlar son derece rahat oynuyorlar.     

98
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Aynı manzaraları Bulgaristan’da Şumnu’da da görmüştük. Düğünü 
geride bırakıp sur dibinde ilerliyoruz, içi çürük, ayakta durmaya 
çalışan bir ihtiyar çınar dikkatimizi çekiyor. Akrapoleos çınarının 
hemen yakınında Patrikhane Enstitüsü var. Manastır, surlardan 
açılan kapılar, sıra sıra çınarlar, ötüşen koklaşan kumrular, çeş-
meler, kapıları açık bahçeli evler, çok sık görülen kuş kafesleri, 
ortada bir sadelik, insani ölçüler, huzur var. Sanki Edirnekapı’nın, 
Yedikule’nin, yahut Bursa’nın, Yahya Kemal’in, Tanpınar’ın Aziz 
Şehirleri, huzurlu ama ezansız semtleri, mekanları. Her bir 
gördüğümüz dut ağacında Sevgili Bülent Katkak, dönüşte bizim 
bahçeden dut yemeyi o kadar çok hayal etti ki, nihayet daya-
namayıp sanki bizim bahçe deyip, sahipsiz bir dut ağacı bulup, 
mevsimin ilk dutunu Selanik’te yedik. Çalmadık, sahipsiz ortada 
bulduk. Ama bir taraftan da sanki birisi; hop, utanmıyor musunuz 
diye bağıracak diye korktuk. Korkarız tabi orası Selanik, korku 
Selanik’i bekler, bizde de “yürek Selanik”.

Selanik’in yukarıdaki eski mahallesine Anopoli, yukarı şehir diyor-
lar. Çoğunluğu restoranta çevrilmiş eski kahveler, çeşmeler, mey-
danlar. Türk ojivi tasarımlı çeşmelerde yalak boş, kitabe silinmiş. 
Son dönem Osmanlı Selanik’inde çeşme, su isimlerinden meydana 
gelen mahalleler bulunuyordu. Beşik Çeşme Mahallesi, Soğuk 
Çeşme, Horhor Su gibi… Oradan aşağıya Via Egnatia’nın hemen 
üstünde bulunan ikinci ana caddeye iniyoruz. Agios Dimitrios (VII. 
yy). Orada Makedonya Trakya Bakanlığı olarak kullanılan Osmanlı 
Dönemi Vilayet Binası var. Osmanlı Vilayet Konağı şu anda Kuzey 
Yunanistan Bakanlığı olarak kullanılıyor. Kasimiye Camii avlusun-
da Türkçe konuşan bir grup kadın dikkatimi çekiyor, yanlarına 
gidip konuşuyorum. Azerice konuşan Gürcüler. “Hristiyanız, din 
kardeşiyiz diye buraya geldik ama pişmanız, Türkler bunlardan 
yahşi” diyor birtanesi, öbürküler de katılıyor. Daha sonra birkaç 
kilise avlusunda da gördüğümüz bu Azerice konuşan insanları 
çözemedik. Kasımiye’nin arka bahçesinde birkaç mezar taşı 

yan yatmış, baş kısımlarında “Hüvelbaki” duruyor. 
Evet Kasımiye’yi Hüvelbaki diyerek bırakıp hemen 
arkasındaki çift kubbeli hamamın yanından Selanik’in 
en görkemli, ayakta kalan camisine geçiyoruz: Alaca 
İmaret; Fatih döneminde sadrazamlık yapan İshak 
Paşa tarafından Selanik Sancak Bey’i olarak görev 
yaparken, 1484 yılında yapılmıştır. Beş kubbesi, son 
cemaat yeri ve kitabesi duruyor. Son cemaat yeri, 
mihraplarındaki top oynayan çocuklara kalmış. Ca-
minin minaresi yine bir Yunanistan klasiği; yani kırık. 
Taş ve kırmızı tuğlalar, ikili kirpi türü çatılar tarihi 
hüviyetini saklamış. Avlusunda yine Azeri Türkçesi ile 
konuşanlar. Alaca İmaret’in olduğu cadde Kasandra 
Caddesidir. İsa’dan 315 yıl önce, Makedonya Kralı 
Kassandros tarafından kurulmuş olup, şehre Büyük 
Aleksandros’un (Büyük İskender) kızı Thessoloniki’nin 

10 11
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adı verilmiştir. Bu caddenin başında Yeni Hamam var. Kasımiye’den 
Türkiye Başkonsolosluğu’nda Atatürk’ün Evi’ni en güzel yerden 
gören; çok özgün, çok otantik kahveye gidip oturmak ve biraz 
soluklanmak lazım. Sonra, hava biraz kararmaya, akşam olmaya 
başlamadan doğru sahile Nikis Caddesi’ne. Akşam yemeği için 
Ladadika Meydanın’da -Yağcılar Meydanı- Katouni’de şadırvanın 
başında oturulacak. Garsona mutlaka Türkçe zeytinyağlı yemek-
ler ve balık isimleri saydırılacak. Kebap, zigerossarma (ciğer 
sarma), giayaprakya (yaprak sarma), pilaf, pontiach (Karadeniz 
pidesi), bobarya (bumbar dolması). Eğer henüz vakit varsa 
Tophane’ye kadar uzanılacak. Tophane’de 31 Mart olayı sonrasın-
da İstanbul’dan Padişah yanlıları getirilerek haps edilmişlerdir. 
700 – 800 kişilik bir grup daha sonra Yedikule’deki Yukarı Kale’ye 
gönderilmişlerdir. Bunların 
sorguları yapıldıktan sonra 
Harem Ağaları Medine’ye 
yollanmışlardır. 
Selanik surlarının deniz 
kıyısındaki en önemli tarihi 
bölgesi, hemen rıhtımın 
arkasında, limanın gerisinde, 
bazı kısımlarının Osmanlıca 
kitabeleri duruyor. Yakınla-
rında da eski Osmanlı Bankası 
şu anda Konservatuar. Ve tabi 
görmeden olmaz, hele bize 
hiç olmaz; Ayasofya, Selanik 
Ayasofya’sı (VII yy.). Türk-
ler, 1430 tarihinde Selanik’i 

aldıklarında önce Ayasofya’ya dokunmamışlar, 1585’ de camiye 
çevirmişler, 1912’ye kadar da kesintisiz cami olarak kullanılmış. 
İçerde mozaikler, yarım kubbeler, vaiz kürsüsü, ortada büyük 
avize, yine bütün kiliselerde olduğu gibi apsiste Meryem ile Çocuk 
İsa. Camii döneminden kalma hiçbir örnek yok.
Yazının başında Selanik’i şöyle bir geçivermekle olmaz, içine 
girmek lazım demiştik, haklı değil miyiz? Hadi şimdi Osmanlı 
Kolordu Binası’na. Çamlık içerisinde eski bina aynen duruyor. 
Kolordu Camii, kilise olmuş. Hemen karşısında havuzlu, dereli 
küçük taş köprülü, suda balıklar, sazlıklar içinde su kaplumbağa-
ları yüzen şirin bir park. Parkta biraz nefeslenip Yalılar Caddesine 
devam ediyoruz. Buradaki köşelerden en güzeli İtalyan tebasın-
dan un tüccarı Georcia Alatini’ye aittir. Köşk, Yalılar bölgesinde 

son tramvay durağından 
biraz ileridedir. Biliyorsu-
nuz ki Alatini Köşkü Sultan 
Abdülhamid’in sürgün kaldığı 
köşktür. İtalyan General 
Rubilan Paşa kiracı olarak 
oturmuş, daha sonra Sultan 
Abdülhamid’in parasıyla sa-
tın alınarak ‘’Ordu Köşkü’’adı 
verilmiştir. Sultan Abdülha-
mid eğer iki gün daha Alatini 
Köşkü’nde kalsaydı, Selanik 
şehri düştüğünden Yunanlı-
lara esir olacaktı. Köşkte üç 
sene, altı ay, altı gün kalmış, 
dışarıya hiç çıkmamış. Köşkün 

birinci katında bir bölüm atölye olarak düzenlenip, orada saat 
tamiri, marangozluk gibi işlerle uğraşmış. Kendisinin hizmetine 
bakan adamları da dışarıya çıkmamışlardır. Selanik’i terk etmek 
üzere kendisine geldiklerinde durumun ciddiyetini anlamış, sonra 
‘’Demek o mübarek Rumeli elden gidiyor? Gitmiş bile!‘’ diyerek 
Selanik’e son defa bakmıştır. Hariciye Vekili Asım Bey ise gafletle 
‘’Balkanlardan vicdanım gibi müsterihim’’ demiştir. Köşkte şu 
anda Selanik Valisi oturuyor. Daha önce içeriye giremediğimiz bu 
resmi binaya, bu sefer Selanik Valisi’nin davetlisi olarak giriyoruz. 
Makam odasında bizi kahve içmeye çağırıyor. Mübarek Vali (!) 
odasını küçük bir kiliseye çevirmiş; her taraf haç, ikona, papaz, 
patrik resimleri. Bina geniş bir bahçe 
içinde, bir zamanlar Selanik’in önemli bir 
mekanı olduğunu belli ediyor. Validen 
müsaade isteyip, daha doğrusu o bizden 
müsaade alıp, kapı önüne kadar beraber 
çıkıyoruz. Orada Vali motosikletine binip 
gidiyor. Seçim için propagandaya gidi-
yormuş. Yunanistan Valileri atama değil, 
seçim ile iş başına geliyorlar. Halkçı 
olduğunu göstermek ve trafikten kur-
tulmak için motosiklet kullanıyormuş. 
Şimdi Selanik’in Dönmeler semtindeki, 
Dönmeler Camii yahut Yeni Camii’ye 
gelelim. 1902 Yılında İtalyan mimar 
Vittaliano Poseli tarafından yapılmıştır. 
İstanbul Beşiktaş’ta Yıldız Yokuşunda 
Şeyh Zafir Efendi Külliyesi vardır, ilk 
bakışta ona benziyor. Taş bina, her iki 

köşesinde saatler var. Şu anda Arkeoloji Müzesi olarak kullanı-
lıyor, minare tabiki yok. Alatini Köşkü ve Yeni Camii’nin olduğu 
semt Kalamarya olarak anılır. Eski köşklerin bulunduğu mahallede 
birkaç harap köşk var, yandaki sokağın adı da Zaimi. Şimdi Delfon 
caddesinden tekrar Ayasofya Meydanına, tam köşede bulunan ve 
bütün meydanı gören Pastaneye geçelim. Adı da çok ilginç pas-
tanenin; Bizans Pastanesi. Ekmek kadayifi, kazandibi, sekerpare, 
toulumba isimleri sözde Rumca tatlılar. Bizim Kadıköy’deki Baylan 
pastanesi gibi bir havası var. Yaşlı Selanikliler tercih ediyor. Biz 
de aralarına karışıyoruz . Karşıdan Ayasofya’yı temaşa ediyoruz. 
Bu Selanik her seferinde biraz daha çok kendine çekiyor, koynu-

na alıyor. Her seferinde de bizi tarihin 
derinliklerine daldırıyor...

İster eski bir Selanik türküsü tutturun; 
“Selanik içinde salâ’m okunur
Salâ’mın sadâsı dostlar cânâ dokunur!..
Selanik, Selanik virân olasın 
Taşını topracığını seller alasın
Sen de benim gibi yârsız kalasın”
İster, Selanikli Ahmet Efendi’nin şu 
şarkısını dillendirin:
“Bir vefasız yâre düştüm 
hiç beni yâdetmiyor”.
Ama yine de en güzelini bizim akıncı 
söylemiş; 
“Selanik kahpe Selanik, çok suyun 
içtim bulanık. Bu Urumeli çok dolanık, 
Akkerman’a gidelim!...”
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Mübadelenin 
gölgesi düşer 

Selanik’in üstüne!

1923 yılının son günlerine 
gelindiğinde Selanik 
Limanına her zaman 
olduğu gibi yine gemiler 
yanaşmaktadır. Çoğunluğu 
artık devrini tamamlamak 
üzere olan bu gemileri 
limandaki pek çok 
gemiden ayıran başlıca 
özellik, onların mübadil-
leri taşımak üzere buraya 
demir atmış olmalarıydı. 
Değişik şirketlere ve gemi 
kumpanyalarına ait olan 
bu gemiler, Selanik 
Limanına birikmeye 
başlayan ve sayıları her 
geçen gün artan kalabalığı 
Türkiye’ye taşımak üzere 
yapılan anlaşma gereği 
buraya gelmiş 
bulunmaktaydılar

Mehmet Ali Gökaçtı      
Bülent Katkak
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923 yılı, sona eren savaşların ardından bir başka zorlu 
sürecin başladığı yıl olacaktı. Lozan’da imzalanan ahali 
mübadelesi ile ilgili protokol artık hayata geçirilmek üze-
reydi. Bu anlaşma gereği Türkiye’deki Ortodoks Rumlar ile 

Yunanistan’daki Müslümanlar karşılıklı olarak yer değiştirecekti. 
Müslümanlar Türkiye’ye, Rumlar da Yunanistan’a gönderilecek-
lerdi. Her iki ülke de homojen bir ulusal yapı oluşturmak adına o 
güne değin pek de benzerine ratlanmamış bir uygulamayı hayata 
geçiriyorlardı. Her iki taraftan yüzbinlerce insan kendi düşünce 
ve talepleri pek de sorulmaksızın bir taraftan diğerine gönderili-
yordu. Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse, köylü köyüne evli 
evine gidiyordu. Aynı zamanda adını Osmanlı’dan alan bir devrin 
de perdeleri iniyor, bu sahnenin ışıkları bir daha yanmamak 
üzere kararıyordu.
İşte bu trajik oyunun son perdesinin sergilendiği en önemli 
sahne, bizzat Selanik’in ta kendisiydi. Beş asır boyunca Osmanlı 
hakimiyetinde kalmış ve siluetini altmıştan fazla caminin kubbe 

ve minareleriyle süslediği Sela-
nik, 1912 Balkan Savaşı esnasın-
da tek bir kurşun atılmaksızın 
Yunanlıların eline geçmişti. Hiç 
kimse ne olduğunu, bu kadim 
Osmanlı kentinin elden nasıl 
çıktığını anlamamıştı. İspanya 
ve Portekiz’den sürülen Yahu-
dilerin, yerli Rumların, Arna-
vutların, Bulgarların, değişik 
diyarlardan gelmiş Frenklerin 
ve Sultan II. Murat zamanın-
dan beri burada ikamet eden 
Müslüman Türklerin varlığıyla 
Selanik, başka memleketlere 
benzemeyen bir hava kazan-
mıştı. 
Bu havayı soluyanlar bir müd-
det sonra bu şehrin kozmopolit 
yapısına bakarak onun daha 
yüzyıllar öncesinden beri tipik 
bir Avrupa kenti olduğuna 
kanaat getiriyorlardı. Şehre 
Avrupa’nın ve Ortadoğunun 
değişik yörelerinden gelen 
tüccarlara ve çarşı pazardaki 
hareketliliğe bakınca, Selanik’in 
Osmanlı döneminde Akdeniz 
dünyasının en önde gelen 
ticaret merkezlerinden birisi 
olduğuna karar vermek de hiç 
zor değildi. Elbette camileri, 
bedestenleri, tekkeleri ve 
onların yanıbaşına yerleşmiş 
pek çok kilise ve havrasıyla bu 
kentin çok renkli ve çok sesli 
bir dünya olduğuna da. Tıpkı 
Mezopotamya ovalarındaki 
kentler gibi.
Ama bütün bunların yanısıra 
Selanik’i, eğer bir Osmanlı kenti 
olmuşsa, o hale getirenler ve 
onların bu kentin tarihindeki 
yeri ve önemi gözardı edilme-
meliydi. Bunların başında da 
hiç şüphesiz ki, şehri Osmanlı 
idaresine katan Sultan II. Murat 
geliyordu. Kırk gün süren bir 
kuşatmanın sonunda aşılmaz 
gibi görünen surları geçen 
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Sultan Murat, ilk Cuma namazını Agias Parakevi adıyla da bilinen 
kilise de kılacaktı. Bu yüzden de Eski Cuma adını alacak olan bu 
kilisenin kirişlerinden birisine, o günün anısına duvarın kazınma-
sı suretiyle bir imza atılacaktı. “Feth-i Selanik Sultan Murat Han 
sene 833 (1430)”
Sonrasında İshak Paşa’nın valiliği esnasında kentin siluetindeki 
ilk özgün Osmanlı eseri camilerden birisi yükselecekti. Renkli çi-
nilerden yapılan minaresinden dolayı halk arasında Alaca İmaret 

olarak anılacak olan bu camiyi Tarakçı 
Ali, Ahmet Subaşı, Hamza Bey, Kazancı-
lar, Yakup Paşa, İki Şerefeli, Kasımiyye, 
İshak Paşa gibi camiler izleyecekti. 16. 
yüzyılın sonlarına doğru devrin ünlü 
Kadiri şeyhi Hortac Süleyman Efendi’nin 
çabalarıyla vakti zamanında Romalı bir 
komutan için anıt mezar olarak yapılmış 
olan Rotonda da camiye çevrilecekti. Ya 
da Evliya Çelebi’nin anlatımıyla “Şeyh-i 
mezburun sa’y ü gayretiyle kafirden 
dest-i teshir edilerek camiye tebdil 
edilecekti.” 
Bu arada kentin değişik noktalarında 
sayısız çeşme ve sebiller yapılacak, 
yine Evliya’nın tabiriyle üç yüz dükkanlı 
muazzam bir bedesten de inşa edile-
cekti. Roma zamanından beri var olan 
surlar daha da güçlendirilecek, şehir 
fethedilişinin üzerinden yaklaşık yüzyıl 
geçtikten sonra mamur bir belde haline 

gelecekti. 19. yüzyıla gelindiğindeyse Selanik Batı’ya her anlamda 
yakın olmanın kaçınılmaz bir sonucu olarak modernleştirici bir 
dönüşüme de ev sahipliği yapacaktı. Şehrin siluetinde bu sefer 
fabrikaların bacaları yükselecekti. Dergi ve gazeteler yayınlana-
cak, pek çok dernek kurulacaktı. İlk sinema salonları ile tiyatrolar 
açılacak, yıkılan deniz surlarının yerine yapılan sahil bandında 
Osmanlı’daki ilk lüks oteller ve kafeteryalar açılacaktı. Avrupa 
piyasalarında üretilen her türlü malın satıldığı şık mağazalar, 

elektirikli tramvay, yerli ve yabancılara ait pek çok okul, modern 
bir liman ve gümrük binaları ile surların dışındaki lüks villalarıyla 
büyüyen yepyeni bir kent manzarası da bu dönemin önde gelen 
görüntüleri olacaktı. İşte 1923 yılının sonlarına gelindiğinde Müs-
lüman Türklerin kendi iradeleri dışında ama başka bir seçenek-
leri olmaması dolayısıyla terk ederek yeni bir hayat 
kurmak üzere Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldık-
ları bir dönemde Selanik’in manzaray-ı umumiyesi 
böyle bir görüntü verecekti. Selanik, o günlerde 
sadece bu kentte yaşayanların değil, neredeyse 
tüm Makedonya’daki Müslüman ahalinin Türkiye’ye 
göç için yola çıkacakları öncelikli merkez olmuştu. 
Kente özellikle dışarıdan gelenler için kalacak 
yer bulmak büyük sorun olduğundan dolayı fazla 
zaman kaybedilmeksizin Türkiye’ye gönderilmek-
teydiler. Bu yüzden de 1924 yılı boyunca Selanik, 
Makedonya’nın değişik yörelerinden gelen binlerce 
mübadilin deyim yerinde ise resmi geçidine şahitlik 
etmişti.
İstanbul ve İzmir’den gelen gemiler mümkün oldu-
ğunca çok insanı bir an önce buralardan götürmek 
amacıyla salkım saçak      dolduruluyor ve tehlikeli 
bir ortamda denize açılıyordu. Bu manzara 1925 
yılının sonlarına değin neredeyse hergün tekrarla-
nıp durdu. Bazen gemiler sadece insan taşımıyor, 
köylülere ait hayvanları ve bu insanların canının 
yongası durumundaki mallarını ve denklerini de 

taşıyordu. Bu yüzden Selanik limanında o günlerde kargaşa 
ve kaos neredeyse hiç eksik olmuyordu. Telaşla koşuşturan 
insanlar, hüzünlü vedalaşmalar, geride bırakılanlara duyulacak 
sonsuz özlemlerin acısı birbiri üzerine katlanarak bu yolculukla-
ra damgasını vuruyordu. 
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Selanik ise her geçen gün sayıları daha da 
azalan ve nihayetinde şehre İslam ve Türk 
hüviyetlerini kazandıran unsurlardan arın-
dıkça eskiye nazaran biraz daha yabancıla-
şıyordu. Önce kendisine, sonra arkasındaki 
uzun mu uzun bir tarihi geçmişe. Gerçi 
bu yabancılaşmanın ilk adımı 1912 Balkan 
Savaşı sonrasında kentin ufkundaki ay-
yıldızlı bayrağın inmesiyle atılmıştı. Bu 
sürecin ikinci önemli adımı ise 1917 yılında 
kentteki Osmanlı mimari dokusunu büyük 
ölçüde ortadan kaldıran yangınla gelmişti. 
Yangın şahnişinli evleri, mahalle mescitle-
rini, yeşilliklerin kuytularındaki tekkeleri, 
mahallelerin arasında kıvrılarak giden 
sokakları, bozacı, kaymakçı, saraç, bakkal 
ve yorgancı misali pek çok esnafa ait o 
küçücük dükkanları yok etmişti. Aslında 
yok olan yüzyılların birikimi ile oluşmuş 
bir dokuydu. İlmek ilmek kendine özgü bir 
ritimde dokunan sonrasında kah yangınlar-
la, kah depremlerle her seferinde yeniden 
şekillenen bir dokuydu bu. Batı’daki gibi 
kalıcı olması adına taştan oluşturulmamış 
bir dokuydu aynı zamanda. Dünyanın fanili-
ğini yansıtırcasına kolay bir şekilde ortadan 
kalkıp gidecek tarzda ve malzemeden inşa 

edilmişlerdi. Kalıcılıkları madde boyutunda olmayıp, zihniyet dün-
yasında ve gönül gözünün bakabildiği manevi bir ufkun derin-
liklerinde saklıydı. O yüzden de, onu yaşatacak iklimin olmadığı 

coğrafyalarda yaşaması ve barınması mümkün değildi. Osmanlı 
harcı ile karılmadıktan sonra o kentlerin varlığının sürmesi 
söz konusu bile olamazdı. 1917 yangınından sonra da görüle-

cekti ki, Osmanlı’nın 
olmadığı o yerlerde, 
artık o kentlerin de 
var olamayacağı 
aşikardı. Nitekim kısa 
zaman zarfında o eski 
kentin yerini geniş 
bulvar ve caddelerin 
aldığı, apartmanların 
yükseldiği ve hayatın 
ritminin tamamen 
değiştiği bir Selanik 
alacaktı. Camilerin 
minarelerinde artık 
ezan yoktu. Hatta bir 
müddet sonra kentin 
siluetindeki minareler 
de ortadan kalkacaktı. 
Şehre bir kimliğin 
yansıması olarak iliş-
tirilmiş olan unsurlar 
da birer ikişer göz 
önünden çekilecekti. 
Çeşmeler, sebiller, 
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türbeler, zarif mezar taşlarıyla dolu hazireler, imaretler, 
çınarlı medreseler ve daha pek çok şey.
Değişim bununla da sınırlı kalmayacaktı. Selanik’teki Müslü-
manların kentten ayrılmaları ve fiziksel dönüşüm sürecinin 
başlamasına paralel olarak Anadolu’dan ve Rusya’dan 
çok sayıda Rum göçmen buralara gelecekti. Bu farklı bir 
sosyal dokunun oluşması anlamına geliyordu. Sosyal hayat 
ve kültür dünyası da değişmeye yüz tutacak, Selanik’in 
Osmanlı döneminde yüzyılların etkisiyle oluşmuş bulunan 
sosyal ve kültürel dünyası yavaş yavaş ortadan kalkacaktı. 
Bunun yansımaları eğlenceden, mutfak kültürüne kadar her 
alana sirayet edecekti. Selanik, Osmanlı dönemindeki gibi 
arkasını tüm haşmeti ve genişliğiyle Makedonya coğrafya-
sına dayamadığından dolayı ekonomik olarak da gerile-
meye yüz tutacaktı. Kısacası Selanik’in maddi ve manevi 
ufku Osmanlı’nın gidişi ve yerine ulus devletlerin gelişiyle 
alabildiğine daralmış ve kısalmış olacaktı. 
İkinci Dünya Savaşının yaşandığı günlerse bambaşka 
gelişmelere sahne olacaktı. Savaşın başlamasıyla birlikte, 
sürgün edildikleri ata yurtları İspanya ve Portekiz’den nere-
ye gideceklerini bilemez bir haldeyken Osmanlı padişahı 
Sultan Bayezıt’ın hamiyetperverliği sayesinde Osmanlı 
topraklarına kabul edilen ve dört asrı aşkın bir süredir 
Selanik’te ikamet eden Yahudiler için de trajik bir süreç 
başlıyordu. Almanların Selanik’i işgal etmeleri sonrasında 
şehirdeki Yahudiler toplanarak kamplara gönderilmiş, tüm 
mal ve mülklerine el konulmuştu. Sinagogları ise tamamı 
itibarıyla yıkılmıştı. Osmanlı kenti Selanik ile Nazi işgalinde-

ki Selanik’in farkı çok açık biçimde bir kez daha ortaya çıkıyordu. 
Sayıları 60 bin civarındaki Yahudiden savaş sonrasında ancak bin 
kadarı hayatta kalabilecekti. 
En başta meşhur Alatini ailesi olmak üzere Selanik’in zengin 
Yahudi ailelerinin hiç bir ferdi hayatta kalmayı başaramayacaktı. 
Dolayısıyla da, geride kalan mal ve mükleri Yunanistan devlet 
hazinesine geçmişti. Bilhassa bu mülklerin içinde ye alan ve bir 
zamanlar II. Abdülhamit’in kapatılmış olduğu meşhur Alatini Köş-
kü en çok dikkat çekeniydi. Alatini’ler tarafından hiç bir masraf-
tan kaçınılmadan inşa edilmişti. Ancak bu görkemli malikanede 
Alatini’ler için oturmak bir türlü nasip olmamıştı. Hep başkaları 
bu binadan istifade etmiş, nihayetinde de sahipsiz kaldığından 
ötürü bambaşka ellere geçmişti. 
Müslüman Türklerin mübadele ile, Yahudilerinse Nazilerin yaptık-
ları kırım ile sosyal topoğrafyasından çıktıkları Selanik’in bundan 
sonraki gidişatı ise herhangi bir Yunan kentininkinden farksız 
değildi. Binalar; birbiri üstüne abanan ve her biri bir öncekinden 
daha büyük ve daha kaba beton binalarla şekillenen bir modern 
zaman yerleşimi. Elbette hızla artan nüfus ve kalabalıklaşan, 
kalabalıklaştıkça da yaşamanın daha zorlaştığı bir mekan. Ya da 
tüm dünyada pek çok örneği görülebilecek tipik bir 20. yüzyıl 
kent manzarası. 
Değişimin ve dönüşümün bu kadar hızlı ve yıkıcı olması ilk anda 
şaşırtıcı gelir insana. Daha üzerinden yüzyıl bile geçmeden her 
şeyin nasıl olup da, böylesi alt üst olacak şekilde değiştiği bir 
türlü anlaşılamaz. Beyaz Kule her ne kadar varlığını korusa da, 
onun bile artık eskisi gibi olmadığı aşikardır. Yahudi mahallesi 
ve onun arkasındaki Tahtakale ile Unkapanı’nın hareketliliği 

yerini çoktan bırakmıştır çağdaş piyasa düzenine. İştira mevkii 
de yoktur artık, oradaki zahire tüccarlarıyla sırık hamalları da. 
Elbette sahneden çekilenlerin arasına Kemeraltı mevkiindeki 
deve kervanları ya da gemilerle getirdikleri mallarına müşteri 
arayan maceraperest tüccarlar da eklenir, Yahudi simsarlar da. 
Bu yokluk kervanına yeniçeri geleneğine göre tasarlanmış eski 
kahvehaneler de dahil olur. O birbirinden nefis böreklerin yapıl-
dığı köhne fırınlar da. Kısacası bir hayat tarzı olmuştur ortadan 
kalkan. Yitip giden bir başka ifadeyle söylemek gerekirse, özgün 
bir dünyanın bizzat kendisidir aslında. 
İşte bütün bu değişimin nirengi noktasını da mübadil diye 
nitelenen insanların buralardan ayrılmaları oluşturur. Bedel 
kelimesinden türetilmiş olan ve karşılıklı bir ödeşmeyi ifade eden 
mübadele kavramının özneleri konumundaki bu insanların, terk 
etmek zorunda kaldıkları Selanik, bir başka şekilde söylemek 
gerekirse bu sürecin simgesi olur. Bu simge ister Selanikli olsun, 
isterse göç dolayısıyla yolu Selanik’e düşmüş olsun, tüm Rumeli-
liler tarafından tartışmasız bir şekilde kabul görmüştür. Bu kenti 
sevseler de, sevmeseler de.
Nitekim mübadele sürecinde Selanik’le ilgili son nokta da aynı 
karışık hisler eşliğinde şehirden ayrılırken o salkım saçak dolu 
olan gemilerin güvertesinde konulur. Türkiye’ye gitmenin coş-
kusu ve Yunanistan’da yaşanan zor günlerin geride kalmasının 
heyecanı ile gemiler limandan ayrıldıktan kısa bir müddet sonra 
evlerde gizlice dikilmiş kırmızı zemin üzerine eğri büğrü de olsa 
bir ayyıldızın yer aldığı pek çok bayrak açılır güvertelerde. Ve 
çığlık çığlığa Selanik’in ufkuna, artık Yunanlının olmuş Selanik’in 
ufkuna doğru sallanır. 
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Kopenhag
kriterlerimizi aştı! Şirin evler, temiz caddeler, deniz, düzenli bir mimari, müzeler, güler yüzlü 

insanlar, sınırsız alışveriş ve yemek seçenekleri…Kısacası Kopenhag, bir 
şehirden bekleneni fazlasıyla sunuyor misafirlerine  

Sema Sak       Bülent Katkak
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06 adadan oluşan 
Danimarka’nın başkenti 
Kopenhag denizden nasibini 
almış bir liman şehri. Zaten 

Kopenhag’ın kelime anlamı da ‘tüc-
carların limanı’. Şehir yoğun bir gemi 
trafiğine sahip. Oslo–Kopenhag arası 
çalışan büyük yolcu gemileri her gün 
binlerce turisti şehre ulaştırıyor. Biz 
de bu gemilerden biriyle Kopenhag’a 
adım atıyoruz. İlk önce gözlerimiz 
‘meşhur’ denizkızı heykelini arıyor. 
Nasıl Floransa Pinokyo, İsviçre de 
Heidi ile anılıyorsa Kopenhag’ın 
sembolü de Anderson masallarından 
tanıdığımız küçük denizkızı. İtiraf 
etmek gerekirse kıyının hemen 
yanında konumlanmış 1.6 metre 
büyüklüğündeki heykel bizde biraz 
hayal kırıklığı uyandırıyor. Küçük bir 
heykel için neden bu kadar patırtı 
kopardıklarını anlamıyoruz ama 
gerçek şu ki o küçücük heykeli bile 
büyük bir turistik cazibeye dönüş-
türmeyi başarmışlar. Her yıl yaklaşık 

bir milyon turistin ziyaret ettiği heykel 
1913 yılında Edward Heniksen tarafın-
dan yapılmış. Yıllar içinde kafası ve sağ 
kolu kopartılan, defalarca üzerine boya 
dökülen 95 yaşındaki ‘talihsiz’ heykel, 
1998 yılında onarılarak bugünkü görün-
tüsüne kavuşmuş. Geleneğe uyarak biz 
de denizkızı ile resim çektiriyoruz. 

Kopenhag kriterleri…

Bir milyon 700 bin nüfuslu şehirde 
ilk bakışta yatların ve bisikletlerin 
çokluğu hemen dikkat çekiyor. Hayat 
standartlarının oldukça yüksek olduğu 
bu İskandinav ülkesinde aile başına 
ortalama bir yat düşüyor. Masmavi 
denizin üzerine sıralanmış yatların gö-
rüntüsü göz okşuyor. Bisikletlerin bu 
kadar çok olmasının en önemli nedeni 
ise özellikle çalışan insanların en az iki 
bisiklete sahip olması. İnsanlar toplu 
taşıma araçları ile aktarma yaparken 
birinci bisikletlerini park ediyorlar. 
İkinci ulaşım aracından indikten sonra 
da orada park etmiş oldukları ikinci 

Hayat standartlarının oldukça yüksek olduğu Danimarka’da aile başına ortalama bir yat düşüyor ve çalışan herkesin  en az iki bisikleti bulunuyor! 

4
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bisikletlerine biniyorlar.  
Şehri keşfetmek için üç alternatifiniz var. 
Bunlardan ilki tahmin edebileceğiz gibi 
bisiklet kiralamak. Düzenli şehirde her 
tarafta bisiklet yolu görmek mümkün ve 
herkesin kurallara uyduğunu söylememe 
bilmem gerek var mı? Eğer bisikleti kendiniz 
kullanmak istemezseniz bisiklet taksi de 
kiralayabilirsiniz. Su ile hemhal olmuş bu 
şehri kanallar bölgesinden hareket eden 
ve bir saat süren rehberli tekne turları 
ile de gezebilirsiniz. Tekne ve bisikletten 
sonraki en iyi seçenek ise şüphesiz yürü-
mek. Kopenhag zaten çok büyük ve içinde 
kaybolduğunuz şehirlerden değil. Şehir 
merkezindeki otelimizden çıkınca hemen 
kanalların olduğu bölgeye geliyoruz. Burada 
pek çok şirin kafe dikkat çekiyor. Bu yolu 
takip ettiğiniz zaman da Stroget denilen 
meşhur alışveriş bölgesine ulaşıyorsunuz. 
Trafiğe kapalı bu alan sağlı sollu mağazaları 
ve restaurantlarıyla oldukça cazip görünü-
yor. Ayrıca pek çok hediyelik eşya dükkânı 
da var. Dünya markalarının yanı sıra lokal 
mağazalara da rastlamak mümkün. Vitrinle-
re bir göz atıyoruz. İskandinav ülkeleri yerel 
bazda giyim kuşam değil ama dekoratif 
eşyaların satıldığı mağazalar ve tasarım   

konusunda oldukça iddialı. Yol 
boyunca sokak müzisyenleri ve 
canlı heykeller de bize eşlik ediyor. 
Karnımız acıkıyor ve hemen yolun 
sol tarafındaki bir pizzacıya otu-
ruyoruz. Pizzalarımızı beklerken 
sokaktan geçen insanların üç hali 
hemen dikkatimizi çekiyor; bebek 
arabalı insanlar, bisikletli insanlar 
ve köpekli insanlar. Özellikle mavi 
gözlü ve tombul yanaklı bebekler 
çok şeker. Ama size tavsiyemiz 
bebekleri uzaktan sevmeniz 
çünkü İskandinav insanı özellikle 
çocuklarına dokunulmasından hiç 
hoşlanmıyor. 
Yemekten sonra Stroget üzerinde 
yürümeye devam ediyoruz ve meş-
hur Tivoli Bahçeleri’ne ulaşıyoruz. 
Paris’teki Tivoli ve Londra’daki 
Vauxhal Bahçeleri’nden esinlenen 
Tivoli Georg Carstensen tarafından 
1843 yılında açılmış. Disneyland’a 
ilham veren bu meşhur park içinde 
pek çok restaurant, tiyatro ve 
lunapark var. Ayrıca mekân yaz 
aylarında festivallere ve konserle-
re de ev sahipliği yapıyor.
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Danimarka’dan İsveç’e 20 dakika…

Kopenhag’a gelenler genelde İsveç’in üçüncü büyük şehri olan 
Malmö’ye de uğruyor. Bunun nedeni iki ülke arasında bulunan 
Öresung Köprüsü. 17 kilometresi denizin altından yapılan bu yol-
culuk sadece 20 dakika sürüyor. Boğaz’daki tüp geçit inşaatının 
bitmesini bekleyen İstanbullular için ilginç bir tecrübe. Eğer tren 
ile seyahat etmeyi tercih ederseniz de yaklaşık 35 dakika sürüyor. 
Şehirdeki ilk durağımız bir mimari harikası olarak adlandırılan 
190 metre yüksekliğindeki Turning Torso Binası. Kopenhag’dan 
bile görülebilen bu gökdelen İspanyol mimar Santiago Calatrava 
tarafından insanın kendi ekseni etrafında dönüşünden ilham alı-
narak tasarlanmış. Dünyadaki ilk burgu bina olma özelliğine sahip 
bu yapı hem iş merkezi hem de bir yaşam alanı. Kısa bir fotoğraf 
molasından sonra Malmö şehir merkezine geliyoruz.
Malmö alışveriş ve yemek konusunda misafirlerine bolca alterna-
tif sunan dinamik bir şehir. Zaten parklar ve restaurantlar şehri 
olarak da adlandırılıyor. Geyik etinin oldukça revaçta olduğu bu 
coğrafyada sıra sıra dizilmiş lokantalarda geyik kebabını deneye-
bilirsiniz. Bunun yanı sıra fast-food restaurantlar ve dünya mut-

faklarından alternatifler de mevcut. Şehir merkezinde dört büyük 
alışveriş merkezi var. Açık havada alışveriş yapmak isteyenler 
için de Södergatan ve Södra Förstadgatan isimli iki büyük cadde 
mevcut. Yeşilin ve mavinin birbiriyle yarıştığı küçük denizkızının 
diyarı Kopenhag her yaştan misafirine göz kırpıyor.
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Elbasan’dan Tiran’a  
Bizim Arnavutluk

Tavası, paşası, kaldırımı 
böreği ve ciğeri ile

500 yıl Osmanlı egemenliğinde kalmış, tarih ve 
kültür belleğimizde Osmanlı’ya yetiştirdiği 
paşaları, ciğeri, kaldırımı, böreği ile çok derin 
bir yer edinmiş Arnavutluk’a Ohri gölü 
tarafından duhul ediyoruz. 

Mustafa İsmet Saraç         Bülent Katkak
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durumda. İçinde güzel bir restaurant  kafeterya hizmet veriyor. 
Burada nefis Elbasan tavanın tadına mutlaka bakılmalı.
Kalenin hemen arkasında Arnavut sanatı taş döşeli  sokaklar-
dan geçip kiremit çatılı, ahşap mimarili  2. Beyazıt tarafından 
1490 – 1492 yılları arasında yaptırılan çok şirin Hünkar Camii’ne 
ulaşıyorsunuz. 1967’de kültür devriminde cami bir müddet pro-
paganda merkezi olarak kullanılmış. Ama neyse ki 1996’da tekrar 
camiye çevrilmiş. Fakat önceden yıkılan minaresi daha inşa 
edilmemiş. Son dönemde ise Arabistan’lı bir hayır sahibi tarafın-
dan restore ettirilmiş. 
Kale içinde orijinal mimarisini biraz kaybetmiş kale hamamı, 
Sultan Abdulhamit’in yaptırdığı saat kulesi var. Kalenin dışına 
çıktığınızda Arnavutluk’taki hamamların en büyüklerinden         

ınırdan itibaren çevreniz yol kenarlarına öbek öbek 
serpiştirilmiş piyade koruganları ile dolmaya başlıyor.  
Bunlar kalın betonlarla inşa edilmiş tepesine kadar topra-
ğa gömülü silindirik yapıda hafif ve ağır makinalı silahlar 

için yapılmış.  
1985 yılında, ölene kadar 41 yıl boyunca ülkesini dört bir yandan 
işgale uğrama sendromu ile dünyadan kopuk bir şekilde yöneten 
Enver Hoca döneminin, bugün kara mizah unsuru olarak hatırla-
nan sembolleri. Sayılarının yüzbinlere ulaştığı söyleniyor..
Bir de kapitalist döneme geçişle ülke içinde artan özel araç 
sayısı iki sektörde patlama oluşturmuş.  Araba yıkamacıları ile 
lüks benzin istasyonları. Bunun dışında altyapı harap ve bitab 
durumda. 

Buna rağmen Makedonya, Kosova ve bugünkü Arnavutluk arasın-
da dağılmış bir şekilde yaşayan Arnavutları içine alacak şekilde 
hayal edilen büyük Arnavutluk ideali, halkın gelecek ile ilgili 
önemli motivasyon unsurlarından.
Şukumbi Irmağının Münbit düzlüklerden geçerek ani araç 
patlamasının  serüven dünyasına çevirdiği tek şeritli şehirler-
arası yolları maceralar ile katedip 2 saatlik bir yolculuk sonrası,  
çevresi ile beraber 80 bin  nüfüslu  Elbasan’a geliyoruz. 
İlk girişte Enver Hoca toplu konutları insanın içini burkuyor.  
Fatih’in, meşhur Arnavut milliyetçisi İskender Bey’in faaliyetlerini 
kontrol amacı ile 1467’de kurduğu tarihi kale, şehirde merkezi 
bir konumda. Şehre adını bu kale vermiş. Arnavutlar İlbasan di-
yorlar.  “Arnavid ilini basan (gözetleyen) kale”.  Kale oldukça iyi 

S
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bir konağı unutmayalım. 
Kale meydanında Elbasan’da yetişmiş ünlü bir kemani olan Yusuf  
Efendi’nin elinde kemanı, kafasında fesi, üzerinde poturu ve 
cepkeni kaleyi bekleyen heykeline temenna edip Tiran’a doğru 
yola çıkıyoruz..
İstanbul’dan Roma’ya uzanan Via Egnetia antik yolu üzerindeki 

Dıraç’tan geçerek Tiran’a geliyoruz. Klasik sosyalist ülke baş-
kentlerindeki şehircilik geleneğinde olduğu üzere geniş caddeler  
başkanlık, parti merkezi, opera, bakanlıkların çevresine serpil-
diği ana meydana açılıyor. Meydan ve yollar şimdilik oldukça 
bakımsız.
1614’de Süleyman Paşa tarafından kurulan şehir Balkan savaşı 

sonrası elden 
çıkar. Tiran’da 
önemli eserler  
Arnavutlar’ın milli 
kahramanı İskender 
Bey’in adı verilen 
meydanda toplan-
mış. Bunların başın-
da Ethem Bey Camii 
gelmekte. 1793’de 
dönemin Tiran valisi 
Ethem Bey tara-
fından yaptırılmış. 
Bu eser Balkan-
larda diğer nefis 
örnekleri Travnik 
ve Kalkandelen’de 
bulunan içi ve dışı 
kalem işi, çeşitli 
çiçek ve manzara 
figürleri süslenmiş 
camilerin üçüncü-
sü ve en büyüğü. 
Yine caminin çok 
zarif tek şerefeli 

17. yüzyıldan kalma Çifte Hamam karşınıza çıkıyor. 
Şehrin merkezinin güney kısmında kubbesi kiremitle örtülü 
minaresi harap, mahzun metruk bir cami daha var. Son cemaat 
yeri de yıkılmış. 16. yüzyıldan Nazır Bey Camii. Taş ve horasan 
işçiliğine baktığınızda zamanının güzel örneklerinden olduğu 
hemen anlaşılıyor. 

Elbasan  1912’den beri Arnavutluk’daki önemli Bektaşi merkezle-
rinden. İşte bu konumunu pekiştiren ve tamir görmüş iyi durum-
daki Cemal Baba Tekke’si, Nazır Bey Camii’nin karşısında demir 
yoluna yakın bir mesafede. İki katlı ve iyi durumda ve faal.
Yine kale yakınında restore görmüş 19. yüzyıldan kalma şimdi 
müze olarak kullanılan bizim Safranbolu evlerine benzeyen şirin 
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bir minaresi var. Ahşap iç dekorasyonu ise bir başka şaheser. 
1822 – 1823 yılları arasında esaslı bir bakım geçirmiş. Komünizm 
döneminde depo olarak kullanılmasına rağmen yıkılmadan ayak-
ta kalması çok şaşırtıcı. Camiinin hemen arkasındaki saat kulesi 
yine 18. yüzyıldan. 
Ethem Bey Camii’nin hemen karşısında, Enver Hoca’nın heykeli 
sökülüp kaldırıldıktan sonra meydan 1443 – 1468 arası Osmanlı’ya 

epey gaile açan İskender Bey’in at üstündeki ufuklara meydan 
okuyan görkemli heykeline kalmış. 
Ethem Bey Camii’ne 100 m. mesafede, bugün bir işhanı inşaatının 
içinde kalmış olan Kaplanpaşa Türbesi, Murat Toptani caddesin-
deki Türk Konakları ve şehir merkezinde Lana Nehri üzerindeki 
Tabaklar Köprüsü de şehirde harap durumlarına rağmen ayakta 
kalabilen Ecdad yadigarlarından.
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Musahipzade Celal Beyin “Aynaroz Kadısı” isimli eserini ilk duyduğumda başlayan ve Ayasofya Müzesinde ziyarete gelen Rum 
Ortodoks papazların nereden geldiklerini ve Aynarozla ilgili neler bildiklerini merak etmekle süren serüvenimiz nihayet sonuçlandı. 

Fener Rum Patrikhanesi’nin özel izniyle gidilebilen Yunanistan’ın Manastırlar Bölgesi ve kutsal dağını (Agiıon oros) kapsayan 
Aynaroz bölgesine, onlara göre en kutsal Ortodoks mekanlarından birisi olan Ayasofya’nın Başkanı ve İstanbul Rumlarının önemli 
kültürel merkezlerinden Pera yani Beyoğlu’nun Belediye Başkanvekili sıfatıyla Bülent Katkak ve sevgili oğlu Furkan’la birlikte yola çıktık. 

A Y N A R O Z
Sonunda papazı bulduk!

Haluk Dursun       Bülent Katkak

irinci seferimiz başarısızlıkla 
sonuçlandı. Halkidiki Yarımadası-
na, Aynarozun burnunun dibine 
kadar ilerledik ama orada bölge-

ye girmek için Fener Rum Patrikhanesi 
izninden başka ayrıca bir de Selanik’teki 
dini ve resmi temsilcilerden vize almak 
gerektiğini öğrendik. Bu vizeyi almak da 
yeterli değildi, çünkü bir de Aynaroz’da 
gidilecek olan manastırdan rezervasyon 
yaptırmak gerekiyordu. En önemlisi de 
5-6 ayda ancak sıra geliyordu. 
Oradaki Aynaroz temsilcisi, İstanbul’a 
dönün, randevuları alın, rezervasyonu 
yapın ve sonra yeni bir planla tekrar 
gelin dedi. Ayrıca çok hoş bir jest yaparak 
şimdilik sizi geri gönderiyoruz ama, eli 
boş göndermiyoruz diyerek birer kavanoz 
Aynaroz balı hediye etti. Biz de karşılık 
olarak çifte kavrulmuş lokum hediye 
ettik.

B
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O hafta İstanbul’a döndükten sonra telefon ve faks trafiği başla-
dı. Emanturdan sevgili İrfan; bizim sıradan meraklılar olmadığı-
mızı, Selanik’teki ve Aynaroz’daki yetkililere tekrar tekrar anlattı. 
Patrikhaneden referanslarımızı iletti. Kimlik bilgilerimiz, görev 
tanımlarımız yeniden Yunanistan’a gönderildi. Ve sonra 
“buyursunlar, gelsinler” cevabı bize ulaştı.
Birkaç gün içinde yeniden sefer hazırlıkları yaptık. Hangi manas-
tırı ziyaret edeceğimizi kararlaştırarak onlardan randevu aldık. 
Ve sonra bir sabah  yola koyulduk. İstanbul’dan (Taksimden) 260 
km. sonra İpsala sınır kapısından Yunanistan’a girdik. 40 km. 
sonra Dedeağac’ı, 91 km. sonra Gümülcine’yi geçtik. İskeçe ve 
Kavala’dan sonra eski yola sahile indik. Aspravalta sahil kasa-
basını, Vrasna’nın plajlarını geride bırakarak Halkidiki Yarıma-
dasına ulaştık. Yunanistan’ın Ege kıyısına doğru uzanan tıpkı 
3 açık parmağı andıran bu yarım adanın Türkiye’ye doğru olan 
birincisine Stavros kasabası üzerinden ilerlemeye başladık. Daha 
önceden orada olduğunu bildiğimiz Osmanlı çınarına bir kere 
daha merhaba deyip, kısa bir mola verip 18 km sonra Olimpiya 

beldesinde yağmurdan sonra ortaya çıkan o etkileyici gökku-
şağını seyrederek taksimden 615 km bir yolla kalacağımız otele 
ulaştık. İstanbul’dan 8 saat süren bir yolculuk yapmıştık.
Ertesi sabah Halkidiki Yarımadasındaki son kasaba olan Oura-
noupoliste Aynaroz’un dini ve resmi temsilcilik ofisine uğrayarak 
belgelerimizi ibraz ettik. 30 Euro karşılığında vizelerimizi aldık 
ve artık oradan öteye ancak deniz yoluyla ulaşılabildiğinden 
teknemizi bularak heyecanlı bir yolculağa başladık. 
Teknenin adı Sofia idi. Ouranoupolisten manastırlar bölgesi-
ne yolcu götüren iki ayrı şirket var. 9.45 ve 10.45 de tekneler 
hareket ediyorlar. Biri büyük, biri küçük. Bizim tekne 20 kişilikti. 
Aramızda iki tane de dini kıyafetli papaz vardı. Geri kalanlar 
ziyaret için giden hacılar ve görevlilerdi. Adambaşı 10 Euro da 
tekneye ödeniyor.
Manastırlar bölgesine sadece erkekler girebiliyor. Kadınların 
girmesi yasak. Hatta “dişi hayvanların” da sokulmadığı söylentisi 
var. (Sadece tavuk ve dişi kedi giriyor). Erkekler de çorapsız, 
şortla, kısa kollu giremiyorlar. Küpelilerin bile girmesi yasak. 

Allahtan saça sakala karışmıyorlar. 
Çünkü bir ara sakalsızları da almıyor-
lar diye bir rivayet duymuştuk.
Teknede papazların cep telefonuyla 
konuştuklarını, güneş gözlükleri 
taktıklarını son derece neşeli hava-
lar sergilediklerini görünce biraz 
rahatladık. Zaten Aynaroz’un sahilleri 
cam gibi berrak bir su, temiz kum-
sallar, küçük koylar, kıyıya dik inen 
makiler, zeytinlikler, tek tük insan-
sız çiftlik evleri manzarasıyla bizi 
etkilemeye başlamıştı. Bir süre sonra 
manastırlar göründü. Servi ağaçları 
arasında büyük taş kubbeli binalardı 
bunlar. Bazılarının yanlarında dev 
vinçler göze çarpıyordu. İtalya’nın ve 
İspanya’nın kale-şatolarına benzeyen 
hisar şeklinde binalardı bunlar. Bir 
süre sonra tekne kıyıya yanaştı ve bir 
manastır iskelesinde  papazların biri 
indi, başka bir papaz bindi. İskelede 
yolcu etmeye ve karşılamaya gelen 
siyah fesli uzun siyah cüppeli papaz-
lar göze çarpıyordu. Daha sonra ana 
iskeleye ulaştık.  
Daphni isimli bu küçük limanda güm-
rük ve patrikhanenin resmi memurları 
bulunuyordu. Birkaç küçük dükkan 
dışında herhangi bir yapılaşma yoktu. 
Önce kısa bir merak ve korku karı-
şımı dönem geçirdikten sonra etrafı 
araştırıp gideceğimiz Simonopetra 
Manastırına ne şekilde ulaşabileceği-
mizi karakara düşünmeye başladık. 
Konuşmak ve yol sormak için yanına 
yaklaştığımız ilk papaz bize hiç yüz 
vermedi, hatta neredeyse yüzümüze 
bile bakmadı, sadece ilerdeki bir baş-
ka papazı gösterdi. O da eliyle bir yer 
tarifi yaparak dereyi geçin, köprünün 
öbür tarafında küçük bir kilise var, 
önünde bir araba göreceksiniz, şöfö-
rünü bulun Simonopetra ya gitmek 
isteğinizi söyleyin dedi. Köprüden 
geçtik, derenin denize kavuştuğu yeri 
biraz seyrettik, tek tük çınar ağacının 
gölgeliğinde dolaşan papazların ara-
sından geçerek minibüsü ve şoförünü 
bulduk. Benim “keşiş tur”adını verdi-
ğim bu minübüsün siyah cüppeli, kara 
lastikli, arkadan saçlarını at kuyruğu 
bağlamış papazı şöför mahalline 
oturdu, aynayla birlikte camdaki Mer-
yem ana resmini de şöyle bir düzeltti, 
duasını yaptı teybe bir Ortodoks ilahi 
kasedi koydu ve yola düzüldük. Dağ 
yolları botanik olarak tam bir Akdeniz 
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bitki örtüsü örneği sunuyordu gözlerimizin önüne. Toprak yollar-
dan, dar, dönemeçli ve dik yollardan geçerek kuru dere yatakları-
nı, küçük kaynak sularını, pınarları izleyerek kutsal dağ olan Atos 
yakınlarına geldik. (İngilizcesi, Mounth Athos). 
Çok kısa bir süre sonra da öğlen saatlerinde Simonopetra 
Manastırına ulaştık. Bir rahip otomobilin kapısına kadar gelerek 
İstanbul’dan gelen misafirlerimiz buyursunlar 
diyerek çok kibar, hatta protokol kokan bir 
ifadeyle bizi karşıladı. Manastırın avlusundan 
misafir kabul bölümüne geçtik. İlk salonda bize 
gül lokumları ikram edildi ve arkadan küçük 
kadehlerle uzolar önümüze kondu. Manastırda 
ikram var ısrar yok. Mihmandarımız olan rahip 
İngilizce ve Fransızca konuştuğunu, ortak 
dilin ne olduğunu sordu. Ve sonra benimle 
Fransızca, Furkanla ve hepimizle ortak olarak 
ta İngilizce konuşmasına karar verdik. Önce o 
bana Fransızcayı nerede öğrendiğimi sordu. 
Ben cevapladım ve ona kendisinin nerede öğ-
rendiğini sordum. Fransa’da Paris’te deyince 
de ne vesile ile, eğitim dolayısıyla mı falan 
gibi sorulara sıkıştırınca, hiç önemli bir şey 
değilmiş gibi ağzından baklayı çıkarıverdi. Ben 
Fransız asıllıyım, Paris doğumluyum, katolik-
tim sonradan Ortodoks oldum, bu manastıra 

geldim, Paris yerine hayatımı bu manastırda geçiriyorum dedi. 
Ama sadece kısa cümlelerle hiçbir ayrıntı vermeden. Manastır 
hayatındaki ismim de ‘Makaryos’ tur dedi. Biz Kıbrıs’tan dolayı 
ne makaryoslar görmüşüz, işte şimdide Aynaroz’da Parisli bir 
Makaryos karşımıza çıkıverdi… Hoşbeş, sohbet, karşılıklı sualler 
muhabbeti derinleştirdi. Arada birkaç yönetici konumundaki 

rahip gelip kapıdan hoş geldiniz diyor ve dö-
nüyordu. Sonra birisi yemek hazır, misafirleri 
masaya alabiliriz dedi ve sofraya geçtik. Hani 
o filmlerde gördüğünüz büyük tahta masa 
etrafında oturulan manastır, han sofraları. 
Menüde manastır bağlarından toplanmış son 
derece lezzetli iri sele zeytini, kuru fasulye, 
iki adet haşlanmış patates ve adam başı bir 
tane elma vardı. Ekmek de manastır fırınında 
rahipler tarafından pişirilmiş somun ekmeği 
idi. Makaryos, biz günlerimizin çoğunu oruçla 
geçiririz, daha doğrusu perhizle geçiririz 
dedi. Et hiç yemezlermiş, balık serbestmiş, 
kendi bostanlarından, bağlarından yetiştirip 
topladıkları mahsulü rızık olarak değerlen-
dirip tanrıya şükrederlermiş. İçki, sigara gibi 
keyif verici, dünyaya bağlayıcı alışkanlıklar 
da yok tabii. Arada dışarıdan kendilerine 
getirilen, hediye edilen tatlı başta olmak 

üzere bazı yiyeceklerin olduğunu da öğrendik. Zaten biz de 
özel olarak manastırdakilere, çekirdeği alınmış, yerine badem 
konmuş, hususi Medine hurması götürmüştük. Rahip Makaryos 
hurmayı çok sevdiğini, çok makbule geçtiğini söyledi. Aramızda 
zeytin, hurma ve kutsal kitaplardaki meyveler üzerine bir sohbet 
oldu. Makaryos manastır hayatına girmek isteyen bir sivilin, 
gelip gözlemci olarak manastırdaki rahiplerin gündelik hayatı 
nasıl geçirdiklerini görüp izleyebildiklerini, isteyenin kurallara 
uymak şartıyla, hayatının geri kalan kısmını yeni bir isim ve 
yeni bir şahsiyet olarak manastırda geçirebileceğini söyledi. 
Son zamanlarda Avrupalı ve Amerikalı bazı gençlerin Ortodoks 
olarak manastırlara kayıt yaptırdıklarını aktardı. Bir çok milletten 
rahipler olduğunu söyledi, biz de bir kısmını zaten orda gördük 
ve tanıdık. Türkiye’den de gelenler olduğunu, arada ‘Küçük Asya’- 
dan’ olanlar da var şeklinde şöyle bir geçiştiriverdi.
Manastır, rahiplerin kendilerini tanrıya ve ahirete adayıp, her 
nevi dünyevi hırstan ve hazdan soyutlayıp hayatlarını geçirdikle-
ri bir mekan. Yatakhane, yemekhane, ibadethane, sanat atölyesi, 
kütüphane, bostanlar, bağlar, katır ahırları, arı kovanları ve 
mezarlıktan meydana gelen bir külliye. Her rahip altı saat toplu 
ibadete katılıyor, bu kilisede yapılıyor. Sabah güneş doğuşu ve 
akşam güneş batışı esnasında ifa ediliyor. Altı saat uyku var, altı 
saat manastırla ilgili işlerle çalışılıyor, geri kalan altı saat ise 
serbest vakit olarak rahiplere bırakılıyor. İsteyen rahip odasında 
zikirle, yahut kütüphanede dini araştırma yaparak kutsal, kitap 

veya ilahi okuyarak bu vakti değerlendiriyor. Hastalandıkların-
da kendileri gibi rahip olan doktorları tarafından orada tedavi 
görüyorlar. Sedefçilik, kakmacılık, ikonacılık gibi ince sanatlarla 
uğraşanlar yahut marangozluk, taş işçiliği, fırıncı, çiftçilik yapan-
lar da var. Simonopetra Manastırı binlerce dönüm (ondörtbin) bir 
araziye sahip. Buradaki ormanlardan ağaç kesip, hem yakacakta 
kullanıyorlar hem de tomruk halinde sahile indirip orada kereste 
tüccarlarına satıyorlar. Eskiden ulaşımı sadece katırlarla yapıyor-
larmış, şimdi artık yollar açılmaya başlamış, tabi bunlar bildiği-
miz geniş asfalt yollar değil. Keçi yolundan biraz daha hallice 
toprak, ancak arazi otomobillerinin girebileceği yollar. 
Her akşam hava karardığında manastırın demir kapıları kapa-
nıyor, tarih boyunca korsanların saldırısından ancak bu şekilde 
kurtulmuşlar. Korsan manastırda ne bulacak ne alacak demeyin, 
antika, gümüş şamdanlar, altın yaldızlı hatta saf altın kilise 
eşyaları var. Sedef kakmalı, kartal armalı sehpalar, rahleler, baş 
keşişin ayin sırasında gücünü simgeleyen sedefli, gümüşlü asa-
ları var. Simonopetra Manastırında elliyedi tane rahip bulunmak-
taydı. Bunların başında bir baş rahip Elisaios vardı ki kendisi bizi 
özel olarak makamında misafir etti. Makam odasında bizim Fener 
Rum Patriği Bartolemous’un büyük boy bir fotoğrafı asılıydı, 
zaten giriş salonunda da Ayasofya’nın çok büyük bir fotoğrafı 
vardı, hem de minareli haliyle. Bir sanatçı rahip, Ayasofya’da ki 
Deisis mozaiğinin aynısını bir kopya olarak manastır duvarına iş-
lemişti. Baş rahip bize su, kahve, limonata ve baklava ikram etti. 
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Fener Patriğinin çok iyi niyetli olduğunu ama Vatikan’la birleşme-
nin ve Papa’ya yakınlaşmanın kolay kolay sağlanamayacağını ifa-
de etti. Ayasofya’daki tamir ve bakım çalışmalarından duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. Kendi kütüphanelerinde de hristiyanlık 
dini ve Aynaroz’daki Osmanlı yönetimi ile ilgili orijinal belgelerin 
olduğunu anlattı. Yüzlerce yıllık tarihi yazmalar, Venedik baskılı 
antika kitaplar bize gösterildi. Aynaroz’da yirmi altı bin yazma 
kitap olduğunu öğrendik. Bunlar arasında, onların tabiriyle küçük 
Asyalı ve Karamanlı rahiplerin yazdığı grek alfabesiyle Türkçe 
kitaplar da varmış. Simonopetra manastırında üçbini yazma 
olmak üzere ellibin kitap bulunuyor, tam manasıyla modern 
bir kütüphane, otomatik raflar ve bilgisayarlar var. Baş rahip 
Elisaios kendisine hizmet eden 
Newyork’lu Ortodoks keşişle, Pa-
risli Ortodoks Makaryos arasında 
Rumcanın, Türkçenin, İngilizcenin 
ve Fransızcanın konuşulduğu 
bir ortamda bize gerçekten çok 
samimi göründü.
Son yıllarda komünizmin 
çökmesinden sonra Rus ve Slav 
dünyasından rahiplerin gelip 
manastırlarda kaldığını öğren-
dik. Zaten onbeşinci yüzyıldan 
itibaren Aynaroz kadılığının 
Osmanlı idaresini temsil eden 

yöneticilerine mükellef olduğu vergiyi haraç ve cizyeyi ödeye-
meyen Aynaroz’lu rahipler, Slav ve Romen dünyasından yardım 
alırlardı. Şimdide Aynaroz’da bir Rus, bir Bulgar, bir Sırp bir de 
Romen Manastırı var.
Bilindiği gibi insanların yaşadığı ortamlarda halkın arasında-
ki dini mabetlere hristiyanlıkta kilise deniyor. Küçüğü şapel, 
büyüğü katedral yahut dom. Kilisede papaz bulunuyor, görevi 
halkı tanrıya sevk etmek ve onların ibadetlerini yönetmek, vaftiz; 
düğün ölüm gibi dönemlerinde yanında olmak. Manastırlar ise 
şehrin ve insanların uzağında yapılıyor, ıssız adalarda yüksek 
dağlarda ulaşılması zor mekanlarda kuruluyor. Yunanistan-
da Patmos adasının, Meteoranın, Aynaroz’un manastırları en 
meşhurları. İlk defa olarak İsa’dan sonra dördüncü yüzyılda 

Mısır’da, Sina dağında Katerina 
manastırı kurulmuş. Ortadoğu’da, 
Anadolu’da, İstanbul’da, Balkan-
larda birçok önemli manastır var. 
Manastır hayatının hemen yakı-
nında ama içinde değil, yaşayan 
bir de münferit, müstakil rahipler 
var. Bunlar küçük dağ evlerinde 
hatta mağara kavuklarında, ağaç 
diplerinde hayatlarını sürdürü-
yorlar, tamamıyla münzeviler. Bir 
çoğunun sadece tanrıyı düşün-
düğünü, insanlarla ilişkiden ve 

konuşmaktan kaçındığını biliyoruz. 
Bunlara da keşiş deniyor. Bu arada 
bizim Uludağ’ın eski adının Keşiş 
Dağı olduğunu da unutmayalım, 
şarkılarda bile Kuh-i Keşiş şeklinde 
geçer. Yunanlılar Ortodoks keşişle-
rin hayatını çok merak ediyorlar, en 
son bir keşişin hayatıyla ilgili kitap 
yüzbin baskı yaptı.
Simonopetra Manastırında kaldığı-
mız süre içerisinde bize mihman-
darlık yapan Makaryos’a teşekkür 
ettikten sonra en yakında bulunan 
ve Aynaroz’un yani kutsal dağın de-
niz kıyısındaki bir manastır örneğini 
oluşturan Gregoriou Manastırına 
doğru yola koyulduk. Tam mana-
sıyla seferi olduk, keçi yollarından, 
patikalardan, haritasız, pusulasız, 
tabelasız bir yolculuk. Önce tepeleri 
aşıp, vadi yatağına inin, sonra ora-
dan karşı tepeyi çıkın, şeklinde kısa 
ve kaba bir tarif. Manastırların oya 
gibi işlenmiş, teraslanmış taraçalı 
bahçelerini, bostanlarını, zeytin, 
üzüm, armut bağlarını arkamızda 
bıraktık. Akdeniz bitki örtüsünün o 
canım mayıs ayı içindeki bütün rahi-
yalarını, tabiat kokularını aksettiren 
katır tırnakları, mahmuz çiçekleri, 
menengiçler, kocayemişler, pırnal 
meşeleri, erguvanlar, sandal ağaçla-
rı, sütleğenler, gelincikler, papat-
ya-lar, kedi naneleri, çakşır otları 
ve kekikler arasında bülbül sesleri 
dinleyerek yürüdük. Bu yollarda 
niye sadece katırların geçtiğini, 
niye yaya yürüyenlerin ellerinde 
ağaç bastonların bulunduğunu 
bir kere daha anladık. Sırtlarında 
heybelerle kan ter içinde yüzlerce 
yıl buradan kimler gelmiş, kimler 
geçmişti. Yoruldukça alınlıklarında 
haç bulunan zincirli taslarıyla keşiş 
çeşmelerinden su içtik. Ve nihayet 
Gregoriou Manastırına ulaştık. Deniz 
kıyısındaki küçük iskelesini geride bırakarak kayıkhanesinden 
geçtik ve eğimli Roma kaldırımı yolunu tırmanarak, doğrudan 
önce avluya, sonra kilise meydanına geldik. Önceden haber 
vermediğimiz, randevu almadığımız için yüzümüze bakan olmadı. 
Herkes telaşlı telaşlı akşam ayini için kiliseye koşturuyordu. Bir 
rahip yarım İngilizceyle haydi ayine şeklinde bizi kiliseye soktu. 
Küçük dar tabutları andıran, ayakta sıkışık bir şekilde durulan 
sandalye şeklindeki ayin yerlerine geçtik. Ortodoks değilseniz 
narteksten içeri naosa girmeyin dediler.”Yani son cemaat yerin-
den harim bölgesine geçmeyin” demekti. Daha sonra da beraber 
yemek yeriz şeklinde bir davet aldık. Ayin, segah makamına 
yakın bir makamdaydı fakat bizim keyfimiz biraz kaçmıştı. Öyle 
paldır palas ayine sokulmak, hele bir de bir papazın elindeki tüt-

sü buhurdanlığıyla gelip bizi kutsaması havamızı bozmuştu. Hiç 
konuşmadan birer göz işaretiyle ‘selamet der kenarest’ diyerek 
dışarı çıktık. Manastırda insana niye geldiniz, nereden geldiniz 
diye sorulmadığı gibi, niye gidiyorsunuz, nereye gidiyorsunuz 
diye de sorulmuyor. Aşağıdaki iskelede bizi almaya gelen özel 
teknemize kapağı attık. Daphni’ye geçtik orada daha büyük bir 
tekeneye aktarma yaptık. Gümrük görevlileri son kontrollerini 
yaptılar ve o sırada ortaya bir Türkçe bilen keşiş çıktı. Ben aksa-
nından, şivesinden Azeri misin diye sordum, hayır ben Rum’um 
dedi. O sırada gelen bir telefonda Rusça konuşmaya başladı, 
arada da iskeledekilere Rumca cevap yetiştiriyordu!
Velhasıl el acayip, min el garayip şeklinde söylenerek “sizin 
dininiz size, bizimki bize” dedik, arkamıza bile bakmadık.
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Akçahisar
Fatih’in fethedemediği       kartal yuvası…

Arnavutluk coğrafyasına girdiğimde ilk aklıma gelen  Arnavutlar’ın milli kahramanı 
İskender Bey ile Fatih’in bile ele geçiremediği direniş merkezi kartal yuvası 
Akçahisar, yani Kroya (Kruje) oldu.

Erhan Afyoncu         Bülent Katkak
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kçahisar Orta Arnavutluk’ta Tiran’ın 20 km kuzeyinde 
yer alıyor. Tiran’dan yeni yapılan yollar sayesinde 10 
dakikada Akçahisar’ın üzerinde yeraldığı Kruje dağlarının 
eteklerine vardık. Akçahisar, dağların batı yamaçlarında 

verimli Fushe Kruje ovasına hakim bir mevkide sırtını arkasındaki 
dağlara vermiş bir kartal yuvası. Şehrin adı kalenin dibinden 
çıkan su kaynağından (Kruje) geliyor. 
Akçahisar’a ulaşmak için 20 dakika kadar süren dağ yolculuğu 
sırasında ilginç sahnelerle karşılaştık. Bektaşiliğin en yaygın 
olduğu yerlerden birisi  olan Akçahisar   yolunda gördüğümüz 
bir Bektaşi tekkesinin yan tarafında barbeküye benzeyen yerler 
yüzünden birbirimize şaşkın şaşkın baktık. Ancak yolun otobüsün 
durmasına uygun olmaması yüzünden durumun böyle olmadığını 
ancak dönüşte anladık. Izgara keyfi yapıldığını sandığımız yer 
aslında mum dikmek için yapılmış.

FATİH AKÇAHİSAR YOLLARINDA
Osmanlılar tarafından bölgeden devşirilerek yetiştirilen ve yöne-
tici olarak buraya  gönderilen İskender Bey, 1443’te Hristiyanlığa 
dönüp Akçahisar’ı işgal etti ve 800 m’lik surlara sahip sırtını dağ-
lara dayamış ele geçirilmez bir kale olan Akçahisar kısa sürede 
Türkler’e karşı Arnavut direnişinin sembolü ve merkezi oldu. 
1448 ve 1450’de 2. Murad’a karşı direnen İskender Bey  Hıristiyan 
dünyasında da bir kahraman haline geldi. 1466’da Fatih’in büyük 
bir ordu ile Akçahisar önüne gelmesi ve ısrarla kuşatmayı sür-
dürmesine rağmen İskender Bey yine teslim olmadı ve bütün bu 
başarıları yüzünden ve Fatih’in Roma’ya ilerlemesini durdurması 
dolayısı ile Papa kendisine “İsa’nın Pehlivanı ünvanını verdi.” 
Ancak 1468’de ölümüyle dengeler değişti. Akçahisar 1478’de 
Osmanlı toprağı oldu.

FATİH’İN CAMİİ YOK OLMAK ÜZERE
Akçahisar’a girdiğimizde kaleye varmadan önce bizi 1533’te kale 
komutanı tarafından yaptırılan Murad Bey cami karşıladı. Halkın 
Büyük Cami de dediği camiin minaresi orijinal değil sonradan 
yaptırılmış. Bugün ibadete açık olan cami 1837’de tamir geçirmiş.
Camiin yanında Arnavut kaldırımlarıyla kaplı yolun iki tarafında 
uzanan ahşap dükkânlarıyla çok güzel klasik bir Türk çarşısı 
uzanıyor. Çarşı alışveriş için ideal bir yer. Ancak ticaret yeni yeni 
geliştiği için pek pazarlık yapılmıyor. Çarşıda zeytin ağacından 

A
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yapılma tepsiler ve yine tek parça ağaçtan yapılmış sepetler 
dikkat çekiyor. Arnavutlara özgü mahalli kıyafetler, şapkalar, 
yünden yapılmış çoraplar ve kilimler dükkânların önlerini süslü-
yor. Şehrin sembolü İskender Bey’i ait heykel, resim ve dvd’leri 
de dükkânlar da bulabiliyorsunuz.
Çarşıyı geçip Fatih’in çizmesinin giremediği kaleden içeri adım 
atmak farklı bir duygu. Ancak kaleden içeriye girdiğimizde 
hüzünlü bir manzarayla karşılaşıyoruz. Aslında birçok kalede 
gördüğümüz bir durum bu. Fatih’in kalenin fethinden sonra inşa 
ettirdiği camiinden sadece temelleri ve minaresinin kaide kısmı 
kalmış. Fatih Cami aslında 1831’deki bir isyan sırasında harap 
olmuş, ancak 1837’de tamir geçirmiş. Bu tamirin tarihi, minarenin 

kaidesinde ay yıldızla birlikte duruyor.
Kale Osmanlılar’ın eline geçtikten sonra II. Bâyezid döneminden 
itibaren birkaç defa elden geçirilmiş. Birçok şehirdeki kalelerde 

olduğu gibi Akçahisar Kalesi’nin surlarında da Osmanlı damgası 
var. Biraz ileride bir Osmanlı hamamı yer alıyor. Muhtemelen 
camiyle birlikte inşa edilmiş. Camiye göre hamam iyi durumda. 
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BEKTAŞİLİĞİN MERKEZİ
Hamamın ilerisinde Toptanzâde Adem Ağa tarafından 1780’de 
inşa edilen Mustafa Baba Dolma’nın türbesi karşımıza çıkıyor. 
Bölgenin en önemli tekkelerinden biri olan Bektaşi Tekkesi’nden 
günümüze sadece türbe kalmış. Türbenin içi kalem işleriyle 
süslenmiş. Türbenin bahçesinde burada hizmet edenlere ait 
birkaç tane Bektaşi mezarını görebiliyorsunuz. Akçahisar 
Arnavutluk’taki en önemli Bektaşi merkezlerinden. 19. yüzyılın 

sonlarında bölgede yirmiden fazla tekke vardı ve şehrin tamamı 
Müslüman’dı.
Mustafa Baba Dolma türbesinin üstünde bugün Etnografya Mü-
zesi olarak kullanılan bir Türk konağı mevcut. Konakta Osmanlı 
dönemindeki hayat tarzıyla ilgili birçok, hatta çok fazla eşya 
sergileniyor. 
1960’larda şehirdeki birçok tarihi eser ve çarşı restore edilmiş. 
Ancak Enver Hoca’yla birlikte 1967’deki Arnavut kültür devrimi 

sırasında dinî faaliyetlerin yasak-
lanmasıyla birçok tekke, dini mekân 
ve mezar taşları harap olmuş. Enver 
Hoca dinin yerine Türkler’e karşı di-
renişin sembolü İskender Bey kültünü 
ön plana çıkarınca Akçahisar’da bir 
İskender Bey heykeli ile devasa bir 
bina olan İskender Bey Müzesi’ni inşa 
ettirmiş. Müzede İskender Bey’i ön 
plana alarak resim, gravür, heykel ve 
belgelerle Arnavutluk tarihi 
anlatılıyor.
Arnavutluk’da İskender Bey heykel-
lerinde başındaki miğferin keçi başlı 
olması dikkat çekiyor. Rivayete göre 
İskender Bey, bir Türk kuşatmasında 
keçilerin üzerine meşaleler bağlaya-
rak bizi  şaşırtıp zafer kazanmış ve o 
günden sonra da keçi başı İskender 
Bey’le özdeşleşmiş. 
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Çevresiyle
Bratislava

Haluk Dursun         Bülent Katkak

HAiNBURG
Viyana - Bratislava yolu üzerinde Tuna kıyı-
sında önemli bir yerleşim bölgesi Hainburg. 
Kısmen ayakta olan şehir surlarıyla çevrili bu 
kasabaya, Viyana Kapısı üzerinden doğruca 
şehir meydanına giriliyor. Kale tepede kalmış. 
Merkezde bulunan küçük meydan ve hemen 
sur içinde büyük barok kilise önünde terte-

miz meydan çeşmesi, etrafında kafeler, dar ve temiz 
sokaklar ve sonra surun aşağı kapısından Tuna’ya 
açılan bir geçit. Tuna Kapısı önünde 1683 kuşatmasın-
dan bahseden kitabe duruyor. Şehrin Türklerin eline 
geçmemesinden dolayı sur kapısı önüne bir küçük 
kilise inşa edilmiş. 
İstasyon Tuna kıyısının hemen yanında. Son derece ba-
kımlı yeni biçilmiş bir çayırın üzerinde bisiklet, yürüyüş 

yolları ve onlara paralel Tuna seyrüsefer iskelesi, akıntıya karşı 
yüzmeye çalışan tekneler… Hemen ileride su baskınlarına karşı 
yapılan setlerin arkasında bir büyük dinlenme tesisi bölgeye 
yapılan gezilerde turistlerin uğrak yeri.

SLOVAKYA SINIRINDAN İÇERİYE DEVİN KALESİ
Slovakya - Avusturya sınırını hiç fark etmeden; gümrükçü, 
hudut, polis görmeden sessizce geçiveriyorsunuz. Bratislava 
zaten sınırdan itibaren uzaktan sizi karşılayıp kendini hemen 

gösteriyor. Ama öyle hemen Bratislava’ya girmek yerine biraz 
kuzeye dönüp Morova Nehri kıyısındaki Devin kalesini görmekte 
fayda var. Morova nehri çamurlar akıtarak kuzeyden seksen 
metre yükseklikteki Devin Kalesi önünde bataklıklar halinde bir 
ova meydana getirip Tunaya katılıyor. Kale iki nehrin buluştuğu 
yerde hakim bir tepeye kurulmuş. Keltlerin hakimiyet dönemin-
den başlayan Devin Kalesi hikayesi, Romalıların bölgeye gelmesi 
ile belirginleşiyor. Ama daha önce Atilla, orduları ile kale önüne 
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Günümüzde Devin Kalesi, Bratislava Şehir Müzesi tarafından 
idare ediliyor. Bölgede 1965 tarihinden itibaren arkeolojik kazılar 
sürdürülüyor. Surların içinde küçük bir müze, açık hava konser 
salonu, piknik alanları bulunmakta. İç kaledeki mahzenler, kuyu-
lar ve kulelerinden Tuna ve Morovanın manzaraları turistlerin 
ilgilerini çekiyor.

BRATİSLAVA
Devin Kalesi görüldükten hemen sonra Bratislava’ya doğru yola 
koyulalım... Slovakya’nın, Demir Perdenin en batısındaki bu baş-
kenti, dört yüz otuz bin kişilik küçük bir Prag; biraz da küçük bir 
Viyana sanki. Bir tarafında Avusturya, diğer tarafında Macaristan.
1993 tarihinde Çeklerden ayrıldıktan sonra Parlamento, Hükümet 

kadar gelmiş. Dokuzuncu yy. da Prens Rastislav  kaleyi tahkim 
ediyor. İlk hristiyanlığın mağara kiliseleri de bu bölgede inşa edi-
liyor. Büyük Moravya İmparatorluğu açısından kalenin önemi çok 
fazla. Ortaçağdaki kale onikinci yüzyıldan itibaren küçük bir sınır 
hisarıyken, kalenin tepesine surlar etrafında geniş bir müstah-
kem mevkii olarak onüçüncü yüzyılda inşa edilmiş. Gotik üslupla 
yapılan bu kale daha sonraki yüzyılda değişik Slav hanedan 
ailelerin ellerine geçmiş. 1683 viyana kuşatması sırasında Osman-
lılar bu kaleyi de kuşatmışlar ama alamamışlardı. 1809 tarihinde 
Napolyon’un askerleri kaleyi ele geçirmişler. 
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Bratislava’da bir tarafta Tuna Nehri diğer tarafta küçük Karpat 
Dağlarının uzantıları, değişik zamanlarda Keltleri, Tötonları, 
Romalıları ve bölgenin ilk hristiyanları olan Slavları barındırmış. 

burada kurulmuş. Ülkenin ekonomik, kültürel ve bilimsel merkezi 
hemen oluşuvermiş. Viyana’ya bir saat mesafede bulunan bu 
şehir altmış bin öğrenciyi barındıran üç üniversiteye de sahip. 
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porselenleriyle, Çeklerin Bohemya kristalleri arasında sıkışmış. 
Yani bir tarafı Budapeşte, bir tarafı Prag olan, ama eninde sonun-
da Avusturya’nın hakimiyetine girmeye mahkum bir Bratislava…
Viyana’dan gelerek iki gün üst üste günü birlik geziler yaptığım 
Bratislava; süratle gelişen, modernleşen ve vahşi kapitalizmin 
nimetlerinden pay almak için çırpınan tarafını görmezlikten gelip 
Tuna Nehriyle, kale arasında sıkışıp kalmış, eski şehrinden dışarı 
çıkmazsanız size bir iki günlük sakin bir orta Avrupa manzara ve 
konukseverliği gösterir.
Viyana’yı, Prag’ı, Budapeşte’yi çoktan görmüş, gezmiş Avrupalı 
yaşlı turistler şimdi Bratislava’nın sessizliğinde, sakinliğinde 
huzuru ve ikinci dünya savaşı öncesi Avrupası’nın asûde görün-
tüsünü arıyorlar. Bulamasalar bile Bratislava’nın taşıt girmeyen, 
küçük pazarlar kurulan meydanlarındaki 19. yüzyıl kafelerinde acı 
kahveler, tatlı, sıcak çikolatalar içerek ucuz bir Avrupa tatilinin 
keyfini çıkarıyorlar.
Bratislava’nın yerlileri ise komünist dönemin, Avrupa’nın burnu 
dibinde demirden bir perdeyle ayrıldıkları batı medeniyetinin, 
vahşi kapitalizmini ve tüketim ekonomisini bütün heyecanları 
ve arzularıyla kucaklamanın sarhoşluğu içindeler. Henüz euroya 
geçmedikleri için daha bunun faturasını da ödememişler! 

10.yüzyıldan itibaren Morovya Slavları, Macar krallığının içinde 
erimiş ve bu durum 1918 tarihine kadar sürmüş ama daha sonra 
da Slovaklar Çeklerin gölgesinde kalmışlar…
Bratislava’nın almanca ismi Pressburg, Macarlar ise şehre 1919’a 
kadar Pozsony demişler. Mohaç zaferinden sonra Budapeşte Os-
manlıların eline geçince, Bratislava bölgede alternatif bir mer-
kez olarak ortaya çıkmış. Macar ve Slav birlikleri Avusturya’nın 
denetiminde Bratislava’da yaşamışlar.
Günümüzde Bratislava’da Almanca ve Macarca hala konuşulu-
yor, resmi dil ise Slovakça.
Tuna’dan seksen beş metre yukarıdaki kalede Keltler, Romalılar 
ve Slavlar barınmışlar. Bu stratejik mevkide Macar Krallığı bir 
rönesans kalesi olarak barok üslupta ortaya çıkmış. St. Martins 
Kilisesi, Mavi Kilise, yukarı şehirde önemli binalar. Kaleden 
aşağıya doğru eski şehre bir yol var. Aziz Mikael kapısı iki bölüm 
arasındakı bağlantıyı sağlıyor..
Eski şehirde Slovak ulusal tiyatrosu ve opera binası restore edil-
dikten sonra Carlton Hotel olarak kullanılan eski ticaret odası 
ve başkanlık sarayı dikkati çekiyor. Napolyon’un 1805 yılında 
Austerlitz savaşından sonra, Pressburg barışı burada imzalan-
mış. Sarayın İngiliz halı koleksiyonu da çok kıymetli. 
On sekizinci yüzyıldan kalma Slovak Cumhuriyeti Başkanlık 
Sarayı eski şehrin karşısında, kalenin altında. Michalskâ Caddesi 
gençlerin buluşma, yaşlı turistlerin dolaşma meydanı..
Fransisken Manastırı önünde açık mavi, gri, krem rengi cübbe-
leriyle başları önde dolaşan  rahibeler, Slovakların Katolik ima-
nından örnekler sunuyorlar. Belediye binası önünden başlayıp 
Tuna Nehri kıyısına kadar heykeller, çeşmeler, fenerler barok 
binalarla süslü sokaklar, kafeler. Macarların meşhur Herend 
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Mahalle baskısı olmadan!

Rodos’ta 
bir teravih namazı

Yıllar sonra geldiğim, 
Osmanlıların Cezair-i Bahri Sefid 
adını verdikleri, Ege Adaları 
vilayetinin başşehri Rodos yine aynı 
Rodos’du, ama bu sefer denizden 
bakıldığında iki caminin minaresi 
gözüküyordu. Hemen karşıdaki 
maktül İbrahim Paşa Camii ve 
biraz ötede iki şerefeli 
Süleymaniye Camii. Adanın en 
batı ucundaki Kum burnunda 
bulunan Murat Reis Külliyesinin 
cami minaresi de yapılmıştı. 
Fakat öngörünüm bölgesinde 
olmadığı için dikkati çekmiyordu 

Haluk Dursun    
Bülent Katkak
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993 yazında Kuşadası’ndan bir tekne ile Ege Denizine açılmış-
tım. Samos yani Sisam Adasından başlayıp, 12 Adalara doğru 
uzanan bir araştırma gezisiydi bu. 
Daha ilk gün Sisam’dan ayrıldığımızda bütün gece korkunç 

bir fırtınaya yakalanıp, Sporadlar bölümünü oluşturan adalara 
ulaşmak yerine, küçük bir adanın sakin koyuna sığınmak zorun-
da kalmıştık. Karaya çıkıp tepedeki şirin kır kahvesine ulaştı-
ğımda kahveyi işleten Rum kadın havayı göstererek “meltem 
bu meltem” demişti ve “hemen bitmez birkaç gün sürebilir” 
şeklinde de görüşünü belirtmişti. Bunun üzerine rotayı kuzey 
Ege yerine güney Ege yani 12 Adalara doğru çevirmiştik. 
12 Adalar hıristiyanlıkdaki 12 sembol rakamından türemiş bir sa-
yıdır. Yani 12 olduğunu göstermez. Havarilerden Mülhem  bir dü-
zinenin 12 olmasına kadar giden çokluk ifadesidir. Bu adalar irili 
ufaklı, Türkiye’ye çok yakın mesafede bulunan adalardır. Türkiye 
kıyılarından kolaylıkla görülebilirler, hatta bir kısmına yüzülerek 
bile neredeyse gidilir. Meis Adası bunlara iyi bir örnektir. 
Kalymnos, Symi, Karpatos, Kassos, Leros, Nisiros (incirlik adası), 
Patmos ve Kos gibi adaları dolaştıktan sonra Rodos’a ulaşmıştık. 
Yukarıdaki adalardan Patmos’un ruhani kimliği ve manastırı, 
Kos’un yani bizim İstanköy’ün Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camii, 
Symi’nin de şirin bir turistik ada özelliği diğerlerinden ayrılan 
taraflarıydı. Ama 12 Adaların merkezi, göz bebeği Rodos’du. 
Osmanlıların Cezair-i Bahri Sefid adını verdikleri Ege Adaları 
vilayetinin başşehri Rodos’du. 1522’den 1912’ye kadar 390 sene 
Osmanlı hakimiyetinde kalmıştı. Limanda demirleyen tekne-
mizde gecelemek suretiyle Rodos’da birkaç gün geçirip şehri 
gezmiştim. Bir öğle namazı vakti gittiğim İbrahim Paşa Caminde, 
-ki adanın tek açık cami buydu- hiç cemaat bulamamış, sadece 

bir Mısırlı ile öğle namazı kılmıştık. Bu yaşadığımı o zamanlar bir 
yazı olarak “Haydi Rodos’a namaza” şeklinde kaleme almıştım. 
Aradan neredeyse 15 sene geçti. Emantur Ramazan boyunca 
Osmanlı coğrafyasına geziler düzenledi ve Rodos için de bir 
grup oluştu. 30 kişilik bu grup önce uçakla Dalaman’a, sonra da 
gemiyle Rodos’a geçtik.
Yıllar sonra geldiğim Rodos yine aynı Rodos’du, ama  bu sefer 
denizden bakıldığında iki caminin minaresi gözüküyordu. Hemen 
karşıdaki maktül İbrahim Paşa Camii ve biraz ötede iki şerefeli 
Süleymaniye Camii. 
Adanın en batı ucundaki Kumburnunda bulunan Murat Reis Kül-
liyesinin cami minaresi de yapılmıştı. Fakat öngörünüm bölge-
sinde olmadığı için dikkati çekmiyordu. Yine aynı sahil yolundan 
devam ettiğiniz zaman, Girit mahallesinde bulunan minareli 
Hamidiye Camii de silüetde yer almıyordu.
Şehrin minaresi bulunan, çukurda kaldığı için gözükmeyen bir 
diğer cami de Sokrates caddesindeki çarşı içinde bulunan ahşap, 
özgün minareli Ağa Camii idi. 
Yukarıya doğru çıkıldığı zaman, Belediyenin Müslümanlar için 
nikah salonu olarak kullandığı Sultan III.Mustafa Camiinin yine 
minaresiz olduğu fark ediliyordu. Hemen onun yanındaki Recep 
Paşa Camii ise restore edilmek üzere etrafı çevrilmiş, iskeleye 
alınmış, yine öylece minaresiz beklemekteydi. 
Adadaki en bakımlı Osmanlı eseri bir sivil mimari örneği olan  
Hafız Ahmet Ağa kütüphanesiydi. Gerçi, Sultan Mustafa Hama-
mı, İmaret, Süleymaniye Medresesi fena durumda değildi ama, 
hayatiyetlerini, asli unsurlarını kaybetmişlerdi. Halbuki, kütüpha-
ne bütün ruhaniyeti ve insana huzur veren sükuneti ile işte yine 
karşımdaydı. Yıllar önceki görevli amca ölmüş, onun yerine 

1

66 67



EMANNAME EKİM 2008 EKİM 2008 EMANNAME

Yusuf Bey ve hanımı kütüphaneyi devralmışlardı.
Kütüphanenin ilk temelini atan Rikabdar Hasan Ağa, onun oğlu 
Hafız Ahmet Ağa ve nihayet bizim Kuzguncuk’ta yalısı bulunan 
meşhur Fethi Ahmet Paşa ve varisleri bu önemli tarihi esere 
sahip çıkmışlardır. Son olarak, ailenin mütevellisi olarak bulunan 
Cengiz Argeşo, vakıfnamede belirtilen şartları her sene yerine 
getirmek üzere adaya geliyordu.
Kütüphane hemen Süleymaniye Camiinin Hurmalı ve Demirli Med-
resesinin yanındaydı. Bir büyük avlu kapısından içeri girildiğinde 
mükemmel döşenmiş, adaya has, Malta yahut Rodos taşlığı 
denilen taşlıktan yüründüğünde, hemen karşıda iç içe 2 mekan-
dan  meydana gelen kütüphane vardı. Ön tarafta okuma salonu, 
arkasında kitaplık bölümü bulunuyordu. Kıymetli Arapça ve 
Farsça yazma kitaplarının bulunduğu bu kütüphane araştırma-
cılara açıktı. Fakat araştırmacılardan ziyade, turistler ziyaretçi 
olarak kütüphanenin o etkileyici havasına bayılıyorlardı. Avluda 
kuyunun yanında, hemen kapının girişindeki yasemin kokuları, 
sağ taraftaki narenciye ağaçlarının kokularına karışıyor, mahalli 
olarak muşmula denilen malta eriklerinin dibinden su kuyusuna, 
horoz ibiklerine, lavantalara doğru uzanan dar bir avlu ile sınır-
landırılıyor, sol taraftaki meşruta depo olarak kullanılıyor, sağ 
tarafta ise görevli lojmanı yer alıyordu. Bu güzel mekanın keyfini 
kütüphane görevlileri ve onların kedileri çıkarıyordu. Kütüphane 
aşağı yukarı adaya gelen meraklı her Türk ziyaretçinin uğradığı 
bir yerdi. Duvarda ziyaretçilerin bıraktıkları kartlar yer alıyor, 
defterde Kürşat Tüzmen’den Abdullah Gül’e kadar tanıdık birçok 
isme rastlanıyordu. Hafız Ahmet Ağa Vakfı’nın yıllardan beri 
büyük vergi borçlarına rağmen, her bayram kurban kesilme işini 
devam ettirdiğini, 15 muharremde aşure pişirttiğini ve Kelime-i 
Tevhidlerin çekilmeye devam ettiğini memnuniyetle öğrendik.

Eski dönemde Süleymaniye Camii ibadete açıkken kütüphane 
bayramlaşmalarda çok daha canlı bir hava aksettirirmiş. Şimdi 
artık cemaat tek açık camii olan İbrahim Paşa’ya yönelmiş. 
Oradan çıkıp yukarıya kütüphaneye gelmek de bazılarına zor 
geliyormuş.
Süleymaniye Camii gerçekten tertemiz bir şekilde ama hiç 
cemaatsiz bir köşede bekliyor. İki şerefeli minaresi, yanındaki 
medresesi ve servi ağaçları ile hemen yakınındaki Şövalyeler 
Sarayına uzaktan ben de buradayım diyor. Şövalyeler Sarayı 
şu anda bir müze, onun hemen kapısında başlayıp aşağıdaki 
çarşıya doğru inen caddenin adı da Şövalyeler Caddesi. Yine çok 
özenle döşenmiş malta taşlığı her iki tarafı duvarla tarihi binaları 
çeviren, bir şekilde tatlı bir eğimle aşağıya doğru iniyor. Hemen 
hemen tam ortasında bulunan tek kemer Rodos’daki en güzel 
yollardan birisinin şövalyeler yolu olduğunun bir nişanesi olarak 
duruyor. 
Restorasyonunda Albert Gabrielle’in de bulunduğu Cem Sultan’ın 
sürgünde kaldığı ev, bir tabela ile belirtilmiş. Sokaktan aşağıya 
doğru indiğinizde, geriye doğru döndüğünüz zaman bu defa 

Süleymaniye’nin saat kulesini fark 
ediyorsunuz. 
Şövalyeler caddesinden değil 
de Sokrates’den inerseniz, daha 
doğrusu inebilirseniz, çünkü çarşı 
her zaman çok kalabalık, dikkat 
etmeden belki de Ağa Caminin 
önünden geçebilirsiniz. Üç sıra 
çeşmesini görüp de başınızı 
kaldırırsanız, şirin yeni boyanmış 
hali ile Ağa Camii karşınızda ama 
kapalı olarak durur. 
Ağa Camii yine de şanslı sayılır, 
çünkü hemen aşağıdaki Şadırvan 
Camii tamamen elden çıkmış, 
binalar arasında kaybolmuş, mina-
resi olmadığından ancak dikkatli 
bakıldığında kubbesinden fark 
edilmektedir.
Süleymaniye İmareti şimdi imaret-
bar olarak çalışmakta!
Rodos Camilerinin çoğunda 
olduğu gibi şadırvanlar avlunun 
dışında kalmış. Sadece yine avlu 
dışında kalmakla beraber 

III.Mustafa Camiinin som mermer-
den şadırvanı, değişik mimarisi ile 
diğerlerinden ayrılıyor.  
İbrahim Paşa Camii, Rodos’un 
ibadete açık tek camii demiştik. 
Şadırvanın önündeki meydandan 
barlar sokağına doğru uzanıp, 
oradan doğruca yukarı çıktığı-
nızda yol sizi İbrahim Paşa’nın 
eteklerine getirir. Etekleri diyorum 
çünkü cami yüksekçe bir taban 
üzerine oturtulmuştur. Kapalı 
avlusu olmadığından şadırvanı şu 
anda dışarıda kalmıştır. Muslukları 
koparılmış, suyu akmayan, döşeme 
taşları eğimli, hoş bir şadırvandır. 
Bir yüzük taşı gibi, eserle ne kadar 
ayrılsa da doğrudan bağlantılı ol-
duğunu hissettirir. Cami yeni elden 
geçirilmiş tertemiz boyanmış, sarı 
renkli dış cephesi, beyaz minaresi 
ile bakımlı ve alımlı bir hava kazan-
mıştır. Hemen yanındaki minare-
sinin kaidesi taştır, üzerinde içe 
gömülmüş bir saat bulunmaktadır. 
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Hemen arkasında iki servi simetrik bir hava ile görüntü zenginliği 
vermektedir. Önünde yine tıpkı haşmetli iki nöbetçi gibi duran 
birer tane çınar ağacı bulunur. 
Son cemaat yerinden camiye girildiğinde içeride sadelik dikkati 
çeker, mihrap tarafında, birkaç kalem işi resim, Ayasofya’dakiler 
gibi Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin kopyası sekiz levha 
bulunur. Teravih namazı için camiye girdiğinizde cemaatin bir 
masada oturmuş vaaz veren Hoca Efendiyi ve karşıdaki bir başka 
masada tıpkı gözlemci – murakıp gibi duran Müftü Efendiyi dinle-
diğini fark ettik. Dikkat çeken bir diğer husus camide çocukların, 
hem de sadece oğlan değil kız çocuklarının çokluğuydu. İsmi 
Bekircan olan bir oğlan ile Dilek isimli küçük kız, cemaate şeker 
ikram ediyordu. İmam Efendi, Türkiye’den bir grubun teravih na-
mazı kılmak için Rodos’a geldiğini bildiğinden konuşmasında “ne 
iyi ettiniz de geldiniz” diye sık sık belirtiyordu. Ayrıca vaaz sıra-
sında “kendimizi küçümsemeyelim, biz büyük bir milletiz, sadece 
birbirimizi sevelim” şeklinde ifadeleri sıkça tekrarlıyordu. “Geç-
mişi bırakıp geleceğe bakalım” gibi sözlerle de bir din adamından 
çok diplomatı andıran bir hüviyetle karşımıza çıkıyordu. Caminin 
içi neredeyse bir ev gibi dekore edilmişti. Mihrap duvarındaki, 
Kabe ve Medine fotoğraflarını bir tarafa bırakırsanız, zemindeki 
halıların etrafında köşelerde minderler diziliydi. Herkes birbiriyle 
tanışık ve barışık olduğundan sanki mahalleli topluca camiye 
değil de Hoca Efendi’nin evine ziyarete gelmişti. 
Ezandan sonra namaz başladı. İmam Efendi’nin yüksek sesle 
okuduğu Fatiha’dan sonra, klasik olarak cemaat yavaşça “amin” 
der. Umre’ye, Hacca gidenler orada Arap usulünde yüksek sesle 
“amin” dendiğini gördükten sonra bu usul Türkiye’de de yaygın-
laşmaya başlamıştır. Ama Rodos’daki gibi bir uygulamayı hiçbir 
yerde görmedim, cemaat hep bir ağızdan öyle bir amin çekiyordu 
ki, sanki ordu komutanı teftişte kıta denetliyor, “nasılsınız asker” 
diye sorduğunda hep bir ağızdan sağol çekiyordu, öyle bir sert 
amin!
İbrahim Paşa Camii’nin neredeyse 20 senelik imamı Gümülcine’li 
İsmail Çakıroğlu’nun daveti ile namaz bittikten sonra, tıpkı bay-
ram namazından sonra olduğu gibi cemaat birbirini yüksek sesle 

“Allah kabul etsin şeklinde” tebrik etti. 
Hurmalar, şişe suları ikram edildi. Baştan 
da söyledim ya, öyle sıradan bir teravih 
namazı değil, misafirliğe gidilmiş, toplu 
namaz kılınmış, arkadan ikramlar devam 
etmiş, sohbet sürüyor cami içinde. Toplam 
cemaat aşağı yukarı 60 kişi kadardı. Çocuk-
lar dahil bunun 40 kişisi Rodos’un yerlisi, 
geri kalanlar Istanbul’dan teravih namazı 
için gelenler, akademisyenler, belediye baş-
kanları, doktorlar, avukatlar, iş adamları vs.
O gün mehtabın olduğu bir geceydi. 
Camiden çıkan cemaat hemen meydandaki 
kafelerin, barların, restoranların arasından 
evlerine dağıldı. Rodos ise geceye daha 
yeni başlıyordu. Rodos’lu gençler cemaatin 
boşalttığı avluya motorsikletlerini park 
ettiler ve etraftaki mekanlara dağıldılar. 
Rodos’da ta Osmanlı’dan beri “herkesin dini 
kendineydi” ve ta Osmanlı’dan beri öyle 

“mahalle baskısı” falan yoktu !
Rodos muhacirleri İzmir’in 
Karşıyaka’sında yerleşmişler, Rodos ile 
olan bağlarını soyadı kanunundan son-
ra Rodoslu isimleri alarak sürdürmüş-
lerdi. Ada ile ilgili Türkiye’nin önemli 
sanayicilerinden Durmuş Yaşar’ın, 
Faralyalı Ailesinin (Aydın Doğan’ın da-
madı) Rodos’daki Türk eserleri ile ilgili 
1976 yılında Başkonsolos olarak adaya 
tayin olan ve iki yıl orada geçirdiği süre 
içerisinde, önemli bir eser meydana 
getiren (Rodos’daki Türk Eserleri ve 
Tarihçe, Zeki Çelikkol, Türk Tarih Kuru-
mu, 1986) Zeki Çelikkol’u da unutmamız 
lazım. 
Adadaki Türk Kütüphanesinden sonra 
ruhaniyetini kaybetmeyen ikinci önemli 
mekan, Murat Reis Külliyesidir. Bir 
cami ve bir türbe etrafında oluşan özel 

mezarlıktan (hazire) meydana gelen bu mekanda yine 
bahçede görkemli bir çınar ve zeminde malta taşı dik-
kati çeker. Malta taşlarının motiflerinde denizci çapaları 
vardır. Okaliptüs ağaçları ile çınarların kaynaştığı bu 
mekan zaman zaman mevlitlerin de okunduğu, ama 
daha çok türbe ziyareti ile ön plana çıkan bir yerdir. 
Türbe içinde sanduka puşidesine İstanbul’dan Yuşa 
Hazretlerinden bir hatıra getirilip konulur. Ayrıca bir de 
anı defteri vardır. Arkadaki hazirede İran Şahı II.Mirzan 
Kırım Hanı Canbek, Fethi ve Şahin Giray’ın türbeleri 
bulunmaktadır. Murat Reis Şadırvanı üç aynalı bir çeş-
meden meydana gelir ve dış duvarın dibinde kalmıştır. 
Yerli ve yabancı ziyaretçiler Külliyeye daha çok türbe 
ziyareti ve dilekler için gelirler.
Rodos dört kilometre uzunluğundaki suru, üç kilo-
metrelik hendeği, bir zamanlar içinde Enderun Camii 
bulunan kalesi, yedi eski kapısıyla, sur içinde beş bin 
kişiyi barındırır. Rodos’un yahudi mahallesi, şadırvanı 
ile Hipokrates Meydanından sonra ikinci bir meydancığı 
oluşturur. Kale kapıları, dar sokakları, begonvilleri ile 
Kudüs’e rakip, biraz da Malta’ya benzeyen bir Akdeniz 
şehridir Rodos. Toplam 120 bin nüfusun 3-4 bini Türk 
azınlığı olarak kalmıştır. Uzgur, Kandilli gibi Türk köyleri 
artık özelliklerini kaybetmek üzeredir. Yılda 250 bin 
turist ağırlayan, 1927 de İtalyanların inşa ettiği Grand 
Otel ile turizme çok önce başlayan Rodos’ta İtalyan 
Fixus Bengilus ağaçları ile, Osmanlı’nın eski çınarlı 
meydanları iç içedir. Artık muslukları bulunmayan, suyu 
akmayan şadırvanlarıyla, ama fıskiyeli kafeleri, kitabeli 
Osmanlı çeşmeleri, kaleyle içindeki Osmanlı Rodos ve 
kale dışındaki yeni Rodos, bir zamanlar şövalyelerin 
oturduğu yukarı Rodos, İstanköy ile beraber geçen 
asır başlarında 25 – 30 bin Türk nüfusu barındırıyordu. 
390 sene Osmanlı hakimiyetinde kalan bu ada her şeye 
rağmen bizi çekmeye, etkilemeye devam ediyor.  
İster ramazanda, bayramda, ister plajda, barda...   
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Avni Bey seyahat edeceğiniz ülkelerde en çok 
nelere dikkat edersiniz?
— Siz gelmeden önce seyahatlerimi bir gözden 
geçirdim. Tam 53 ülkeye gitmişim. Benim için 
gidilecek ülkede üç önemli unsur vardır. Birincisi 
o ülkenin tarihi ve kültürü, ikincisi o ülkenin coğ-
rafyası ve son olarak da en önemlisi o ülkenin 
mutfağı. 
Bir gurme olduğunuzu zaten duymuştuk.
— Benim için mutfak çok önemli. Bunu da böyle 
göğsümü gere gere söyleyebiliyorum çünkü 
Osmanlı mutfağı gibi farklı kültürleri bir arada 
barındıran bir füzyon mutfağına sahibiz.
Özellikle mutfağından dolayı seyahat etmeyi 
tercih ettiğiniz ülkeler var mı?
Hindistan. (gözlerinin içi parlıyor) Hindistan 
zaten bir renk cümbüşü. Farklı ırk, dil ve dinden 
insanların bu çeşitliliği ister istemez mutfakları-
na da yansıyor. Bir seyahatimde konakladığımız 
otelde İtalyan bir şef vardı. Bizim masamıza gel-

di ve akşam için ne yemek arzu ettiğimizi sordu. 
Masadaki arkadaşlar da şef İtalyan olduğu için 
risotto istediler. Ben sükût ettim. Çünkü hiç ak-
lım almaz. İstanbul’dan kalkacağım, Hindistan’a 
geleceğim ve orada İtalyan yemeği yiyeceğim. 
Şefe dedim ki ben risotto yemem. Ben yöresel 
lezzetleri tatmak isterim. Şef de ‘Bana bırakır 
mısınız yemek tercihini’ dedi. Ben de sevgiyle bı-
rakırım dedim. Akşam arkadaşlar risotto yerken 
ben birbirinden lezzetli Hint yemeklerini tattım.
Bazen seyahat edenler gittikleri yerlerde 
alıştıkları tarzda yemekler arıyor…
— Singapur’a gidip karides yemeden gelmişsiniz. 
Roma’ya gidip papazı görmeden gelmek gibi 
bir şey bence. Mutfak bir ülkeyi tanımak adına 
önemli bir kriter.
Peki, mutfağını hiç beğenmediğiniz bir ülke var 
mı?
- Tunus. Bir kere mutfak kültürleri yok. Bildikleri 
tek şey kuskus. Onu da dışarı da değil de otelde 

yiyebiliyorsunuz ancak. Çünkü dışa-
rıda kuskusun içine makarna karış-
tırıyorlarmış. Bir de Özbekistan’ın 
yemekleri çok yağlı. Yemeklerde iç 
yağ kullanıyorlar ve iyi bir yemeğin 
yağı insanın dirseklerinden damla-
malı onların anlayışlarına göre. 
Seyahat ile olan ilişkinizi nasıl 
tanımlıyorsunuz? 
— Ben her şeyden önce bir üret-
kenim. Bu gözle bakınca dünya 
mimarisi ve kültür mirası beni ya-
kından ilgilendirir. Örneğin Endülüs 
seyahatinde El Hamra Sarayı’ndaki 
Kameriyye Köşkü önünde, mersinli 
avlu ortasındaki havuz beni çok 
etkilemiştir. Havuza su girişi ve 
çıkışı esnasında havuzdaki su hiç 
bulanmıyor. Bunun amacı da suya 
yansıyan sarayın görüntüsünün 
bozulmaması. Ben çok etkilendiğim 
bu havuz sistemini Türkiye’de de 
hayata geçirdim. Türkiye’de en çok 
havuz yapan bir firma olarak bu 
önemli bir ayrıntıydı benim için.
Yine bir seyahatimde Tayland’da 
yerli halka büyük ölçüde kapalı ve 
güvenlik ile gezilen bir adayı gezdik. 
Burada yaşam standartları oldukça 
yüksekti. Örneğin Phuket Adası’nda iyi bir 
ev 50.000 Dolar ise, bu adada ortalama 
bir ev iki buçuk milyon dolardan başlıyor. 
Buradaki mimariden o kadar çok etkilen-
dim ki Lagün Evleri’ni inşa fikri bu şekilde 
oluştu. Hatta mimarlarımızdan 5 tanesini 
de bu adaya gönderdim. Orada biraz 
zaman geçirip ondan sonra proje üzerine 
çalışmalarını istedim. İnsan muhakkak 
gördüklerinden etkileniyor. Bunları da 

yaptığı işe yansıtınca seyahatin verimliliği 
ortaya çıkıyor
Çalışanlarınıza seyahatler düzenler 
misiniz?
— İnsan kaynakları departmanı eğitim 
amaçlı bunu yapıyor. Bunun dışında arka-
daşların görgü ve bilgilerinin artması için 
onları seyahat etmeye teşvik ediyorum.
Çok sık iş seyahatleriniz oluyordur…
— İş seyahatine gitmeyi hiç sevmiyorum 
ve mümkün olduğunca yanımdaki arka-

daşları yönlendiriyorum. Örneğin şu 
anda Belarus’da bir yatırımımız var 
ama oraya kendim gitmek yerine 
başka arkadaşları yönlendirdim. İş 
seyahatlerini çok sıkıcı buluyorum 
çünkü rahat olamıyorsunuz. 
İlk seyahatinizi bize anlatır mısı-
nız?
İlk yurt dışı seyahatim Almanya’nın 
Hamburg şehrineydi. Ancak tatsız 
bir anısı var. İlk seyahat olduğu 
için dinen caiz olmayan bir şey 
yemekten çok korkuyordum. Beni 
karşılayıp otele yerleştirenlere de 
vejetaryen olduğumu söyledim ve 
otelde de hep vejetaryen yemekleri 
yedim. Bu esnada otelin yakınla-
rında bir Türk lokantası olduğunu 
öğrendim. Bana yolu tarif ettiler. 
Ben de tarif edilen yolda yürürken 
ilginç bir caddede buldum kendimi. 
Meğer bu cadde Almanya’nın meş-
hur bir caddesiymiş. Hollanda’daki 
kırmızı caddeden bile daha beter 
bir caddeydi. Sokakta yürümek bile 
mümkün değildi. Bir de 70’li yıllar-
dan bahsediyoruz. Yani Türkiye’nin 
daha dışa kapalı olduğu dönemler. 
Bugün gülümseyerek andığım kötü 

bir anı olarak kaldı.
Seyahate çıkmadan önce gideceğiniz yer 
ile alakalı hazırlık yapar mısınız?
— Benim için hazırlıksız seyahate çıkmak 
mümkün değil. Her geziden önce benim 
için o ülke ile alakalı kalın bir dosya hazır-
lanır. Ülkenin tarihi, coğrafyası, kültürü, 
yaşama biçimi ve tabiki mutfağı hakkında 
bilgiler olur bu dosyada. Eğer yolculuk 
Avrupa’ya ya da Amerika’ya ise yemek 

Avni Çelik:

Hayattan 
zevk 

alıyorsanız 
dünyada 

renk çok!
Röportaj: Sema Sak
      Cahide Babayusuf 

Sinpaş GYO’nun Yönetim 
Kurulu Başkanı Avni Çelik 
inşaat mühendisi bir iş 
adamı. 34 yıldır kendi 
tabiriyle  ‘yuva’ inşa 
ediyor. Sektördeki 
başarılı yatırımlarını 
zaten basından takip 
ediyoruz. 
Bugün bu sayfanın 
konuğu olan Avni Çelik 
iş adamı kimliğini bir 
kenara bırakıyor; 
53 ülkeyi gezmiş bir 
seyyah ve gurme olarak 
sorularımızı bütün
içtenliğiyle yanıtlıyor 
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rezervasyonlarım bile seyahatten önce 
hazır olur herhangi bir sürprizle karşılaş-
mamak için.
Nasıl seyahat etmekten hoşlanırsınız? 
Tur ile mi, yalnız mı, aileniz ile mi?
- İlk seyahatlerimden biri Amerika’yaydı. 
Yanımda kızlarım vardı. New York’tan 
araba kiraladık ve Amerika’nın kuzeyini 
gezdik. New York’a geri döndük ve uçakla 
Orlando’ya geçtik. Bu sefer de Florida’ya 
kadar olan kısmı araba ile gezdik. Keyifli 
bir gezi oldu. Şimdi çocukları evlendirdik, 
torunlarımız oldu. Bazen yine beraber 
seyahat edebiliyoruz ama sorumluluktan 
dolayı eski rahatlıkları şimdi yok. Ama 
hanım ile kafa dengiyiz. Hanım bir tek 
denizden uzak duruyor. Onun haricinde 
dünyanın her yerinde bana eşlik eder. 
Tur ile gezmek konusunda ne söyleye-
ceksiniz?
—Tur ile gezmeyi yeni insanlarla tanıştığım 

için seviyorum. Örneğin Eman Tur’un son 
Yunanistan gezisinde çok değişik insanlar 
tanıdım. Bir de seyahatte insanlar bulun-
duğu kalıptan kurtuluyor ve herkes aynı 
kalıba giriyor; seyyahlık kalıbı. 
İnsanları iç halleriyle görme ve tanıma 
fırsatı buluyorsunuz.  
İlginç seyahat anılarınızı bizimle paylaşır 
mısınız?
 — İki anım var. Birincisinde Eman Tur’un 
düzenlediği Hindistan’dayız. Akşam üzeri 
bir gelin alayı ile karşılaştık. En önde gelin 
ve yanında nedimeleri var. Onun arka-
sında bir grup var ve başlarında avizeler 
var. Bir kısmı elinde hoparlör tutuyor ve 
avizeler yanıyor. Avizelerin nasıl yandığını 
merak ediyorsunuz tabi. En arkada da 
portatif bir arabanın üzerinde jeneratör 
taşıyan birisi var. Sonradan öğrendik ki 
gelin alayının başında kandiller ve mumlar 
taşıması adetmiş. Ancak zamana ayak uy-

duran yeni evliler mum yerine artık avize 
taşıyormuş. Bu olaydan sonra jeneratör 
aramızda bir espri olarak kaldı.
Büyük Kanyon’u geziyoruz. Burası küçük 
pırpır uçaklarla gezilir. Bu esnada bir 
turist ile tanıştım. Beni önce İtalyan sonra 
da İspanyol’a benzetti. En sonunda da 
Yunan olduğunu anlamalıydım, dedi. Ben 
de Türk olduğumu söyleyince çok şaşırdı. 
Öyle ya bir Türk’ün Büyük Kanyon’da ne işi 
olur? Kendisi daha önce ülkemize gelmiş 
ve mutfağımıza hayran olmuş. Ama biz 
mutfağımıza ne kadar sahip çıkabiliyoruz 
acaba?
Çok gitmek istediğiniz ülkeler hangileri?  
— Görmeyi arzu ettiğim birkaç yer var. 
Bunlardan ilki Güneydoğu Asya, özellikle 
Sri Lanka. Sonra Güney Hindistan ve Yeni 
Zelanda’yı merak ediyorum. Hayattan zevk 
akıyorsanız dünyada renk çok. Eğer her şeye 
burun kıvırıyorsanız mutlu olamazsınız. 

En sevdiğiniz üç şehri bizimle paylaşır 
mısınız?

— Bir iş adamı gözüyle bakınca New York 
beni çok heyecanlandırıyor. Dinamik bir 
şehir. Sadece şehrin silueti değil mutfağı 
da çok güzel. Hem karışık hem de özgün 
bir mutfak bu. Biliyorsunuz Amerika’da 
porsiyonlar çok büyük. New York deyince 
benim aklıma t-bone steak denilen t harfi 
şeklinde kemikli et geliyor. Kobe danası 
denilen bir danadan yapılıyor. Normalde 
Amerika’da etin kilosun en fazla 20 dolar-
dır ama kobe danasının kilosu 120 dolara 
kadar çıkıyor. Müzik eşliğinde yerinden 
kıpırdatmadan yetiştirilen bu hayvanların 
eti yağlıdır ve çok az pişirilir. İnanılmaz da 
lezzetlidir.
İkinci olarak Münih’i çok severim ve 
kendimi burada turist olarak hissetmem. 
Sokaklarını da iyi bilirim. Burada bir Bav-
yera kültürü var. Sizin yaşınız yetmez ama 
Almanya’ya çalışmak için giden Türkler 
fötr şapka takarlardı. Bir de şapkanın 
kenarında bir tüy olurdu. 

Filmlerden biliyoruz biz de. 

— İşte bu Bavyera kültürünü çok sevi-
yorum. Mimari ve mutfağı da ilginçtir. 
İstanbul kadar bilirim Münih’i. Üçüncü be-
ğendiğim şehir de daha evvel bahsettiğim 
Tayland’daki ada. Zamanın yavaş aktığı bu 
yerin dinginliği hoşuma gidiyor.

Gezi kitapları okur musunuz?
Evet, özellikle gezi mutfağı ile alakalı takip 
ettiğim iki kaynak var. Birincisi Michelin 

Guide. Lastik firması Michelin kamyon 
şoförleri için bir yemek mekânı rehberi 
hazırlamış. Zaman içinde ise bu rehber 
saygın bir yemek otoritesi olarak kabul 
görmüş. Şu anda Michelin tarafından 1, 
2 ya da 3 yıldız verilen bir restaurant 
çok önemli ve saygın kabul edilir. Hatta 
Türkiye’de de sadece bir yer var böyle. 
Seyahat edeceğim yerlerde Michelin 
yıldızına sahip bir restaurant var mı diye 
bu rehberi incelerim. Eğer seyahatim 
Amerika’ya ise bu sefer de oraya ait 
tatlar hakkında bilgi veren bir rehber-
den faydalanırım. Ayrıca seyahatlerden 
önce seyyah dostlarımdan da fikir alırım. 
Örneğin yakın bir zamanda bir etkinlik için 
Julio İglesias’ı Türkiye’de ağırladık. Julio 
da beni Dominik’e davet etti. Muhtemelen 
bu ay sonunda Dominik’e gideceğim. İki 
ortak yanımız var Julio ile. Birincisi Julio 
dünyanın en önemli gayrimenkul yatı-
rımcılarından biri. İkincisi de benim gibi 
gezmeyi çok seviyor. Seyahatlerden önce 
ondan aldığım tüyoları değerlendiririm.

Seyahatlerde fotoğraf çeker misiniz?
Evet, fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. 
Seyahatlerde yanımda makine taşırım. Bir 
de Abidin Amca’nın kızı Ayşe Topbaş çok 
güzel fotoğraf çeker. Eman Tur ile yaptı-
ğımız son Yunanistan gezimizde baktım 
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın 
Bey üç tane fotoğraf makinesi taşıyordu. 
Beni geçmiş. (gülüşmeler) Sonra o fotoğ-
raflar çok güzel anılar oluyor. 
Gittiğiniz yerlerden hediye ya da hatıra 

olsun diye aldığınız nesneler oluyor mu?
— Hediye alışkanlığım yok. Onu bizim 
hanım yapar. Ama ülkenin tarihini ve 
kültürünü anlatan nesneler alırım. Örneğin 
Himalayalar’ın şu an helikopter ile çıkılan 
bir bölgesinde tarih öncesinde deniz 
varmış. Ben de o dönemden kalan ve çok 
güzel muhafaza edilmiş bir istiridye fosili 
aldım. Bence bu çok önemli bir şey. Bunun 
dışında eğer İslam coğrafyasına seyahat 
ediyorsam el yazması Kur’an-ı Kerim 
alırım. 
Seyahat ederken doğu ya da batı diye bir 
ayrımınız olmadığını görüyoruz.
— Olmamalı da zaten. Ancak Doğu’nun ayrı 
bir kültürü var. Hümanizm var. Batı daha 
mekanik ve kültürel açıdan daha sığ. 

Eman Tur ile Yemen, Hindistan, Avus-
turya, Macaristan, İspanya, Yunanistan, 
Özbekistan gibi ülkelere seyahat 
etmişsiniz. Sırada neresi var acaba?
— Güney Hindistan’a gitmeyi planlıyorum. 
Kutsal topraklara yaptığınız gözlemleri 
bizimle paylaşır mısınız?
— Kutsal topraklarda iki şey yok. Birincisi 
tarih ve kültür. İkincisi de mutfak. Bu se-
yahatlerde nokta atışı yapıyorum. Mekke 
ve Medine’deki haremleri ziyaret ediyo-
rum. Ancak küçük şeylerden mutlu olmak 
gibi bir alışkanlığımız var.  

Bizimle anılarınızı ve düşüncelerinizi 
paylaştığınızı için teşekkür eder, yeni 
ufuklara ve yeni lezzetlere iyi yolculuk-
lar dileriz.
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Naûre Çarkı
Suriye Yolculuğu, Sarı Otobüs 5

Özcan Yurdalan
Agora Kitaplığı, Temmuz 2006, 233 sayfa

“Esas hayatın başlıca marifeti, bütün soruların 
cevaplarından çok, bütün cevapların sorularını 
beleş dağıtmasıydı. Lakin herkes cevapların 
peşine düştüğü için sorulara iltifat eden pek 
kalmamıştı. Gölge bedene, suret aslına, yankı 
söze, söz bağlamına ihanet edip gitmişti. 
Zaman, bu zamandı. ABD, Suriye’yi tehdit 
ediyordu. Bölge huzursuzdu, biz endişeliy-
dik”. Bu satırlar Özcan Yurdalan ile bir Suriye 
gezisine çıkmadan önce nasıl bir açılım, nasıl 
estetik bir yaklaşım ve içtenlikle karşılaşaca-
ğımızı arka kapakta bize haber veriyor. Daha 
önce aynı sarı otobüse binip, İran, Pakistan, 
Hindistan  ve Nepal’a gitmiş olanlar bu beşinci 
seferde artık yabancılık çekmeyeceklerdir. 
Suriye’nin gözbebekleri Şam’a, Halep ya da 
herhangi başka bir yere gönderme yapmayı 
değil Asi nehri kıyısındaki dev su dolaplarını 
hatırlatmayı seçmiş eserini adlandırırken: 
Naure Çarkı. Bu dev ahşap çarklar hem müca-

deleyi, hem de sıkıca kenetlenmeyi anlatıyor. 
Tıpkı doğu insanın karakteristiği gibi. 
Yurdalan aynı zamanda bir fotoğrafçı olduğu 
için Naure Çarkı görsel anlatı yönünden çok 
zengin. Detaylı tasvirler, yazarın gidip gördü-

ğü yerleri; kimi zaman bir tarihi yapıyı, kimi 
zaman serin bir avluyu bazen küçük bir odayı 
canlı bir şekilde gözünüzde canlandırmanıza 
imkan veriyor.   Yine bu tasvirlerin edebi 
açıdan güzelliği, tıpkı tematik bir fotoğra-
fa baktığınızda objektiften size bir takım 
duyguların yansıması gibi mekanın duygusal 
atmosferini de size tattırıyor. Kitabı bir gezi 
kitabı olarak gerçekten okunmaya değer 
kılan yalnızca bunlar değil elbette. Yurdalan 
Suriye’yi bir baştan öbür başa geziyor; Halep, 
Rakka, Humus, Hama, Palmyra, Şam, Maalula, 
Seidnaya, Busra, Lazkiye... tüm bu yerlere 
dair izlenimleri okurken  hem oradaki coğrafi 
dokuyu, tarihi alt yapıyı, hem insanlarını ve 
kültürel özelliklerini, hem de birçok küçük 
anektodu buluyorsunuz. Her bölüm için aşağı 
yukarı böyle bir sıralama var diye biliirz. Yazar 
önce orayı somut bilgileriyle anlatıyor bize; 
ne zaman kurulmuş, adının anlamı nereden 
gelir, o topraklarda kimler yaşamış gibi. Sonra  
kendi izlenimlerine masalsı bir anlatıyla 
çekiyor okuru. Bu yüzden size  Naure çarkları 
arasında zihninizin, duygularınızın keyifli bir 
devir daime sürükleneceğini vadediyor. Aynı 
zamanda  Suriye’yi yakından tanıma şansı elde 
ediyorsunuz.
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Alatav’dan Şardağı’na
Kültür Coğrafyamızda Gezintiler
 
Beşir Ayvazoğlu, 
Kapı Yayınları, Ağustos 2008, 180 sayfa

Beşir Ayvazoğlu’nu gerek daha önce yayın-
lamış olduğu kitaplarından gerek de gazete 
yazılarından takip edenler O’nun uslübuna 
aşinadırlar. Yazılarını her ne kadar bir deneme 
sıcaklığında kaleme alsa da hep bir araştır-
macı titizliğinden gelen detayları görürsü-
nüz. Geçtiğimiz Ağustos ayında “Alatav’dan 
Şardağı’na”  gezi edebiyatı severlerle buluştu. 
Gezi yazılarını bir yol arkadaşı tadında ayrı 
bir sıcaklıkta yazan Ayvazoğlu’nun kitabı 
artık baskısı yapılmayan Türk’ün Kültür 
Coğrafyası’nda Bir Gezinti, Şehir Foğrafları  
gibi kitaplarından daha evvel yayınlanmış ya-
zılarını içeriyor. Ancak yazılar yazarın yaptığı 
seyahetlerin kronolojik sıralaması ve fotoğ-
raflarla zenginleştirilerek okura sunulmuş. 
Buradan da anlaşılabileceği gibi kitap bizlere 
Ayvazoğlu’nun izlenimleri ve hatıraları ışığın-
da anlatılan coğrafyalarla tanışma imkanı veri-
yor. Yazarın ilmi birikimi ve anlattığı coğrafya-
larla kurduğu tarihsel ve duygusal bağ anlatıyı 
daha sıcak ve canlı kılıyor. 1987 yılında bir 
gazetenin temsilcisi olarak Kahire’ye gidişiyle 
yazar yurt dışına çıkar. İşte bu gezisini anlat-
tığı ilk yazısında kişisel hatıratının yanında; 
Mısır toplumu ile dün ve bugün kurduğumuz 
ilişkiyi içeren, önyargıları, gündelik hayatı ve 
ortak tarihimizi kapsayan bir çerçeve çizer. Bu 
sebeple  kitap “nereleri görmeliyim, nerede 
ne yemeliyim?” sorusuna cevap arayanlara  
pek uygun olmasa gerek. Çünkü Yugoslavya’yı 
anlatırken orada Türk olmayı, bir zamanlar 
nasıl oralı olduğumuzu anlatıyor. Siz de içiniz 
buruk, Ohri’yi, Struga’yı, Üsküp’ü geziniyor, 
yazının girişinde yer alan Hüsrev Hatemi’nin 
Rüzgar şiirinde duygularınızın ses bulduğunu 
hissediyorsunuz. Takılıp rüzgarın peşine o top-
raklara gidiyorsunuz.”Benim Orta Asyam”da 
ise Ayvazoğlu’nun Kazakistan’da tırmandığı 
Aladağ’ın tepesinde siz de gezdiriyorsunuz 
gözlerinizi engin bozkırlar ve hemen ötenizde-
ki Çin sınırında. Zihninizde duyageldiğiniz bir 
sürü destanın yankısı ile yazara katılıp belki 
siz de orada hala köklerinizin filiz verdiğini 
düşünürsünüz. Sonra savaşın sızısı ve yankısı 
ile kanayan yara henüz çok sıcakken 1995 
senesinde Bosna’da sekiz gün geçiriyorsu-
nuz. Buradan kalbi bir çığlık geliyor kulağı-
nıza, virane olmuş şehirlerde gezen, savaş 
mağdurlarının acısını dizdize yaşayan, taze 
şehit mezarları başında vicdan azabı duyan 
yazarın sinesinde. Bu ağırlıktan “Türklüğün 
Kalbi” Türkmenistan’a gidip biraz olsun 
sıyrılıyoruz. Ardından Kazan kazan, biz kepçe 

dolaştırıyor bizi Ayvazoğlu. Arada kısa bir 
Şam-ı Şerif yazsının ardından tekrar Kosova’ya 
uzanıyoruz. Burada da gene Osmanlıların 
beş yüz yıllık Balkan hakimiyetinden geriye 
kalanların harabeliği ve yalnızlığıyla üzülü-
yoruz. Kosava’da görmeniz gereken bir çok 
Osmanlı yapısını da öğreniyoruz bu vesileyle. 
Kendi kültür coğrafyamızda yer yer tebessüm 
etsek de aslında çoğunlukla hüzünlendiğimiz 
bir yolculuk oluyor bu. Bu topraklarını şimdiki 
mahzun, garip ve şaşkın halleriyle bir iki yüz 
yıl önceki halini karşılaştırıyorsunuz kederle. 
Buna rağmen yazarın dediği gibi hala bizden 
güzelliklerin orada filiz vermeye devam ettiği-
ni hissediyorsunuz.

Yeryüzü  Mektupları
Açe Kitabı

Mehmet Özay, 
Fide Yayınları, Nisan 2006,143 Sayfa

Açe Kiatbı Emanname okurlarının artık yakın-
dan tanıdığı Yeryüzü Mektupları serisinden. 
Önce Şam, ardından Kaihire’yi okumuştuk 
bu mektuplarda, şimdi sıra Açe’de.  Özay, 
tam anlamıyla bir Açe Kitabı yazmış. Hani 
bir mevzuda a’dan z’ye herşeyi bilip anlatan 
birine, o konunun kitabını yazmış deriz; ne 
kadar kapsamlı malumat verdiğini anlatmak 
için. Tıpkı bunun gibi Açe Kitabı’ında da Açe’ye 
dair çok geniş bir bilgi yelpazesi buluyo-
ruz. Kitap başlıca iki kısımdan oluşuyor. İlk 
bölümde Açe kelimesinin hangi köklerden 
geldiğinden başlayıp; demografik yapısından, 
iklim özelliklerine, ulaşımından idari yapısına, 
yeryüzü şekillerinden ekonomisine kadar ge-
niş bir yelpazede ansiklopedik bilgilerle Açe’yi 
öğreniyoruz. Burada sadece kuru detaylar, 
istatistikler ve rakamlar yok elbette. Açe’de 
gündelik yaşama damgasını vuran İslam 
kültürünü, çeşitli boyutlarıyla genel kültürel 

yapısını, geleneksel danslarını, seramonileri ve 
mimarilerini de tanıyoruz. Turizmi, konuşulan 
dilleri ve  toplumda kullanılan ünvanlarıyla 
Açe’nin rengarek resmi çıkıyor böylece 
karşımıza. Artık   Özay’ın kişisel deneyimleri 
ve izlenimlerinden beslenen ikinci bölümü 
anlamaya hazır kıvama geliyoruz. Gerek 
coğrafi olarak gerekse ortak tarihi birliktelik-
ten yoksunlukla; Açe, hem İslam dünyasının 
kalbi Mekke, Medine’den, yani Arap müslü-
manlığından; hem de Türk- İslam  geleneğinin 
kalbi topraklardan, İstanbul’dan uzak kalışıyla 
kendine has bir İslami gelenek oluşturmuş. 
Yazarın bu geleneği tanımlarken tercih ettiği 
başlıca kelimeler ise manevi zenginlik ve 
samimiyet oluyor. Zaten daha yolun başında, 
Önsöz’de bizi uyarmayı ihmal etmiyor: fiziksel 
koşulların zorluğu ve yoksullukla şekillenen 
tabloya, geri kalmışlığa, yani zihnimizin arka 
planındaki o şekilci moderniteye takılmamalı-
yız. Bu takdirde önyargısız bir bakışla, samimi 
bir yaklaşımla Açe’li dostların arasına bizim de 
katılabileciğimizi hissediyoruz. İkinci bölümde 
önce Özay’ın bir yardım kuruluşundaki vazifesi 
sebebiyle hareket ettiği Açe’ye giderken yolda 
yaşadığı maceraları  okuyarak başlıyoruz. 
Dubai ve Singapur üzerinden geçip Polonia 
Havalima’nında Açe- Sumatra Adası’na adım 
atışıyla ise esas serüven başlıyor. Burada 
Medan şehrinden tekrar havalanıp çevrede 
havalimanından başka doğru düzgün yapının 
bulunmadığı Açe’ye ulaşıyoruz. Kitabın Ek 
bölümünde yeralan Müstesna Şahsiyetler, 
Sözlükçe ve Fotoğraflar ise Açe’ye gidecek 
herkes için oldukça faydalı. Hem Açe’ye gitme-
yecek olsanız da dillerimizde ne kadar ortak 
kelime olduğunu görünce bu uzak diyarlardaki 
dostlara duyduğunuz yakınlık pekişiyor.

Seniye Tilev

Göz Gördü Gönül Sevdi 
Seyahat Notları 

Mehmet Sılay
Dergah Yayınları, Nisan 2008, 453 Sayfa

Mehmet Sılay 1949 doğumlu. Aksiyonerliği ve 
yazarlığı ise 1966 yılında yüksek öğrenim için 
İstanbul’a gelişiyle başlar. Hareket dergisi ile 
başlayan bu yazı serüveni; tıptan bürokrasi-
ye, ticaretten siyasete farklı iş sahalarında 
edindiği deneyimler ve hareketli yaşamının ka-
zandırdığı tecrübelerle zenginleşmiş. Kitapta 
belirli bir kronolojik yada tematik bütünlük 
yok. Dünyanın dört bir yanından okuduğumuz 
seyahat notlarında, yetmişli yılların fikri hare-
ketliliğini tatmış, insani değerlerle yoğrulmuş 
bir müslümanın hassaslığını buluyorsunuz. 
Hemen hemen tüm Arabistan ülkelerine, 
Afrika kıtasının kuzeyine, Balkanlara, Orta 
Asya’ya, kimi Avrupa şehirlerine, Vikinglerin 
diyarına ve okyanusu aşıp ta Amerika’ya 
kadar  uzanıyor yolumuz. Seyahatlerin herbiri 
farklı tarihlerde, çoğu zaman farklı vesile-
lerle ve bazen farklı gruplarla yapılmış. Ama 
Sılay’ın seyrü seferlerinde seyrettiğinden çok 
gönlünün sevdiğini buluyoruz. Böylece bir 
yere dair okuduklarımızda, o yerin zengin bir 
dimağda yapacağı sayısız çağrışımları, görmüş 

geçirmiş bir büyüğünüzün sevecenliğini ve yol 
göstericiliğini duyuyoruz. Zaten tanımak  o 
ana şahit olmaktan çok geçmişi de, tarihi de 
bilmeyi gerektirir. Göz Gördü Gönül Sevdi bu 
yönüyle okura politik ve fikri bir perspektif 
de kazandırıyor.  Örneğin Hayber Geçidi’nin 
ötesine varıp, Afganistan’ın Kandehar eyale-
tine ulaştığımızda ön yargıların ve klişelerin 
de ötesine geçiyoruz. Yoksulluğun ve geri 
kalmışlığın ortasında size sevgiyle kucak açan 

din kardeşlerinizi, onların açık yürekliliklerini 
ve samimiyetlerini görüyorsunuz. Onların 
derdiyle dertlenen Sılay, dünyanın her yerinde 
biz müslümanların her açıdan mükemmel bir 
donanıma sahip olma azmiyle üzerlerimize 
düşen çok vazifeler olduğunu hatırlatıyor. 
Aynı zamanda hali hazırdaki ilişkiler ağını, 
kimlerin hangi çatı altında ne gibi çalışmalar 
yürüttüğünü, farklı ülkelerin o coğrafyaya kar-
şı duruşlarını da öğrenme imkanı buluyoruz. 
Başka bir seferde Çeçenya’ya, Azerbaycan’a 
uzanıyoruz. Burada da müslüman halkların ta-
rih sürecinde nasıl bir kimlik buhranına maruz 
bırakıldıklarını bir kere daha anımsıyoruz. Son-
ra bugün oralarda nasıl bir onarım faaliyetinin 
başladığını, daha da katedilecek mesafelerde 
hepimizin üzerine düşen, önce bilinçlenmeyle 
başlayan sorumluluğu hissediyoruz. Rodos’un 
yetimlerini okurken Sılay’la beraber bizim de 
sızlıyor göğsümüzün sol yanı. Strasburg’un 
Osmanlıları, bugün nasıl çoluk çocuk, komşu, 
ahbap bir arada ecdatlarımızın çizgisinde 
kültürel hayatımızı canlandırma çabasında 
olduklarını anlatıyorlar. Moskova’da Rega-
ib Kandili’ni idrak edip, Kopenhag’da çay 
sohbetleri eşliğinde dini dersler yapıldığını, 
ev hanımı, iş adamı, öğrenci, herkesin o soğuk 
ve uzak memlekette güzellikleri yaşama ve 
yaşatma kaygsı içinde olduğunu okuyunca 
burada bizim de içimiz ısınıyor.
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DUBAİ

KUDÜS    
Yafa – Telaviv – Halil – Eriha 
Beytlahm – Ölüdeniz

ENDONEZYA / MALEZYA   
Jakarta – Bali – Kuala Lumpur – Malaca

DUBAİ
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GÜNEY AFRİKA   
Cape Town – Johannesburg – Kruger 
Pretoria – Sun City – Pilanesberg

JAPONYA
Tokyo – Nikko – Kyoto – Hakone – Fuji Dağı 
Hiroşima – Osaka

DUBAİ

YEMEN    
San’a – Manaha – Haccara – Thula – Şibam 
Kevkeban – Habbaba

ENDÜLÜS     
Madrid – Granada – Toledo 
Cordoba – Sevilla 

KUDÜS    
Yafa – Telaviv – Halil – Eriha 
Beytlahm – Ölüdeniz

KUDÜS    
Yafa – Telaviv – Halil – Eriha 
Beytlahm – Ölüdeniz

BATI AMERİKA    
Los Angeles – San Francisco – San Diego  
Las Vegas – Chicago

MISIR     
Kahire – Luksor

BANGKOK – HONG KONG – SİNGAPUR

DUBAİ

KUDÜS    
Yafa – Telaviv – Halil – Eriha
Beytlahm – Ölüdeniz

KASIM AYI TURLARI ARALIK AYI TURLARI

OCAK AYI TURLARI

ŞUBAT AYI TURLARI

HİNDİSTAN    
Agra – Jaipur – Varanasi – Delhi

FAS    
Kazablanka – Marakeş – Rabat
Meknes – Fes

BREZİLYA / ARJANTİN   
Rio de Jenairo – İguassu – Buenos Aires

DUBAİ

KUDÜS    
Yafa – Telaviv – Halil – Eriha 
Beytlahm – Ölüdeniz

MALTA / TUNUS   
Valletta – Hammamet – Kayrevan
Sousse – Manastır

MART AYI TURLARI
GİRİT / ATİNA    
Kandiye – Resmo – Hanya – Pire – Korint  - 
Anabolu

KUDÜS    
Yafa – Telaviv – Halil – Eriha – Beytlahm – 
Ölüdeniz

İTALYA / VATİKAN   
Roma – Floransa – Pisa – Bologna – 
Venedik - Milano 

İRAN    
Tahran – Kum – İsfahan – Şiraz

NİSAN AYI TURLARI

YEMEN    
San’a – Manaha – Haccara – Thula 
Şibam – Kevkeban – Habbaba

ENDÜLÜS (İspanya)   
Madrid – Granada – Toledo 
Cordoba – Sevilla – Barcelona  

ÜRDÜN / SURİYE   
Amman – Mute – Busra – Şam – Humus – 
Hama – Halep 

BATI YUNANİSTAN   
Atina – Yanya – Preveze – Arta   
 
ÖZBEKİSTAN    
Taşkent – Buhara – Semerkant   
   
HOLLANDA    
Amsterdam – Rotterdam – Edam – Haarlem

MAYIS AYI TURLARI



EMANNAME EKİM 2008

Tarih ve kültür hazinesi Emanname
Ruhittin Çolak , Ataköy – İstanbul 

Sayın Emanname’nin sevgili aile bireyleri. 
Emanname’nin birinci sayısından onikinci sayısının 
sonuna kadar olan tüm yazıların fihristini çıkardım, 
yazıları kolayca bulurum diye kendim için 
hazırlamıştım. Sonra tüm okuyucularada faydalı 
olur diye aklıma geldi. Arz ederim. Eski bir ata sözü 
vardır. “Akılları harman etmişler, herkes istediği, 
beğendiği aklı alsın demişler. Hepside kendi aklını 
almış”. Eskiden yazdığım yazılarımı, yenileyerek 
tekrar yazıp fihriste ve anket yazılarına ekli olarak 
gönderiyorum. 
Gezip gördüğüm yerleri Emanname’de okurken 
tekrar o yerlere gitmiş gibi oldum. O anları yeniden 
yaşadım. Gidemediğm, göremediğim yerleri de 
okurken gitmiş, görmüş gibi haz duyuyorum. Eman-
name bilgi, kültür ve tarih hazinesidir. Ne desem 
azdır. Derginin kağit kalitesi, dizayn ğüzelliği, 
resimlerin netliği ve görünümleri çok güzel. Ayrıca 
Haluk Dursun Hocanın akıcı üslubu ile Osmanlı 
izlerini, geçmişi ve bugünü ile yazması. Derginin 
diğer  yazarlarını okurken zamanın nasıl geçtiği 
anlaşılmıyor. Emanname ailesine, emeği geçen tüm 
emektarları tebrik ederim. Başarılarını daha ileriye 
götürerek, bu güzel hizmetin devam etmesini niyaz 
ederim.

Öğrencisinden Öğretmenine...
Yusuf Ziya Başbay, Ortaköy - İstanbul

Merhaba, ben Haluk Dursun Hoca’nın eski 
öğrencilerindenim. Kabataş Erkek Lisesi’nde Tarih 
öğretmenliği yapıyorum. Emanname dergisini 
beğenerek okuyorum... Fakat bende bir çok sayısı 
eksik. Hocamız, Emanname dergisini sizden temin 
edebileceğimizi daha önce söylemişti. Okulumuzun 
kütüphanesi  için bir takım göndermek imkanınız 
varsa çok memnun olacağım...

Bizim coğrafyalarımızı keşfetmek!
İbrahim Selamet
Balkan Araştırmaları Derneği Başkanı, Adapazarı

Gönderdiğiniz Emanname sayılarını sonuna 
kadar doya doya okudum. Emeği geçen herkese 
sonsuz ve içten teşekkürler. National Geographic 
okurken acaba bizim coğrafyalarımızı bir gün yazıp 
fotoğraflarlar mı diye düşünürdüm. 
Şükürler olsun. Bana ait, bize ait bir dünyanın 
varlığını tekrar keşfetmek ne güzel.
Emanname, adına yakışır güzellikte, tekrar 
teşekkürler saygılarımla

“Ben burdayım!”
Ezgi Şahiner

Emanname ile tanışmam bir tesadüf sonucu 

gerçekleşti ve okuduğum en muhteşem dergi diye-
bilirim. Gerek fotoğraflar gerekse akıcı anlatımıyla 
“ben burdayım” diyor adeta, gezip gördüğünüz 
yerleri bizlerle bu kültür dergisinde paylaştığınız 
için teşekkür ediyorum.
Şu anda lisede okuduğum için mümkün olduğunu 
sanmıyorum ama ilerde mesleki anlamda bir 
yerlere geldiğimde umarım Eman Tours yurt dışı 
gezilerine katılırım.
Bu mektubu yazmakta cesaret buluşumun nedeni 
Emanname Dergisini ücretsiz olarak adreslere 
ulaştırıyor olmanızdır. Lütfen sizler gibi, kültür 
kaynaklarından faydalanabilmem için bana 
yardımcı olun.
Daha sonraki çalışmalarınızda da başarılarınızın 
devamı diliyorum.

Teyemmümün hükmü!
Naim Özgüner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi , 
Atakent Kültür Merkezi, Ümraniye - İstanbul

Merhabalar, her saynızı muntazaman alıyorum. 
Maşallah hiç te aksatmadan gönderiyorsunuz. 
Derginiz arşiv niteliğinde ve değerinde yazılar 
ihtiva etmektedir. Sizleri tebrik ediyorum. Yazdığım 
bazı yazılarımı sizlerle paylaşmak istiyorum kusura 
bakmazsınız. İnşaallah suyun yanında teyemmümün 
hükmü yoktur, ama bazen de teyemmüm gereke-
biliyor. Çok selamlar.

Büyük vebal!
Arif Hikmet Doğru, Çamlıca - İstanbul

Emanname Dergisi için herkes güzel şeyler yazıp, 
söylüyor. Ben ise sizi tenkid etmek istiyorum! Bu 
kadar dolu, bu kadar farklı ve söylenmeyenleri 
yazan ve resimleyen  bir dergi nasıl 20.000 adet 
basılabilir ve sadece bu 20.000 okurun tekelinde 
kalabilir? Bu dergiyi piyasaya vermeyerek bence 
büyük bir vebal altına giriyosunuz!

Emanname’ye her bir noktasında emeği geçen, bu kadar başarılı ve 
özverili bir dergiyi bizlere hazırlayıp sunan herkese sonsuz 
teşekkürler...
Gidemediğimiz yerleri sizlerin samimi ifadelerinde yaşayabilmek, 
havasını teneffüs edemediğimiz iklimleri, sadece turistik bir bakış açı-
sıyla değil de, zengin bir tarih mozaiği içinde hissederek öğrenmek... 
Emanname’nin sayfalarında diyar diyar çoşkuyla gezmek, bu diyarları 
ve manzaralarını dikkat çekici yönleriyle belgeleyerek ve her birinin 
özel konumlarını son derece akıcı ve edebi bir üslupla anlatabilmek...
Emanname, tarihimize ve kültürümüze duymamız gereken ilgiyi öyle-
sine yoğunlaştırıyor ki, bunun neticesinde kazandırdığı tarih bilincini, 
hissettirdiği sorumluluğu ifade edebilmedeki takdirim, kelimelerimde 
kıfayetsiz kalacak. Gezi geleneği yeterince yerleşmemiş bir milletiz. 
Bilindik bir gezi anlayışının dışına pek çıkamıyoruz. Geziyoruz  belki 
ama gezdiğimiz yerleri gerçek anlamda görebilmenin şuuruna vakıf 
olamadığımızdan olsa gerek görmemiz gerekenlerin farkına varamıyo-
ruz ve eksik geziyoruz...
Emanname, bu konuda bir köprü vazifesi görüyor ve kendi kültürü-
müze, değerlerimize sahip çıkma bilincini hissettiriyor. Ayrıca İslam 

kültüründe geniş yeri olan özgün mekânları, çarpıcı yönleriyle anla-
tarak tarih bilincimize önemli  katkılar kazandıryor.
Ben  eğitimciyim. Bu yazıları, binlerce öğrencimle paylaşmaktan gurur 
duyacağım. Şu anda elimde defalarca okuduğum “ Ah Kudüs... (Bu 
arada Mehmet Niyazi Hocamızın “Ah Yemen” adlı eseri kadar etkiledi  
bu sayınız. Hatta 10-13 Temmuz tarihlerinde kısmet olursa Eman 
turla gezeceğim Kudüs öncesi çok özel bir kaynak oldu benim için...) 
sayısı, 2007’nin Şubat sayısı, 2008’in de kendimin de o taraflı olmam 
hasebiyle defalarca zevkle okuyarak paylaştığım “Görülmeyen Bosna” 
sayısı var.
Sizlerden tüm sayılarınızı mümkün olursa ve sıkıntı olmayacaksa 
talep etme cesaretimi mazur görmenizi istiyorum zira bu cesaret, 
Emanname’nin  ruhundan yansıdı hiş şüphesiz... Yeni sayılarınızın 
okuyucusu olma şerefinden bizleri mahrum bırakmazsınız inşallah...
Yazılarınızda yaşatırcasına paylaştığınız o ruh ve mana hiç bitmesin, 
itinayla seçtiğiniz ve bizlere yansıttığınız fotoğraflarnızdaki canlılık 
hep devam etsin. Çalışmalarnızın devamını dilerim, saygı ve selamla-
rımı sunarım.
Nebiye Yaşar

Emanname’nin sayfalarında diyar diyar coşkuyla gezmek!
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