inceledim. Çok be¤endim, daha do¤rusu ailece
çok be¤endik. Ancak, ücreti mukabilinde de olsa
temin edemiyece¤imizi anlad›k. Oysa bu
derginin kütüphanemizde bulunmas›n› istiyorduk. Elimdeki derginin ikinci sayfas›nda yer alan
20.000 adet bas›lm›ﬂt›r ve 18.500 adrese ücretsiz olarak ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r notundan ilham alarak,
derginizin taraf›m›za gönderilmesini talep etmeye karar verdim. Her türlü övgüye lay›k
çal›ﬂmalar›n›z›n devam›n› diler, sayg› ve selamlar›m› sunar›m.

Blagay'da Hüzün ve Dua!
Say›n Eman Tur Ailesi, taraf›n›zdan
neﬂredilmekte olan k›ymetli Emanname
Derginizi inceledik. Güzel foto¤raflar ve iyi bir
yay›n ak›ﬂ› içerisinde manevi ve tarihi yerler
ile ilgili yaz›lar›n›z› okuduk. Okurken de
hüzünlendik ve baﬂar›n›z için sizlere dua ettik.
Bilhassa "Taﬂ›n kalbindeki Tekke" ile ilgili
yaz›n›z bizleri gayet hüzünlendirdi. Bunun
sebebi ise 20 y›l evvel Üstad›mdan dinledi¤im
konuya iliﬂkin sohbetlerdir. Bu nedenle de
sizlere ayr›ca teﬂekkürlerimi sunuyor, bundan
sonraki çal›ﬂmalar›n›zda baﬂar›lar diliyorum.

Mürüvvet Yakubo¤lu
Bilkent, Çankaya, Ankara

Hac› Yakup Koyuncu

Ödünç okunan dergi!

Ümitle yolunu beklemek!
Kursunda görev yapt›¤›m arkadaﬂ›m›n dekoratif
olarak getirdi¤i dergilerden bir türlü
kurtulam›yordum. ‹ki sene boyunca kimsenin
eline almadan sehpan›n üzerinde durmalar›,
odan›n dekoruna hiç uymuyordu. Ve sonunda
çok s›k›ld›¤›m bir gün elime al›p, herhangi bir
ülkeyi sizinle gezdim. Art›k o sehpan›n baﬂ›ndan
ayr›lmaz olmuﬂtum. Ama k›sa sürdü, bir kaç gün
sonra paylaﬂmay› çok seven arkadaﬂ›m, dergilerin parçalanmas›ndan korkarak hepsini evine
gönderdi. sonunda hep istedi¤im olmuﬂ, onlar›n
yerine uygun biblolar doldurmuﬂtu oday›. Ama
bu defa da ben yaln›z kald›m. ‹çimdeki
yoklu¤unu nas›l dolduraca¤›m› düﬂünürken, ne
olur ne olmaz diye bir tarafa not etti¤im telefon
numaran›z geldi akl›ma. Ümitsizce arad›m,
çünkü ücretsiz olan bir ﬂeyi senin kap›na kadar
kim teslim eder dedi bana herkes! Ama ben
ümitle bekledim ve bir gün kap›m› bekledi¤im
çald›. ﬁu an elimde 2006 May›s say›n›z var ve
ben mektubumu okurmusunz, yay›nlar m›s›n›z

veya bunlar olsa bile o say› elime geçer mi
bilmiyorum! Ama elimde ve gönlümde sizden
birﬂeyler b›rakt›¤›n›z ve beni kimseye muhtaç
b›rakmad›¤›n›z için teﬂekkürler.
Hatice Taﬂç›
Avc›lar, ‹stanbul

Evlad-› Fatihan'dan teﬂekkür!
"Preveze, Arta, Yanya...Gel de yanma!" baﬂl›kl›
yaz›n›n da yer ald›¤› derginizin son say›s›n› bir
vesile ile temin ettim.
Balkan Harbine ba¤l› olarak Anayurd'a dönen
ailelerin torunu olarak (anne ve baba
Saraybosna'l›), bu derginin hayat bulmas›nda
eme¤i geçen herkese en kalbi duygular›mla
teﬂekkür ederim. Derginizi baﬂtan sona defaatle

Seyir Defteri
Gezmek, fark›na varman›n bir yolu mu?
Seyahat tarz›m›z, biçimimiz, seçimimiz al›ﬂ›lagelmiﬂ bir çizginin ötesine geçmiyor. Her ﬂeyden önemlisi: Bilindik gezi anlay›ﬂ›n›n d›ﬂ›na pek
ç›kam›yoruz.
Tarihsel ve kültürel boyutu öne ç›kan gezilerden çok, tecimsel yanlar›
a¤›r basan, düﬂünsel sorunu olmayan gezilere yak›nl›k duyuyoruz.
Gezme anlay›ﬂ›m›z, derin bir gözlem gücü bar›nd›rm›yor.
Gözlemlerimizi en uç noktaya kadar taﬂ›yam›yoruz. Bu konuda kimi
temel açmazlardan kendimizi s›y›ram›yoruz.
Kendi öz de¤erlerine yabanc› kalm›ﬂ, geçmiﬂiyle böylesine çeliﬂen bir
ulusun bireyleri olarak tarihimizle ba¤lant› noktalar› oluﬂturam›yoruz.
Bir yol rehberi olarak Emanname farkl› özellikler taﬂ›yor, farkl› bir etki
b›rak›yor. Türkiye özelinde anlaml› bir yeri, ciddi bir birikimi, özel bir
a¤›rl›¤› var.
En belirgin özelli¤i, geçmiﬂimize yeni bir anlay›ﬂ, yeni bir bak›ﬂ getiri-

Mektubuma, ‹nönü Üniversitesinden sevgi ve
sayg›lar›m› ileterek baﬂlamak istiyorum.
Okumay› ve araﬂt›rmay› çok seviyorum. Maddi
imkanlar›m k›s›tl› oldu¤u ve okul haricinde bir
pidecide çal›ﬂarak aileme de bakmak zorunda
oldu¤um için, mümkün oldu¤unca
arkadaﬂlar›mdan ödünç olarak alm›ﬂ
bulundu¤um kitaplar› ve dergileri okuyarak
kendimi yetiﬂtirmeye çal›ﬂ›yorum. Emanname
dergisi ile de bu ﬂekilde tan›ﬂt›m ve her sat›r›na
var›ncaya kadar okuduktan sonra itina ile
tekrar arkadaﬂ›ma iade ettim. Ben de bir
kardeﬂiniz olarak sizlerden rica etsem, okumam
ve ebediyete kadar saklayabilmem için beni de
Emanname'ye abone eder misiniz? Çölde susuz
kalm›ﬂ bir yolcu gibi sadece ve sadece okumay›
ve araﬂt›rmay› çok sevdi¤imden dolay› bu mektubu sizlere yazma cesareti gösteriyorum, lütfen beni af ediniz! Sayg›lar›mla.
Burak Özpolat
Malatya

Emin Kiﬂio¤lu
yor. Geçmiﬂi tan›mak, kavramak Emanname’de bir devingenlik
kazan›yor. Hepsinden de çok, bu noktada son derece tutarl› bir
yaklaﬂ›m sergiliyor.
Gelenek, uygarl›k, tarih gibi çok özel konularda bizleri ülke d›ﬂ›na
ç›kararak düﬂünmeye ça¤›r›yor, farkl› yorum getiriyor. Osmanl›’n›n
tarihsel mekânlar›na do¤ru bir yolculu¤a davet ediyor, Osmanl›’n›n
özgünlü¤ünü vurgulayarak bizleri en uç noktalara taﬂ›yor. Bu konuda
tutarl› gezi önerileri ortaya koyuyor. Özlem gideren bir yak›nl›¤› var.
Belli bir çerçeve içinde Balkanlar›n, Ortado¤u’nun gerçek yerini sorguluyor. Ayr› bir ilgiyle e¤iliyor bu co¤rafyaya. Bazen küçük bir tarihsel
kesit, sa¤lad›¤› aç›l›mlar› ile pek çok ﬂeye aç›kl›k kazand›r›yor.
Emanname, kendi özel, özgün çizgisi ile apayr› bir okuma gerektiriyor.
Bir bak›ﬂ biçimi, ayr›cal›¤› var.
‹slam uygarl›¤›nda, kültüründe geniﬂ yeri olan özgün mekânlar› çeﬂitli
yönleriyle ortaya koyarak bir yerde tarihsel bilincimize önemli katk›lar
sa¤l›yor. Emanname apayr› bir gezi izlenimi, gezme f›rsat› sunuyor.
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Kimi dergiler vard›r, bir hevesle baﬂlan›r, bir kaç
say› ç›kar›l›r ve sonra kaybolur giderler. Günlerce,
aylarca üzerinde çal›ﬂ›lan, kafa yorulan o talihsiz
yay›nlar›n ad›n› kimse hat›rlamaz bile.
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Kimi dergiler ise bir ekol olur, bir döneme ad›n›
verirler. Yüksek tirajlar yapmasa da, sürekli
yay›nlanmasa da, duraksamalara u¤rasa da zaman
zaman, sayg›nl›¤›n› yitirmezler. Uzun y›llar sonra
bile, babalar çocuklar›na gururla anlat›rlar o dergilerin taﬂ›d›¤› önemi ve hissedegeldikleri aidiyeti.
Çok farkl› bir kulvarda yol alan Emanname Kültür
ve Seyahat Dergisi de bu ba¤lamda bir ilk olarak
uzun y›llar sonra bile hat›rlanacakt›r san›r›m.
Dile kolay, çizgisinden, prensiplerinden ve
kalitesinden hiç taviz vermeden beﬂ koca y›l
geçivermiﬂ. Bugün onikinci say›s›n› haz›rl›yor olsak
da, geçen say›lar›na bakt›¤›m›zda yeniden heyecanlanmamak mümkün de¤il! T›pk› çok sevdi¤imiz
bir filmi tekrar tekrar seyretmek gibi. Gitmeye
doyamad›¤›m›z ve her defas›nda sanki ilk
gitti¤imizdeki gibi mutluluk duydu¤umuz ﬂehirler
gibi. Saraybosna gibi, Mostar gibi, Üsküp, Manast›r,
Bahçesaray, Halep, ﬁam, Kudüs, Medine gibi...
Emanname art›k bir dergi olmaktan öte
seyahat kültürümüzü yeniden oluﬂturan bir ekolün
ad› oldu. 2007 y›l›nda yay›nlanan “Osmanl›
Co¤rafyas›na Yolculuk” adl› kitap, Emanname’nin
baﬂyazar› Haluk Dursun’un son beﬂ y›lda
yay›nlanan yaz›lar›ndan oluﬂuyor ve gelecek
nesillere aktar›lacak yeni format›nda.

“Osmanl› Co¤rafyas›nda zaman, mekan ve insan
olarak özetleyebilece¤im bir ﬂablon ortaya ç›kt›.
Önce milyonlarca kilometrekarelik co¤rafyadan bir
ﬂehir, bir bölge, bir ülke seçip oran›n mekan özelliklerini, yani mimari miras›n› görüp, sonra tarihini,
yani zaman› hat›rlay›p, sonunda insana ait olan
özellikleri ile ﬂöyle bir derleyivermek. ‹ﬂte bütün
gezilerin özeti bu!”
Rüyas›nda Peygamber Efendimizi görüp de
ﬂaﬂk›nl›kla “seyahat ya Resulullah” deyiveren
Evliya Çelebi’den bu yana “milyonlarca
kilometrekarelik bir co¤rafyan›n” izlerini süren bir
ekolün ad› Emanname.

Mustafa ‹sen

Ve Emanname’nin her say›s›, Osmanl› Co¤rafyas›na
yap›lan yeni bir yolculuktur.
Hep birlikte.

Röportaj: Haluk Dursun

Mustafa Aksay
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Haluk Dursun
Bülent Katkak
Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin
Türkiye ile olan iliﬂkisi son
y›llarda yo¤un bir turistik
harekete dönüﬂtü. Saraybosna,
Mostar, Poçitel, Blagay ve
biraz da Travnik. Türkiye’den
giden de¤iﬂik gruplar hep
ezberlenmiﬂ bir hatt› takip
ederler. Halbuki Bosna Hersek
Cumhuriyeti’nin co¤rafi
zenginlikleri mimari ve kültürel
miras› ve Osmanl› izleri bu
kadarla s›n›rl› de¤ildir.
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M

ostar Köprüsü’nü, Saraybosna’ daki Latin Köprüsü’nü,
ﬂehrin hemen d›ﬂ›ndaki Keçi Köprüsü’nü, Il›ca’daki RomaOsmanl› Köprüsü’nü gören bir sürü Türkiyeli oldu¤u ve
bunun da arkas› gelece¤i biliniyordu. Halbuki Bosna’n›n
hem mimari hem de kültürel aç›dan alamet-i farikalar›ndan bir
di¤eri de Viﬂegrad’daki Drina Köprüsü idi. Ayr›ca Mostar’›n hemen
yak›n›nda Stolac’da ve Trebinye’de önemli Osmanl› köprüleri
vard›. Hele Trebinye’deki Aslanagiç Köprüsü’nün baﬂ›na
gelmedik kalmam›ﬂt›.
Bunun d›ﬂ›nda Osmanl›lar’›n Bosna’ daki üç baﬂkentinden biri
olan Banyaluka da hep göz ard› edilmiﬂ, hatta Travnik’le
Banyaluka aras›ndaki Yayçe bile gözden uzak kalm›ﬂt›r. Biz bu
sefer Bosna gezimizde böyle bir program d›ﬂ› seyir takip ettik.
Saraybosna’dan Travnik’e do¤ru yola koyulup, Travnik’ten
Yayçe’ye 65 km. olan mesafeyi katetmeye baﬂlad›k. Yolda yaz
sonu olmas› dolay›s› ile dü¤ün arabalar› dikkatimizi çekti.

Bunlar Müslümanlar’ ›n dü¤ünleri idi. Çünkü arabalarda
Kelime-i Tevhid yaz›l› bayraklar ve sancaklar taﬂ›n›yordu.
Travnik’i geçip, peynirleri ile meﬂhur Türbe Köyü’nü arkada
b›rak›p, Müslüman ahalinin meskun oldu¤u Tarlakovaç köyü
elmal›klar›n›n içinden devam ederek Yayçe’ye ulaﬂt›k. Bu sefer
de karﬂ›m›zda bir H›rvat dü¤ünü vard›. Bütün arabalarda H›rvat
bayraklar› as›lm›ﬂt›.
Yayçe büyük bir bo¤az içinde geniﬂ bir dere yata¤›n›n içine
kurulmuﬂ. Hemen ﬂehrin giriﬂinde dumanlar› gö¤e yükselen bir
sanayi tesisi var. ﬁehrin alamet-i farikas› ‘ﬁelalebaﬂ›’. Burada
Pliva Nehri, metrelerce yukar›dan köpük köpük, duman duman
büyük bir halde Vrabas Nehri’ ne kavuﬂuyor, daha do¤rusu
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düﬂüyor. ‹ki nehrin birbirine kavuﬂmas› ovada, platoda sakin
bir ﬂekilde olur; ama burada büyük kot fark›ndan dolay› Pliva,
Vrabas’ ›n nerede ise kuca¤›na atlayarak kavuﬂuyor.
Hemen arka taraf›nda Yayçe Kalesi ve burçlar›, altta Piliva’y›
koynuna al›p Vrabas’›n ›hlamur a¤açlar› aras›ndaki ak›ﬂ› ve
Piliva’daki say›s›z bal›k. Bütün bunlar›n üzerine Boﬂnak ihtiyarlar›n baﬂlar›nda mahalli takkeleri, baﬂ› kapal› ihtiyar
kad›nc›klar›n ﬂehir pazar›nda al›ﬂveriﬂ yapt›ktan sonra dinlenmek için gelip suyun baﬂ›nda oturuﬂlar›, Yayçe’ yi, sanki çok
eski zamanlarda yaﬂayan bir ﬂehir havas›na sokuyor.
Suyun baﬂ›nda fazla oyalanmadan Starigrad; eski ﬂehre do¤ru
geçiyoruz. ﬁehri çeviren surlar›n kap›s›ndan girer girmez,
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“Ömer Bey House” levhal› çok ﬂirin bir ev, daha do¤rusu konak
ve onun önünde Haf›zadiç çeﬂmesini görüyoruz. Osmanl› Evi 17.
Yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan kalma. Çeﬂme 1845 – 1846 tarihinde
yap›lm›ﬂ. Hemen arkas›ndan ince uzun bir yol kaleye do¤ru
ç›k›yor. Biz hemen kaleye ç›kmay›p Esma Sultan Camii’ne
(1753) do¤ru yöneliyoruz. Yayçe’nin en güzel Osmanl› dönemi
eseri. ﬁu anda restorasyonu bitmek üzere. Külliyenin içinde bir
ﬂad›rvan, bir mektep, bir hazire, bir de imam evi var.
Esma Sultan Camii’nde henüz namaz k›l›nmad›¤› için, baya¤›
yüksek sesle okunan bir ezan dikkatimizi çekiyor ve biraz
ilerideki küçük mescide giriyoruz. Hadadi Camii savaﬂlardan
geriye kalan ve ibadet edilen tek camii. Camiinin içinde ‹ran
logolu hal›lar dikkatimi çekiyor. Bol salavatl› bir namaz
k›l›yoruz.
‹mam henüz restorasyonu devam eden di¤er cami hakk›nda
bize bilgiler veriyor. Çarﬂ› içinde Papazkula (Papazkule)’den
geçiyoruz. Büyük Tabya, Serhat Kule hep 1527 – 1878 Osmanl›
döneminden kalma eserler ve isimler.
Kaleye do¤ru yine Osmanl› evlerinin restore edildi¤ini gözlemliyoruz. Biraz sonra karﬂ›m›za Sinan Begova (Sinan Bey yahut
Okiç Camii) ç›k›yor. 1689’dan kalma. 14 metrelik bir a¤aç
minaresi var; dibinde bir çeﬂme. Biraz ilerisinde de 1812 tarihli
Dizdar yahut baﬂka bir deyiﬂle Kad›nlar Camii. ﬁirin, a¤aç daml›
minaresiz boﬂ duran garip bir camii. Yan›nda Ömer Begoviç Evi var.
Kale’nin içine girdi¤imizde (müze olarak kullan›l›yor ve biletle
giriliyor) iç kalede bir baruthane dikkatimiz çekiyor, bu da
restorasyon döneminde. Yan›nda bir su deposu var. ‹çinde
baﬂka bir hayat eseri gözükmüyor. Zaten fazla bir gelen giden
de yok herhalde ki müze görevlisi kad›n beklerken oturup
kazak örüyordu.
Kalealt› bölgesine, ﬁeyh Mustafa Efendi Mahallesi ad› verilmiﬂ.
Esma Sultan Camii’nin hemen üstündeki mahalle buras›. Elma,
mürdüm eri¤i a¤açlar›, evlerin bahçesinde odun ateﬂinde viﬂne
ﬂurubu kaynatan ve etrafa mis gibi kokular yayan kad›nlar›n
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hareketlili¤i gözümüze
çarp›yor. Yukar›dan
bak›nca Yayçe’ nin bir
taraf›n›n çaml›k
oldu¤unu fark ediyoruz
ve çam odunu ateﬂi ile
yanan bir f›r›ndan
ç›kan koku karn›m›z›n
ac›kt›¤›n›n iﬂareti
oluyor. Allah
taraf›ndan kalenin
hemen dibinde, Esma
Sultan Külliyesi’nin
çok güzel gözüktü¤ü
bir Müslüman
pizzac›da, Travnik
peynirinden yap›lm›ﬂ
buram buram kokan,
ç›t›r ç›t›r bir pizza
yiyoruz. Daha önce
sevgili Mustafa Saraç
ile Sofya’da
Parlementonun
karﬂ›s›ndaki ‹talyan
Restaurant›n dakinden
sonra yedi¤imiz en
leziz pizza budur
diyebilirim.
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Yayçe’ yi istemeye istemeye geride b›rakarak Banyaluka’ya
devam ediyoruz. Müthiﬂ bir bo¤az. Bir taraf›m›zda Vrabas
Nehri, m›s›r tarlalar›, elma bahçeleri aras›nda akarak aﬂa¤›
yukar› 50 km. devam ediyor. Nehir s›k s›k barajlarla ve elektrik
türbinleri ile kesilmiﬂ. Bir azal›p bir yükseliyor.
Bu uzun yorucu yolun sonunda Banyaluka’ya ulaﬂt›¤›m›zda,
ﬂehrin giriﬂindeki bir tabela bir anda bizi Banyaluka’dan
so¤utuyor. Koskocaman bir yaz› ile; “Kardeﬂ ﬂehirlerimiz
Belgrad ve Moskova’d›r.” diyor. Bosna Hersek’ in bu S›rp
Cumhuriyeti’nin baﬂkenti o çetnik ve Panslavist yüzünü bize
gösteriyor. Banyaluka 1583 ile 1684 aras›nda yani 101 sene
Osmanl› Devleti’nin, Bosna Eyaleti’nin baﬂﬂehri olarak kabul edilmiﬂ.
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ﬁehrin giriﬂinde Müslüman köylerin, art›k banliyöde kalm›ﬂ
camileri, mezarl›klar ama sonra merkeze do¤ru kiliseler ve
haçlar ön plana ç›k›yor. Kale hep oldu¤u gibi yüksekte de¤il,
nehir k›y›s›nda yap›lm›ﬂ. Kale içinde restoranlar, nehir
üzerinde yüzer bal›k lokantalar›. Nedense daha do¤rusu baﬂta
söyledi¤im sebepten dolay› Banyaluka’y› pek ruhaniyetsiz buluyoruz. Klasik bir Demirperde S›rp ﬂehri buras›. Saraybosna’dan
240 km geldikten sonra büyük bir hayal k›r›kl›¤› içinde geri
dönüyoruz. 16. yy’dan kalma Ferhat Paﬂa Camii’ni (Ferhadiye),
Gazanferiye Camii’ni, Arnavudiye Camii’ni göremiyoruz. Bunlar
y›k›lm›ﬂ, kal›nt›lar› var sadece. ﬁehrin d›ﬂ›ndaki Müslüman köylerinin, Vrabas Nehri k›y›s›ndaki beyaz köpüklü ﬂelaler yan›nda
asma köprüleri, tahta minareli camileri, bal›k dolu nehirleri,
elma bahçeleri aras›nda Yayçe’ ye hiç u¤ramadan Travnik’e
gün kavuﬂtu¤unda kavuﬂuyoruz.
Laﬂva Nehri’ ni sa¤›m›za al›p Plava Voda’ daki ‘Lutfiya’n›n
Kahvesi’ne kurulup köftemizi ›smarl›yoruz.
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Bundan sonras› Saraybosna’daki Baﬂçarﬂ›ya kadar gider.
Saraybosna – Mostar aras›ndaki klasik yolu çok fazla anlatmaya gerek yok. Bütün gruplar oradan geçiyor. Sadece Konyiç’
de 1682 tarihinde inﬂa edilmiﬂ ve 2. Dünya Savaﬂ›’nda tahrip
olmuﬂ tarihi köprünün t›pk› Mostar gibi Türk ﬂirketleri
taraf›ndan restore edildi¤ini görüyoruz.
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Neretva bizi Mostar’a kadar götürüp oradan Buna Nehri
k›y›s›nda b›rak›veriyor. Soldan Blagay Tekkesi’ne ﬂöyle bir
uzaktan bak›p Stolac’a devam ediyoruz. Bomboﬂ bir yol.
Gelen giden yok.
ﬁehre girdi¤imizde yine tepede kale, aﬂa¤›da nehir ve derken
küçük bir meydanc›k ile bir cami. Ad› da zaten Küçük Camii
yahut Meydan Camii’ymiﬂ. Camiye, eski köprüyü aﬂ›p bakmak
için giderken yine deredeki bal›klar bizi ﬂaﬂ›rt›yor. ‹ki ihtiyar
bal›kç› tembel tembel oltaya vuracak alabal›klar›, sazanlar›
bekliyorlar. Meydan Camii’nin hemen önündeki H›rvat ﬁehitli¤i’nden
dolay› pek fazla doyamadan terk ediyoruz. Meydan Camii ayn›
zamanda Podgratska, Hac› Salih, Ali Paﬂa, R›dvan Begoviç
Camileri ismi ile de an›l›yor. 250 m2’ lik bir alanda 18.65 x 5.53 m.
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hacimli, 18 m. yüksekli¤inde minaresi olan bir cami. Çünkü
ileride ikinci meydanda (1519) Sultan Selim Camii’ne yöneliyoruz. Bosna Hersek’teki Osmanl›lar taraf›ndan yap›lan en eski
camii oldu¤u iddia ediliyor.
Bu da küçük bir cami. 16.55 x 9.25 m. boyutlar›nda. Avlu içindeki ﬂad›rvan yeniden yap›lm›ﬂ. 12.6 m. minaresi var.
Bahçesindeki tarihi haziresi, Bosna’ n›n en eski mezarl›klar›ndan birisidir. Tarihi haziredeki tahrip edilen mezar taﬂlar› bir
köﬂeye y›¤›lm›ﬂ. Baﬂka bir köﬂede bir Boﬂnak, sessizce avluya
dikti¤i zeytin a¤açlar›n› suluyor. Avlunun tamam› 292 m2. Ama
dile gelse, gördüklerin anlatsa ciltler s›¤maz. Stolac’›n bütün
Bosna Hersek’teki en talihsiz Osmanl› ﬂehirlerinden biri
oldu¤unu hat›rlatal›m.
Zaten gördü¤ümüz ihtiyar Boﬂnak da, bu camiinin imam›.
Namaz› o k›ld›r›yor. Namazdan sonra da¤›l›rken yüksek sesle
cemaate dönüp aynen “Allah kabul etsin” diyor. Bizde,
Anadolu’ da “tekabbel Allah” Bosna’ da “Allah kabul etsin”,
ilginç de¤il mi?
Sultan Selim Camii’nden sonra hemen yukar›da ikinci bir
mescitte daha namaz k›l›nd›¤›n› ö¤reniyoruz ve koﬂarak oraya
ç›k›yoruz. Sariç ‹smail Kaptan Camii (1741). Yine küçük avlusunda ﬂad›rvanl›, hazireli, mektepli, içi kalem iﬂli çiçekleri ile o
bizim Rumeli’nin Alaca camilerinden biri. Hemen yan›nda
Müslüman mahallesinin Osmanl› konaklar› var. ﬁehrin konaklar›
iki ayr› bölümde yo¤unlaﬂm›ﬂ. Merkezde ve kasaban›n
ortas›ndan geçen Bregava Nehri k›y›s›nda. R›dvan Begoviç’in,
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Türkoviç’in, ‹smail Kaptan’›n ve Han›m A¤a’n›n konaklar›n›n
hepsi savaﬂta tahrip olmuﬂ; ﬂimdi yeniden restore ediliyorlar.
Yine bizi su çekiyor. Bregava k›y›s›nda k›sa bir yürüyüﬂten
sonra Köprü Camii’ne geliyoruz. Bunun da di¤er ad› Hac› Ali
Salihoviç Camii. Bu da yine o minik Stolac Camileri’ndendir.
127 m2, suyun karﬂ›s›nda kona¤› da var. Bunlar yal› konaklar›.

Yani sonuçta Stolac’da birbirinden güzel, birbirinden ﬂirin 4
adet cami var. Yan›nda konaklar, köprü, kale, 20 su
de¤irmeni ve savaﬂ›n ac›lar›.
Kasabada merkezinde 3426 müslüman % 61, 1111 S›rp % 20 ve
653 H›rvat % 11 yaﬂ›yormuﬂ. Çetnikler büyük bir katliama
giriﬂince Müslümanlar ﬂehri terk etmiﬂler ve Çetnikler de

Osmanl› eserlerini dinamitlerle ve bombalarla tahrip
etmiﬂler.
Stolac’› Bregava Nehri’ndeki bal›klar›n Neretva’ya kat›l›p
oradan Adriyatik’e gitmesine uzaktan seyirci kalarak S›rp
bölgesinde görmemiz gereken di¤er ﬂehre do¤ru yola
koyuluyoruz; Trebinye’ye.

MERAKLISINA NOTLAR
1) Osmanl›’n›n fethinden sonra Bosna Hersek’in Eyalet
Merkezi;
1463 – 1550 aras› Saraybosna
1550 – 1583 aras› Travnik
1583 – 1684 aras› Banyaluka
1684 – 1850 aras› Travnik
1850 – 1878 aras› Saraybosna olmuﬂtur.
2) II. Mahmut döneminde Osmanl›lar Bosna Hersek’de
Kaptanl›k yönetimini geliﬂtirmiﬂtir. “K›la-i Hakaniye
Kaptanl›klar›” ad› verilen bu sistemde Kaptan “Reis”
manas›ndad›r. Askeri komutan, kule ve kale kaptan›
manas›nda geçen bu görev, babadan o¤ula intikal eder ve
her seferinde padiﬂah berat› ile tescil olunur. II. Mahmut
döneminde kaptanlar›n toplam say›lar› 39’dur.
3) Ömer Seyfettin’in o hissiyatl› Rumeli hikâyeleri

içerisinde en güzellerinden bir tanesi de “Teke Tek”
hikâyesidir. ﬁöyle baﬂlar: “Bosna Beyi ile Semendre
Beyi’nin askerleri iﬂte kaç haftad›r Yayçe’yi sarm›ﬂlar…”
4) Bosna Hersek’te bizim tesbit etti¤imiz, gözümüzle
gördü¤ümüz 9 adet köprü olmuﬂtur. Mostar, Drina,
Saray, Bosna Keçi (16. yüzy›l Sokullu Dönemi) , Bosna
Roma (daha sonra Osmanl› tahkim ettirmiﬂ) , Bosna
Latin, Konyiç, Aslanagiç ve Stolac’›n Paﬂa yahut ‹nat
Köprüsü.
5) Trebiﬂnijca Nehri toplam 187 km’dir. 98 km’si Bosna
Hersek’tedir. Travnik’in önemli nehri Laﬂva’d›r. Türbe
kasabas›nda iki kolun birleﬂmesi ile ortaya ç›kar ve 49,9
km’dir. Laﬂva Bosna Nehri’ne kat›l›r. Bosna, Neretva ve
Vrabas ile ülkenin en uzun üçüncü nehridir. Bosna 271
km, Drina 346 km, Neretva 225 km, Vrabas 240 km’dir.
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Bölgede S›rplarla H›rvatlar her iki taraftan Müslümanlar›
ezerek büyük bir mücadeleye giriﬂtikleri gibi, 1993 A¤ustos’unda Hersek bölgesinde saf H›rvat topra¤› inﬂa etmek düﬂüncesi
ile insanl›k tarihi aç›s›ndan yüz karas› olan eylemler yapm›ﬂlar,
S›rplar da onlardan aﬂa¤› kalmam›ﬂlard›r. Unesco’nun
önderli¤inde 2003 y›l›nda Washington, Londra, Kudüs, Boston
Üniversiteleri’nden hocalarla oluﬂturulan akademik kurulun
gayretleri ile Stolac’›n tarihi miras›n›n yeniden oluﬂturma
çal›ﬂmalar› baﬂlam›ﬂt›r.
Stolac’›n dereboyu ç›narlar›, servilikleri, nar a¤açlar› bizim
olsun, H›rvatlar sizin, diyerek Trebinye’ye giriyoruz. Da¤›n
ete¤inde yine nehir k›y›s›nda, kalenin dibindeki Trebinye’ye.
Kale içindeki eski mahallede serviler aras›nda büyük kilisenin

gölgesinde yine ﬂirin bir meydan camii, Osman Paﬂa Camii.
Yenilenmiﬂ, bak›ml› ama henüz kapal›. Trebinye’nin alamet- i
farikas› bizim görmeye geldi¤imiz eseri ise Trebiﬂnjica Nehri
üzerindeki ‘Arslanagiç Köprüsü’.
2 büyük 2 küçük 4 gözlü asimetrik tasar›ml› Arslanagiç Köprüsü
tarihi, yerinden kopar›lm›ﬂ at›lm›ﬂ. Baraj yap›m› dolay›s› ile yer
de¤iﬂtirmiﬂ. ﬁimdiki mekan› bir tepenin dibinde, H›rvat
mezarl›¤›n›n k›y›s›nda ‹ncirli Bostan’›n yan›. Keçiler dibinde tabii
bir dekor olarak duruyor. Bö¤ürtlenler: “Beni koparmadan
geçme!” diyor. Zaten Trebinye ﬂehir merkezinde incir a¤açlar›n›n
cazibesine de dayanamay›p “ya Allah, bismillah!” deyip dalm›ﬂt›m.
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“Ata yadigar›d›r, ecdad miras›d›r” deyip bu hüda-i nabit olan
a¤açlardaki meyveleri de tad›yorum, Allah affetsin!
Arslanagiç Köpsü’nün ismini de¤iﬂtirmiﬂler, Peroviça Köprüsü
olmuﬂ. 16. Yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Sokullu Mehmet Paﬂa’n›n
talimat› ile inﬂa edilmiﬂ. 17. yüzy›lda bölgede hakim olan
Arslanagiç Ailesi köprüyü sahiplenmiﬂ ve isim babas› olmuﬂ.
1960’da hidroelektrik santrali kurulunca köprü sular alt›nda
kalm›ﬂ. Allah’tan 1966’da su seviyesi düﬂmüﬂ ve bu f›rsattan
istifade edilerek köprü yerinden taﬂ›narak 1972’de bugünkü
bulundu¤u sahaya getirilmiﬂ.
Köprüyü koruyan iﬂte bu Peroviçe ismi olmuﬂ. Yoksa o da

Çetnik bombard›man›na kurban olacakt›. Trebinye’de eskiden
bulunan Osmanl› Konaklar› maalesef mevcut de¤il. 2005’te
yeniden inﬂa edilen Osman Paﬂa Resul Begoviç Camii tek
baﬂ›na kalm›ﬂ. 1991 nüfusunda Trebinye’nin % 68 S›rp, % 19
Müslüman oldu¤unu ve % 1,5 H›rvat yaﬂad›¤›n› biliyoruz.
1687 y›l›ndaki Venedik iﬂgalinde, önemli say›da Müslüman›n
bölgeyi terk etti¤ini de hat›rlayal›m.
Trebinye Adriyatik Denizi’ne sadece 10 km. Dubrovnik’e ise 28 km.
Bosna Hersek S›rp Cumhuriyeti burada art›k en güney s›n›r›na
ulaﬂ›yor. Trebinye – Stolac aras› 70 km. da¤lar aras›nda bir yol.
Her iki ﬂehir de bize art›k da¤lar kadar uzak!
OCAK 2008 EMANNAME 17

18 EMANNAME OCAK 2008

OCAK 2008 EMANNAME 19

A

lp da¤lar› ‹sviçre, ‹talya ve Fransa’y› s›n›rlar›nda
dolaﬂan bir da¤ silsilesidir. Lyon bu iki özellikten daha
çok Rhone’u temsil ediyor. Hatta sadece Rhone da
de¤il bir de Saone var.
Lyon’un merkezi oldu¤u eyaletin ad› Rhone Alpes demiﬂtik.
Lyon, bu tarihi bölgede Galya’n›n baﬂkenti olarak biliniyor.
‹stanbul’un temellerini oluﬂturan Byzas ﬂehrini y›kan Septumus
Severus, M.S. 197 tarihinde bu Galya baﬂkentini de yerle bir
ediyor. Sanki Hülagü Han kafir! Daha sonra ﬂehir kendini
toparl›yor ve hristiyanl›k aç›s›ndan önemli bir merkez oluyor.
1245’de ve 1274’de iki hristiyan konsül toplan›yor (Meﬂhur Lyon
konsülleri). Ortodoksluk ile katolikli¤in birleﬂme müzakereleri
Lyon’da yap›l›yor. Lyon’un ortaça¤daki dindar kiﬂili¤i, daha
sonra ‹talyan as›ll› tüccarlar ve bankerlerin gelmesi ile bu
kenti bir Rönesans ﬂehrine dönüﬂtürüyor. Avrupa’n›n ipek,
iﬂleme dokuma, matbaa ﬂehri olarak geliﬂiyor. Sonraki
yüzy›llarda tekstil, kimya, sentetik elyaf, ﬂarap, metalurji ve
petrol ar›tma tesisleri ile Fransa’n›n Paris’den sonra ikinci
büyük endüstri merkezi oluyor. Üniversite e¤itiminde de yine
Paris’den sonra ikinci geliyor. Rhone-Alpes eyaletinde
St.Etienne kömür madencili¤i konusunda ön plana ç›karken,
Alp Da¤lar›ndaki merkezlerde de kayak sporunda geliﬂiyorlar.
2006’n›n Ekim ay›nda geldi¤imizde hiç fark etmemiﬂtik, halbuki bu Nisan 2007 ortas›nda uçaktan havaalan›na yanaﬂ›rken
sapsar› görünümüyle hardal tarlalar› bizi karﬂ›lad›.
Biz ‹stanbul’da k›rlarda yabani hardal› tan›r›z, ama böyle
yüzlerce dönüm sapsar› hardal çiçeklerinin yeﬂil bu¤day tarlalar› aras›ndaki görünümü gerçekten çok güzel oluyor, doya
doya seyrettik.

ﬁehre girip daha önce kald›¤›m›z 1905 tarihli ﬁato-Otele
yerleﬂiyoruz… ﬁato otel Art Nouveau üslubunda… Hemen gar›n
yan›nda, Presqu’ile de, önünde küçük bir park var kademeli
akan sular, servi a¤açlar›, at kestaneleri, büyük ç›narlar›,
havuz ve heykelleri… Yani klasik Avrupa meydanlar›nda biri.
Rhone-Alpes Bölgesinin 1.500.000 genel nüfusu içinde Lyon
Merkezi 453.000 kiﬂiyi bar›nd›rmakta. ‹ki nehirli bu ﬂehirde,
kuzeyden gelen iki nehir Lyon ﬂehir merkezinde kucaklaﬂ›r,
birisi le Rhone di¤eri la Saone. Bu iki nehrin kavuﬂmadan önce
birbirine yaklaﬂmas›ndan aﬂa¤› yukar› bir ada oluﬂur,
“Presqu’ile” neredeyse ada demektir.
Saone Nehri’nin arkas›nda bir tepe, bu tepe ile Saone aras›nda
“eski ﬂehir” kurulmuﬂtur. Modern Lyon ise Rhone Nehri’nin
karﬂ› taraf›na yay›lm›ﬂt›r. Yani üç ayr› Lyon bulunur.
Lyon tepesinde aﬂa¤› yukar› bütün ﬂehre hakim Notre Dame
Bazilikas› vard›r ki bölgeye “Fourviere” ad› verilir. Rhone
k›y›s›ndan baﬂlayan, aday› neredeyse tamam›yle geçen Saone
köprüsünü aﬂ›p eski Lyon’u gezdikten sonra, Fourviere
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Bazilikas›na uzananan bir gezi, ﬂehri tan›mak için ﬂartt›r. Eski
ﬂehirde ise St.Jean Kathedrali, Tarih Müzesi ve de özellikle
Roma Tiyatrosu çok önemli yerlerdir. Gerek Rhone’da gerek
Saone’da say›s›z köprü vard›r. Adada Bellecour Meydan› ve ona
do¤rudan uzanan Victor Hugo Caddesi, ﬂehrin en yo¤un bölümleridir.
Lyon’un en önemli eserlerinden olan hatta neredeyse alamet-i
farikas› say›lan Fourviere hakk›nda biraz bilgi verelim:
1872 – 1896 tarihleri aras›nda inﬂa edilmiﬂ, eklektik üslupta bir
kilisedir. Mozaikler, vitraylar ve mermerleri ile çok zengin bir
iç dekorasyon sunar. Fourviere’in önünde 5 m 60 cm’lik yükseltiden bakan Meryemana heykeli vard›r. Fourviere müzesinde
22 Mart’tan 15 Haziran 2007’ye kadar Ermenistan’›n hazineleri
sergisi vard›. Yukar› park ve gül bahçesi 25.000 m2 ‘lik bir
alanda 1400 metrelik yürüyüﬂ parkurlu bir park, eski Lyon ile
Bazilika’y› birbirine ba¤layan bir sahaya kurulmuﬂ, panoramik
olarak Lyon’u görebilecek bir seyir teras› vard›r. Ayr›ca
Alt›nkafa Park› 1856 da yap›lm›ﬂ, 1050 dönüm, 50 dönümü
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sadece gül bahçesi olarak tasarlanm›ﬂ, 60.000 gül fidan› dikilmiﬂ, botanik bahçesinde 3500 çeﬂit bitki var. 70 dönümlük bir
sahada botanik bahçesi ve 5 dönümlük seras› mevcuttur.
Roma tiyatrosu, ‹sa’dan önce 43 tarihinde yap›lm›ﬂ ve
Fransa’n›n en eski Roma tiyatrosudur.
Eski Lyon’da St. George, St. Jean ve St. Paul bölgeleri dikkat
çeker. Rönesans üslubundaki evleri ile meﬂhur olmuﬂ. St. Jean
Meydan›’nda ayn› ismi taﬂ›yan bir kilise vard›r.
1180 – 1480 tarihleri aras›nda, romanesk ve gotik üslubu ile
yap›lm›ﬂt›r.
Adada Bellecour Meydan› (ki buras› eski Kraliyet Meydan› ve
adan›n tam merkezini oluﬂturuyor) Rhone ve Saone’un aﬂa¤›
yukar› tam ortas›d›r ve Avrupa’n›n en büyük meydanlar›ndan
bir tanesidir. Ortas›nda 14. Louis’nin at üzerinde bir heykeli
vard›r. Saint Nizier kilisesi 14. ve 15. yy’dan kalma, alevli gotik
örne¤idir. 12. yy’dan kalma St. Martin Manast›r›, 1700’den kalma
Belediye Binas›, 1826’dan kalma Opera Binas› ﬂehre tam bir
tarihi müze-kent havas› verir. Zaman zaman bölgede ›ﬂ›k festivalleri yap›l›r.
Lyon tarih boyunca ipe¤in baﬂkenti olarak bilinir. Baz› ipek
atölyeleri müze olarak hizmet verirler. ‹pek yolu olarak
adland›r›lan bu yol üzerinde hem al›ﬂveriﬂ yapmak hem de
gezmek mümkündür. Büyük müzelerin d›ﬂ›nda küçük, butik
müzeler vard›r, mesela matbaa müzesi, kukla müzesi, uluslararas› minyatür oyuncaklar› müzesi gibi. Bunlar ara sokaklarda
bir anda karﬂ›n›za ç›kaca¤› gibi, ﬂirin meydanlarda da yer al›rlar.
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Lyon ﬂehir merkezini gezmek çok kolay, meydanlar, heykeller,
nehirler size yol gösteriyor. 1889 tarihli bir cumhuriyet heykeli
var, orada daha önce de rastlam›ﬂt›k, bizdeki köy pazar› gibi
üretici pazar› kuruluyor. Yaln›z parkta bu sefer dikkatimi
çeken, bizde Arap Sümbülü denilen (Avrupa’daki ad› Ermeni
Sümbülü) yabani sümbüllerin dikilmesi oldu.
Carnot Meydan›’ndan uzanan uzun bir cadde var, ad› Victor
Hugo. ‹kinci büyük meydan da Ampere meydan›: içindeki
Bellecour Bahçesi 62 dönüm, ortas›nda 1826 dan kalma
14.Louis heykeli var, toprak meydan, içinde havuzlar ve
heykeller ile zenginleﬂtirilmiﬂ. Yüzlerce motorcu birikmiﬂ,
ortadaki heykelin önünde tozu dumana kat›yorlar. Hemen yan
taraf›nda köylü fuar› var, elma suyu yapanlar, meyve ﬂarab›
haz›rlayanlar, sütten peynir ç›karanlar, testere ile a¤aç kesenler, samanl›klar içerisinde inekler hayvanlar… Biraz devam
ederseniz, 1860’dan kalma etkileyici Ticaret Saray› Binas›, sa¤a
dönerseniz Rhone Nehri, Alp Da¤lar›n›n sürüklemiﬂ oldu¤u
sökülmüﬂ a¤aç kütükleri (burada lodoscu yok mu?),
kenarlar›ndaki çiçek tarlalar›nda gelincikler, mineler, k›r çiçekleri.
Rhone’dan, aday› boydan boya dönüp belediye binas›n›n önünden geçerek Lyon mutfa¤›ndan örnekler yapan tencere yeme¤i
ile meﬂhur soka¤a giriyoruz. Marronie soka¤›; Restoranlar›n
adlar›;, “Nenemin oca¤›”,” Büyükannemin tenceresi”,”Halam›n
tepsisi”, “Anam›n mutfa¤›”, ﬂöyle bir göz at›p “al anan› da git”
diyerek önlerinden geçip devam ediyoruz, çünkü bu tür ev
mutfa¤› tipi restoranlarda, domuz etinin ana malzeme
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oldu¤unu biliyoruz. Bizim hedefimiz Pizza Pino, eski ‹stanbul’lular bilir Pizza Pino’yu. Fransa’da gönül rahatl›¤› ile
makarna ve pizza yenebilecek bir yerdir.
Karn›m›z› doyurduktan sonra dolaﬂmaya devam ediyoruz.
Saone Nehri çok daha romantik bir nehir, biraz daha küçük
ama hemen s›rt›n› tarihi ﬂehre dayam›ﬂ, bu arada nehir
k›y›s›ndaki erguvanlar dikkatimi çekiyor. Adalet Saray› 24
sütunluk mimarisi ile 1835’ten kalma bir bina olarak erguvanlardan çok daha fazla ilgi topluyor. Saone k›y›s›ndan tekrar
içerlere giriyoruz. Lyon fayans› ad› verilen kalay s›rl› seramik
örnekleri görmek için dolaﬂ›yoruz.
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Bir Bahai bürosundan geçiyoruz, bize Hayfa’daki merkezlerini
hat›rlat›yor.
Sahaflar, ipekçiler, gravürcüler, minyatürcüler, küçük müzeler
aras›nda dolaﬂmaktan yorulup, 1493 tarihli rönesans döneminin en güzel sivil mimari örneklerinden biri olan Thomassin
Evi’nin tam karﬂ›s›nda olan Savana Cafe’ye oturuyoruz, son
zamanlardaki modaya uygun olarak kafe bahçesi saks›larda
küçük zeytin a¤açlar› ve biberiyelerle süslenmiﬂ. Hemen
yak›n›nda Rabelais, meﬂhur Gargantua’n›n yazar›, tarihin en
büyük obur devi. Bir restoran için güzel bir isim. Zaten bu
Change Meydan› Lyon’un en küçük ve en ﬂirin meydanlar›ndan

bir tanesi. Rabelais’den baﬂka Nostradamus da eski bir Lyon’lu.
Biraz dinlendikten sonra St. Jean Meydan›’nda kiliseyi geçip
yukar› parka, gül bahçesine bazilikan›n oldu¤u tepeye ç›kmaya
çal›ﬂ›yor, leylaklar, han›melileri, mor salk›mlar aras›ndan
geçerek devam ediyoruz…
Lyon, deniz seviyesinden 166 m. yükseklikte, oradan 289
metrelik yükseltiye kadar t›rman›yoruz. UNESCO Dünya Miras›
Listesindeki Gallo - Romen Medeniyet müzesini görüp,
Fourviere manast›r› önündeki bahçede dinleniyoruz, kestane
a¤açlar› içerisinden sincaplar f›rl›yor… Karabakkal kuﬂlar›
bahar ﬂark›lar› söylüyor.
Rhone üzerinde köprülerden Üniversite köprüsünü seçerseniz,
hemen karﬂ›daki Edebiyat ve Tarih Fakültesini görürsünüz,
ayn› binada iki simetrik fakülte. Nehir boyunca, pazar sabah
koﬂanlar ve bisiklete binenler vard›r. Bal›kç› yok denecek
kadar az, oturan yok, en kalabal›k grup, bisikletçiler. Çoluk
çocuk ailece herkes bisiklete biniyorlar.
Ertesi sabah otelin hemen yan›ndaki meydanda yeni bir çad›r
kuruldu¤unu fark ediyoruz. Kürsüde birisi devaml› bir ﬂeyler
okuyor, yaklaﬂ›p bak›yoruz, oturanlar›n baﬂlar›nda kippa var
(Yahudi takkesi). Nazi soyk›r›m›nda ölen yahudiler için bir
anma toplant›s›ym›ﬂ, teker teker bütün ölenlerin isimleri,
yaﬂlar› okunuyor, bizim merakl› bak›ﬂlar›m›zdan biraz tedirgin
oluyorlar, ama etrafta zaten hem resmi hem sivil polisler kol
geziyor… Herkes çoluk çocuk gelmiﬂ, Lyon Avrupa’n›n en
önemli Yahudi merkezlerinden bir tanesi, Amsterdam, Londra,
Paris ve Anvers gibi…
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Yahudilerle biraz ilgilendikten sonra hemen yak›n›ndaki öbür
meydanda kurulan köy pazar›na dal›yoruz, ekmekçilere,
peynircilere, balc›lara, bal›kç›lara, meyvecilere, çiçekçilere
dal›p duruyorum, ama maalesef vaktimiz yok,
Havaalanlar›ndaki son güvenlik önlemleri yüzünden peynir
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getirmenin de tad› kalmad› art›k…
Havaalan›na dönmek için otele taksi ça¤›r›yoruz, gelen ﬂoför
tam bir geveze, bize soru üstüne soru soruyor, böyle durumlarda yap›lacak tek ﬂey onun sözünü kesip senin soru sormand›r. ‹stanbul’a gidece¤imizi ö¤renince ben de gidecektim

ama “Midnight Express”i seyrettim ve vazgeçtim diyor… Etnik
kimli¤i ile ilgili soru soruyorum, Cezayirliyim diyor, Enrico
Macias’dan Zidane’dan bahsediyoruz, araya Ribery’yi
s›k›ﬂt›r›yoruz…”Kar›s› Cezayirli müslüman o da Cezayirli
say›l›r” diyor. Ben Ribery’nin ne mal oldu¤unu (Galatasaray’›

b›rak›p kaçt›) bildi¤im için, konuyu de¤iﬂtiriyorum, hardal tarlalar›n› gösterip “bunlar ne otu” diye soruyorum, sar› hardallara bakarak “bunlar ayçiçe¤i tarlas›” ﬂeklinde cevap veriyor.
Ne diyeyim? Bütün do¤ulular gibi her ﬂeyi bilir, bilemezse
yorum yapar! Ama esas yorumu hesab› ödedikten sonra biz
yapt›k, bizi ayn› yoldan
getiren Frans›z ﬂöförün
istedi¤inden tam 2 misli
fazla para ald›. Havaalan›
ﬂehre 20 km’lik bir yol,
istedi¤in yoldan (çevreyolu–ara yollar) gidebiliyorsun, bizimki sohbet ve
muhabbet için yolu
uzatt› herhalde.. Yoksa
akl›n›za baﬂka bir ﬂey
gelmesin ! Biz ayn›
tecrübeyi daha önce
Danimarka’da da
yaﬂam›ﬂt›k… Neyse
Saint-Exupery havaalan›ndan Fransa’ya bir
kere daha “adieu” ve “au
revoir” Allah’a emanet
ol, tekrar görüﬂmek
üzere diyoruz…
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Seniye Tilev
Bülent Katkak

Halil ﬂehri Kudüs’ün güneyinde,
32 km’lik mesafede Filistin
Özerk Bölgesinde yer al›r.
‹srail Devleti’nin 1948 y›l›nda
varl›¤›n› ilan ettikten sonra,
iﬂgal edemedi¤i yerler Filistin
Özerk Bölgesi olarak adland›r›l›r.
Özerkli¤e, iﬂgale ve s›n›ra dair
tan›mlamalar›n dilsiz kald›¤›
yerde ise Filistin baﬂlar.
Telaviv’in refah›ndan ve
pervas›zl›¤›ndan geçip, duvarlar
ard›nda tutsak edilmiﬂ
topraklara var›l›r:
Cenin, Nablus, Tulkerim bir de
içlerinde en sevgilisi ‘Halil’.
Halil ﬂehri, içlerinde en
sevgilisidir, çünkü o
‘Dost’un makam›’d›r.
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›pk› Kudüs gibi üç kere takdis edilmiﬂ, kutsanm›ﬂ olsa da
o’nu yeterince tan›y›p bilmeyiz. Üç dinin de kutsal
sayd›¤› Halil ﬂehri beﬂ bin y›ll›k tarihiyle; eski bereketli
demlerinden iz kalmam›ﬂ, Halil ‹brahim sofralar›na hasret, sessiz bir gerilimin ortas›ndad›r ﬂimdi.
M.Ö. 1800 y›llar›nda Allah’›n dostu Halil ‹brahim Peygamber, eﬂi
Sare ile buraya yerleﬂirler, burada vefat edip, buraya
defnedilirler. Ard›ndan o¤lu ‹shak (a.s.) ile eﬂi, torunu Yakup ve
onun o¤lu Yusuf Peygamberler de Halil ﬂehrine defnedilirler.
Üç semavi din de bu elçiler silsilesine tek baﬂ›na varis olmak
istedi¤inden Halil ﬂehri tarih boyunca farkl› dinlerin yönetimi
alt›nda kalm›ﬂt›r. Bu yüzden ‹srail o¤ullar›n›n da dost anlam›na
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gelen ‘Hebron’ olarak isimlendirdi¤i bu topraklar her üç dinden
de izler taﬂ›r. 1187’de Selahaddin Eyyübi’nin fethiyle ﬂehir asli
hüviyetine kavuﬂur. Bu tarihten sonra Memlûklüler de, 400
y›ll›k idareleri döneminde Osmanl›lar da ﬂehrin imar›na,
ihyas›na çok önem vermiﬂtir. Bu devirde hacca giden
Müslümanlar Kudüs’ten sonra Halil ﬂehrine de u¤ramay›
benimsemiﬂlerdir. Kentteki bu canl›l›k birçok vakf›n
kurulmas›n›, külliyelerin inﬂa edilmesini ve hareketli bir ticari
yaﬂam›n oluﬂmas›n› sa¤lar. Osmanl› padiﬂahlar› da gelip
buradaki peygamber kabirlerini ziyaret ederler. Bu refah›,
bollu¤u Evliya Çelebi kendine has üslubuyla mübala¤a ile
aktar›rken; burada Hz. ‹brahim zaman›ndan beri sönmeyen

ateﬂin üzerinde, ‘Çorba-› Halil’ denen nefis bir taam›n piﬂti¤ini,
her gün da¤›t›lan 7000 sahan ile evlerde hiç ocak yakmaya
hacet kalmad›¤›n› anlat›r.
Bugün ise Filistin bölgesinde yaﬂayan Müslüman Araplar›n
akrabalar›n› ya da Mescid-i Aksa’y› görmek için, ‹srail taraf›na
geçmeleri çok güç. Yan›n›zda pasaportlar›n›zla bir turist kafilesi olsan›z da yaklaﬂ›k 30 km. ötenizde bir camiyi ziyaret edebilmek için s›k› tedbirler alman›z gerekiyor. Dönüﬂte tekrar
‹srail topraklar›na giriﬂ yapaca¤›m›z için pasaportlar›m›z
yan›m›zda. Giderken ise tedbir olarak s›n›r› geçmeden önce
otobüs de¤iﬂtiriyoruz. Çünkü ‹srail plakal› araçlar bu cans›z
kentin sokaklar›nda pek hoﬂ karﬂ›lanm›yor. Filistinli çocuklar›n
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taﬂlar›na hedef olmamak için Filistin plakal› bir araca biniyoruz.
Halil ﬂehrinin sokaklar›nda sessizlik ve tedirginlik var, etraf
bak›ms›z. Arada s›rada eski zamanlardan kalma birkaç güzel
yap› göze çarp›yor. Meydan say›labilecek dört yol a¤z›nda
trafik biraz daha canl› ve aç›k üç beﬂ dükkân var. Yar›s›
y›k›lm›ﬂ duvarlarda ‘Bekle Kudüs gelece¤iz’ yaz›yor. Halil
Camii’ne yaklaﬂt›kça yolun her iki yan›nda harabe evler, boﬂ
dükkânlar s›ralanmaya baﬂl›yor. Otobüsten inip yürüyoruz. Bir
z›rhl› araç geçiyor önümüzden. ‹leri köﬂede bir kontrol kulesi,
soka¤›n baﬂ›nda bir barikat, foto¤raf çekmek yasak… Bir
zamanlar esnaf oldu¤unu düﬂündü¤ümüz üç beﬂ kiﬂi pasl›
kepenkleri inmiﬂ dükkânlar› önünde sanki garip bir bekleyiﬂ
içinde bize bak›yorlar. Duyduklar› ‘selam’ ile ancak geliyor
emniyet hissi. Tek yapt›klar› burada var olmaya çal›ﬂmak olan
Araplar, nüfusun büyük ço¤unlu¤unu oluﬂturuyor. Halil
Camii’nin, ya da külliyesinin hemen arka yamaçlar›na ise son
50 y›lda yavaﬂ yavaﬂ Yahudi aileleri yerleﬂtirilmeye baﬂlanm›ﬂ.
Bugün yaklaﬂ›k 500 kiﬂi olan Yahudi nüfusu korumak için
bölgede 1000 kadar ‹srail askeri bulunuyor. ‹srail devleti yine
ﬂehrin ve kabirlerin korunmas› için farkl› tedbirler alm›ﬂ.
Camiye ç›kan yokuﬂun baﬂ›nda x-ray cihaz›ndan geçerek
üzeriniz aran›yor, askerler taraf›ndan çantan›z kar›ﬂt›r›l›yor.
Müslümanlar›n güvenli¤i için caminin dört bir taraf›na
yerleﬂtirilen kameralarla içerisi sürekli takip alt›nda tutuluyor.
56 m. uzunlu¤unda, 33 m. geniﬂli¤indeki caminin bugün hayli
küçük bir k›sm› müslümanlar›n ibadetine aç›k. Giriﬂ k›sm›nda
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önce ‹brahim Peygamberin eﬂi Hz. Sare’nin, içeride
de Hz. ‹shak ile eﬂinin sandukalar› yer al›yor. Biraz
ilerleyince ayr› bir odada demir parmakl›klar›n
ard›nda ‹brahim (a.s.)’›n kabri var. Sandukan›n
bulundu¤u odan›n di¤er penceresi caminin sinagoga çevrilen bölümüne bak›yor. Bu k›s›mda ise
Yakup ve Yusuf Peygamberlerin kabirleri vard›r.
1994 y›l›na kadar tamamen ibadete aç›k olan
caminin sinagoga çevrilen k›sm›n› müslümanlar
her y›l on günlü¤üne ziyaret edebiliyorlar. Caminin
bu ﬂekilde bölünmüﬂ olmas› yine güvenlik gerekçesiyledir. Zira 94 y›l› Ramazan ay›nda bir cuma günü
sabah namaz›nda fanatik bir yahudinin cemaate
ateﬂ açmas›yla 29 kiﬂi hayat›n› kaybeder, 300 kiﬂi
de yaralan›r. Olaydan sonra mabed dokuz ay
boyunca kapal› kal›r. Sonras›nda ise bugünkü
uygulamaya geçilir.
Bu tutsakl›klar›n ve mahrumiyetlerin ortas›nda tam
bir ironiyle ‘Hebron’ ya da ‘Halil’ ismi durur.
Peygamberlerin dedesinin ete¤inde, ezelden beri
gelmiﬂ olan tek dinin kuﬂat›c›l›¤›nda o¤ullar› ve
torunlar› toplanamam›ﬂt›r ne yaz›k ki. Topraklar›n
kutsall›¤› üzerine ç›kar›lan kavgada tutsak, mahzun
bir ﬂehir kalm›ﬂt›r geride.
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tobüsümüz Floransa’ya do¤ru yol al›rken yüksek
tepelere kurulmuﬂ tarihi ﬂehirler göz okﬂuyor. Uzay›p
giden yoldan gözümüzü alam›yoruz; çünkü hiçbir detay›
kaç›rmak istemiyoruz. Floransa’ya yaklaﬂ›nca otobüs
yavaﬂl›yor; çünkü ‹talya’da her ﬂehre giriﬂte turistlerden ayakbast› paras› al›n›yor. Hat›r› say›l› bu miktar› öderken önce
biraz rahats›z oluyorsunuz. “Bir ﬂehri sadece gezmek için bu
kadar para verilir mi?” diyorsunuz. Ancak al›nan her kuruﬂun
ﬂehrin tarihi dokusunu muhafaza etmek için kullan›ld›¤›n›
ö¤renince ve buna bizzat ﬂahit olunca da “tarihi eserleri ne
güzel koruyorlar” diye düﬂünüyorsunuz. Bu duygularla
Floransa ﬂehrine ayak bas›yoruz.
Floransa Rönesans’›n do¤du¤u ﬂehir. Vivaldi, Machiavelli,
Leonardo da Vinci ve Dante gibi ünlü isimlerin bu ﬂirin ﬂehrini
önce Michelangelo Tepesi’nden seyretmeye doyam›yoruz.
ﬁehir bir dantel gibi iﬂlenmiﬂ. Arno Nehri ﬂehri ikiye bölüyor.
Tarihi köprüler, evler, katedraller uzaktan bak›nca bir tablo
görünümünde. Bizim Çaml›ca’y› and›ran bu tepe sadece turistlerin de¤il yerli halk›n da ilgi oda¤›. Bizler seyre dald›¤›m›z bu
manzaray› zihinlerimize kaz›maya çal›ﬂ›rken oldukça özenli
giyinmiﬂ bir grup tepeye yaklaﬂ›yor ve foto¤raf çektirmeye
baﬂl›yor. Bu insanlar turist olmak için fazla ﬂ›k diye düﬂünürken gelenlerin asl›nda dü¤ün için foto¤raf çektirdiklerini ve
gelini az farkla kaç›rd›¤›m›z› ö¤reniyoruz. Sonras›nda ﬂehri
uzaktan bu kadar izlemek yeter deyip sokaklara dal›yoruz.
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ﬁehirdeki her ad›mda tarih, sanat ve huzur iliklerimize kadar
iﬂliyor. Floransa için bir s›fat bulmam gerekirse bu kesinlikle
‘cömert’ olurdu. Her ﬂehrin zengin bir tarihi olabilir ama her
ﬂehir bu zenginli¤i paylaﬂmada Floransa kadar cömert olamaz.
Bazen yeni bir ﬂehri ziyaret etti¤inizde elinizde harita, tarihi
bir çeﬂme ya da kale görmek için saatlerce u¤raﬂman›z
gerekebilir. Floransa hiç nazl› bir ﬂehir de¤il bu anlamda. E¤er
tarihle iç içe olmak istiyorsan›z sadece ara sokaklara dal›p
kaybolun. Her sokak muhakkak bir meydana ç›kar. Bunlardan

biri de Duomo Meydan›. Meydana ismini veren ihtiﬂaml› bir
katedral var. ‹talya’da büyük katedrallere Duomo ad› veriliyor.
Katedralin kap›lar›ndan birine Cennet Kap›s› ad›n› vermiﬂ
Michalengelo. Bu kap›n›n üzerinde Kur’an-› Kerim’de de
zikredilen Hz.Yusuf’un köle olarak sat›lmas›, Hz. Musa’n›n on
emri almas›, Hz. Adem ve Hz. Havva’n›n cennetten kovulmas›
gibi on farkl› dini hadise kabartmalarla resmedilmiﬂ.
Meydandan sa¤ tarafa do¤ru ilerleyince yol bizi ünlü yazar
Dante Alighieri’nin semtine getiriyor. Burada Dante’ye ait olan
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sembolik bir müze / ev ve evin hemen yan›nda bir kule var.
‹talya’da kulelere çok s›k rastl›yoruz. Salg›n hastal›klardan ve
düﬂmanlardan emin olmak için insanlar bu tarz yüksek
yap›larda yaﬂamay› tercih etmiﬂ. Biraz daha ilerleyince 1032
inﬂa tarihli Dante Kilisesi ç›k›yor karﬂ›m›za. Mahalle camisi
havas›nda küçük ve ﬂirin bir yap›d›r. Kilisenin içinde Dante’nin
çok sevdi¤i ama kavuﬂamad›¤› büyük aﬂk› Beatrice’ in mezar›
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bulunuyor. Buras› Floransa’da aﬂ›klar için bir sembol haline
gelmiﬂ. Kavuﬂamayanlar sevdiklerinin isimlerini bir ka¤›da
yazarak bu mezar›n üzerine koyuyorlar. Sokaklarda ilerledikçe,
tarihi evlerin d›ﬂlar›ndaki metal çubuklar dikkat çekiyor.
Ö¤reniyoruz ki eskiden evler mum ile ayd›nland›¤›ndan
yang›na karﬂ› tedbir olarak perdeler evlerin d›ﬂlar›na as›l›rm›ﬂ.
Dante Kilisesi’nden sa¤ tarafa do¤ru ilerledi¤imizde sokaklar
bizi Signoria Meydan›’na getiriyor.
Michelangelo’nun ünlü Davut Heykeli’nin bulundu¤u bu büyük meydandaki yemek seçeneklerini gözden geçiriyoruz. Sol tarafta s›ra s›ra
pizza ve makarna restauranlar› var.
Pizzac›lar›n hemen sol çapraz›nda tarihi
Rivoire Pastanesi tatl› severlere göz k›rp›yor.
Bir de Floransa’ya gelmiﬂken 45 çeﬂit dondurmas› ile meﬂhur, Cumhuriyet Meydan›’ndaki
Gelatario Festival’e u¤raman›z› tavsiye ederim.
Akﬂam yeme¤i için, meydandaki canl› müzik
yapan ﬂirin restauranlardan birini tercih edebilirsiniz. Arno Nehri’ne do¤ru ilerlerken yoldaki insan-heykeller dikkatimizi çekiyor.
Heykellerle foto¤raf çektirip sonra da yerdeki
kutuya gönlünüzden ne koparsa at›yorsunuz.
Bir de günlük olarak yere resim çizen sokak
sanatç›lar› var. Genellikle akademi ö¤rencileri
olan ve hem sanat›n› icra edip hem de
harçl›¤›n› ç›karan sanatç›lar›n eserleri, bir

günlü¤üne Floransa sokaklar›n› süslüyor. Geceleyin belediye,
sokaklar› temizliyor ve yeni sanatç›lar için yer aç›l›yor.
ﬁehri ikiye bölen Arno Nehri üzerinde 9 köprü var. Bunlardan
sadece bir tanesi orijinal, di¤erleri restore edilmiﬂ. Kuyumcular
Köprüsü olarak da adland›r›lan Ponte Vecchio, üzerindeki
küçük dükkanlarla Floransa’n›n sembolü olmuﬂ. Nehir k›y›s›
gündüz ayr›, gece ayr› güzeldir. Burada özellikle gece yürüyüﬂ
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yapman›z› tavsiye ederim.
E¤er al›ﬂveriﬂten hoﬂlan›yorsan›z Via Torna üzerinde
‹talya’n›n ünlü ma¤azalar›n›
bulabilirsiniz. Daha salaﬂ yerlerden al›ﬂveriﬂ için yolunuz San
Lorenzo Pazar›’na düﬂmeli. Biz
de öyle yapt›k. Pazarda deri
çantalar, cam eﬂyalar, kravatlar,
eﬂarplar ve hediyelik eﬂyalar
bulunuyor. Tezgahlar aras›nda
dolaﬂ›rken size “Selamun
Aleyküm” diye seslenirlerse
ﬂaﬂ›rmay›n. Çünkü ‹talya’da çok
fazla Müslüman tezgahtar ve
garson var. Bir de büyük
ma¤azalar d›ﬂ›nda her yerde
pazarl›k yapabilirsiniz.
Her yerde görmeye al›ﬂt›¤›n›z
k›rm›z› Mc Donalds tabelalar›,
Floransa’da koyu yeﬂil ya da
siyah olabilir. Binalar da genellikle
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bej ve kahverengi tonlar›nda. E¤er
eski bir bina restore edilecekse
binan›n röntgeni çekiliyor ve ilk
rengi neyse tekrar o renge
boyan›yor. Evlerin balkonlar› ve
balkonlardaki çiçekler de ayr› bir
güzellik katm›ﬂ. ﬁehre uzaktan
bak›ld›¤›nda gözü rahats›z edecek
hiçbir detay yok. Floransa turistleri cezbeden bir ﬂehir. Özellikle
sanat ve tarih ilginizi çekiyorsa,
aç›k hava müzesi görünümlü
küçük meydanlar› ve ﬂirin dar
sokaklar› hoﬂunuza gidecek.
Pinokyo’nun memleketi bu masal
köﬂesinde ara sokaklarda dolaﬂ›n,
bisiklet kiralay›n, sokaktaki insanheykellerle foto¤raf çektirin, gece
Arno k›y›s›ndaki havay› tenefüs
edin, Duomo Meydan›’nda fayton
kiralay›n, hayal kurun ve ruhunuzu
dinlendirin.
OCAK 2008 EMANNAME 43

Mustafa ‹smet Saraç
Bülent Katkak

Fas ülkesine pay-› tahtl›k
yapm›ﬂ, 4 kraliyet
baﬂkentinden biri olan
Fes ﬂehri, berberi kimli¤in
a¤›r bast›¤›, Marakeﬂ,
Meknes ve Rabat’a
nazaran Arap–Endülüs
kimli¤inin, kendine özgü
güzelli¤inin öne ç›kt›¤›
mistik bir
ﬂehirdir.
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z. Ali’nin soyundan gelen Mevlana ‹dris’n M.S. 787’de bu
topraklara gelerek berberi kabileler aras›nda gerçekleﬂtirdi¤i tebli¤ faaliyetlerinin ard›ndan yerleﬂmeye
baﬂlayan Arap kimli¤i, o¤ul II. ‹dris zaman›nda Fes
ﬁehrinin kurulmas› ile daha da kökleﬂmiﬂtir. 9. yüzy›lda ‹drisi
Hanedan› döneminde Fas’›n ilk baﬂkenti olan Fes, bugün
yak›n›ndaki Mevlana ‹dris kasabas›nda medfun ve Kuzey
Afrika’n›n önemli bir ziyaret makam› olan baba Mevlana ‹dris’in
buraya uzanan ruhani etkisi ve ﬂehirde medfun Ticani
Tariki’nin müessisi Ahmet Ticani ve II. ‹dris Türbeleri ile Fas’›n
ruhani baﬂkentidir.
15 km’ye ulaﬂan ﬂehir surlar›n›n ﬂehre hakim güney burcundan
kenti temaﬂa etti¤inizde, Endülüs tarz› yeﬂil kiremitli çat›lar›n
örttü¤ü binalar, cami ve külliyeler aras›nda k›lcal damarlar gibi
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da¤›lm›ﬂ ve say›s› on bine yaklaﬂan Fes’e özgü dar sokaklar;
bunlar›n iki yan›nda s›ralanan ve labirent oluﬂturan ve
as›rlard›r de¤iﬂmemiﬂ mimarisi ile sar› kerpiç binalar›n manzaras› geçmiﬂi bugüne taﬂ›makta.
Eski ﬂehir, 2 ana mahalleye ayr›lmakta. 10. yy’da Endülüs’ten
ayr›larak buraya gelenlerin kurdu¤u ve Endülüs Camii
çevresinde konuﬂlanm›ﬂ Endülüs Mahallesi ile ayn› zaman diliminde buraya Kayrevan’dan göç edenlerin oluﬂturdu¤u
Kareviyyun Mahallesi, kendine has yaﬂam tarz›, mimari anlay›ﬂ›
ile tam bir medeniyet kucaklaﬂmas› oluﬂturmuﬂ.
ﬁehrin karakteristi¤i dar sokaklar›na kendimizi b›rakt›¤›m›zda
yolumuz ilk olarak Endülüs Camii’ne ç›k›yor. Endülüs’ün mimari
zarafetini taﬂ›yan bu camiinin hemen yan›nda Kettani Tekkesi
ziyaretçilerine ﬂehrin mistik hayat›ndan baﬂka bir lezzet sunmakta.

ﬁehrin sanatkarlar›, esnaf›, hediyelik eﬂya sat›c›lar› ile günlük
hayat çok hoﬂ otantik bir manzara oluﬂturuyor. Hemen hemen
her mahallede mevcut çok zarif iﬂlemeli, tahta cepheli, küçük
dükkanvari görüntülü ve küttab denilen medreseler, mahalle
mektebi mahiyetinde ve içlerinden, küçüklerin, Kur’an okuma
sesleri gelmekte.
Süslü mezar taﬂ› imalatç›lar›n›n taﬂ yontma sesleri, mahir
bak›rc›lar›n çekiç seslerine kar›ﬂmakta.
Sokaklarda bir di¤er ilginç manzara, yegâne taﬂ›ma arac› kat›r
veya eﬂeklerle oluﬂan canl› bir nakliyat hayat›. Turist, ﬂehir
ahalisi hemen hemen herkes s›k s›k duvarlara yap›ﬂarak bu en
eski taﬂ›ma araçlar›na yol verirken bir anlamda e¤leniyor da.
Tarihi merkezi süsleyen önemli yap›lardan birisi de Kareviyyun
Camii, Medresesi ve hemen karﬂ›s›ndaki zarif Muvakkithanesi.
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Kuzey Afrika dini mimarisinin bu özgün ve görkemli eseri,
bugün titiz bir yenileme çal›ﬂmas› alt›nda ziyaretçilerine
aç›laca¤› günü beklemekte. Buran›n hemen yak›n›ndaki Ahmet
Ticani Türbe ve Külliyesi ise bu tarikata mensup binlerce
Afrikal› ve dünyan›n di¤er ülkelerinden gelenler için önemli bir
manevi trafo merkezi. Caminin ortas›nda görkemli türbenin
yan›baﬂ›nda, Ahmet Ticani’nin torunlar›ndan oldu¤unu
söyleyen zat gelenleri kabul ediyor ve kartlar›n› da¤›tarak
kurumsal bir faaliyet görüntüsü çiziyor.
Yine bu türbeye yak›n bir yerde II. ‹dris Türbesi bulunmakta.
Oldukça görkemli bir iç ve d›ﬂ mimariye haiz bu türbe ve
camide de yine ziyaretçiler, adak adayanlar eksik olmuyor.
Ehl-i Beyt’ten oldu¤unu söyleyen ve direk dibinde oturan
birkaç zat da gelen ve giden ahali ile tan›ﬂarak onlarla enteresan sohbetlere giriyorlar.
Baharat ve kebap kokular› ile hemhal bir ﬂekilde dar sokaklarda dolaﬂ›rken bir baﬂka ﬂaheser sizi kendine çeker. Fes’in
birçok yerini, ilim yuvas› medreselerle donatm›ﬂ Meriniler
Hanedan›’ndan kalma zirve eser Ebu ‹naniye Medresesi,
muhteﬂem iç ve d›ﬂ mimarisi ile Fes’in çok önemli bir
medeniyet miras›. ‹çindeki ahﬂap ve mermer tezyinat; avludan
geçen su kanal›n›n oluﬂturdu¤u mimari harmoni, insana özel
bir temaﬂa zevki sunmaktad›r.
Hele bu medresenin hemen karﬂ›s›ndaki binan›n duvar›nda 12
pencereden oluﬂan ve içindeki su kald›rac› sistemi ile belli
sürelerde pencere kanatlar›n›n aç›l›p kapanmas› sureti ile
çal›ﬂan su saati 11 - 12. yüzy›llar›n bilim zekâs› aç›s›ndan insan›
hayrete düﬂürmekte.
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Dar sokaklar›n sizi götürece¤i bir di¤er adres, eskiden kervansaray olarak kullan›lm›ﬂ ﬂimdi ise ﬂehrin önemli bir gelir
kayna¤›, marangozluk zanaat›n›n geçmiﬂini anlatan marangozluk müzesi. ‹ç restorasyonu harika bir ﬂekilde gerçekleﬂmiﬂ 5
katl› iç avluya bakan ahﬂap balkonlar›n çevresinde s›ralanan
odalar› ile çok güzel bir yap›. Bu binan›n Endülüs sitili harika
kap›s›n›n hemen yan›nda ise Fes’in en güzel tezyinatl›
çeﬂmesinin önünde foto¤raf çektirilmeden geçilmiyor. Müzenin
bulundu¤u meydana bakan sokaklardan biri de bölgeye özgü
dü¤ünlerin vazgeçilmez gereci olan ﬂatafatl› gelin ve damat
koltuklar› yapan marangozlar çarﬂ›s›na aç›lmakta.
Bu cazibeli ﬂehri gezerken önünde iki tabure, bir bak›r tepsi
üstlüklü, ufak masa konmuﬂ salaﬂ kahvelerde yar›m metreden
barda¤a köpürtülerek dökülen, mideye ve sinirlere sefa, naneli
ma¤rip çay› içerek dinlenmek en elzem ritüellerindendir.
Saat baﬂ› ekmek ç›karan f›r›nlardan, mis gibi kepekli pide
alarak açl›¤›n›z› yat›ﬂt›rabilirsiniz. Ayr›ca 19. yy’da görev
yapm›ﬂ eski savunma bakanlar›ndan birine ait olan ve bugün
restore edilerek restaurant haline getirilen Münebbihi
Saray’›nda etli ve pudra ﬂekerli pastilya böre¤inden sonra
kuskus ve güveçte piﬂirilen sebzeli et yeme¤inden oluﬂan
mahalli bir menü ile karn›n›z› doyurabilirsiniz.
Yine bu egzotik ﬂehrin labirent sokaklar›n› heyecan ile
dolaﬂ›rken aniden bir simsar›n uzatt›¤› bir nane dal› ile bir
dükkana davet ediliyorsan›z, tabakhaneler ile sat›ﬂ yerlerinin
iç içe oldu¤u dericiler mahallesine gelmiﬂsiniz demektir.
3 – 4 katl› kerpiç binalar›n çevreledi¤i ve ortada ar› pete¤i gibi
yer alan, rengârenk boyalarla dolu havuzlar›n oluﬂturdu¤u
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merkez tabakhanenin havuzlar›na yar› bellerine kadar bata
ç›ka deri tabaklayan iﬂçileri görüyorsunuz. Bu manzaray›,
malum müthiﬂ tabakhane kokusu içinde deri dükkânlar›n›n
balkonlar›ndan ibret ve hayretle seyredersiniz. Dünyan›n
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hiçbir yerinde göremeyece¤iniz bu sahne ﬂehrin en eski gelir
kaynaklar›ndan olan bu zanaat›n ne kadar zor ﬂartlarda icra
edildi¤inin bir delili.
Tabii bu manzaray› seyrederken üst duda¤›n›z ile burun delikleriniz aras›ndan size da¤›t›lan taze nane dallar›n› hiç ay›rmaman›z laz›m.
ﬁehrin tarihi merkezinin d›ﬂ›nda ﬂimdiki kraliyet ailesinin
Fas’daki en büyük saray› mevcut. Meriniler Dönemi’nden miras
bu saray, 88 hektar alana oturmakta ve görkemli kap›s› ile göz
kamaﬂt›rmakta. Hemen yan›nda ise eski zamanlarda önemli bir
endüstri maddesi olan tuz ticareti ile iﬂtigal eden Musevilerin,
o dönemlerde iskân olduklar› Tuzcular Mahallesi’nin güzel
cumbal› evleri s›ralanmakta.
ﬁehrin bir di¤er otantik zanaat› ise seramik ve mozaik üretimidir. Özel atölyelerde çevrede mevcut özel bir çamurdan,
zeytin çekirde¤i ile ›s›t›lan f›r›nlarda elde edilen seramikten ve
mozaikten yap›lan ürünler, hediyelik eﬂyalar ve özellikle duvar
süsleri ve masalar birer sanat harikas›.
1916’da Frans›zlar›n, ﬂehir surlar› d›ﬂ›nda kurdu¤u yeni Fes, son
ﬂehircilik çal›ﬂmalar›ndan sonra, ortas› a¤açl› geniﬂ bulvar› ve
çevresinde s›ralanan alt› galerili binalar› ile ﬂehre ayr› bir neoklasik mimari lezzeti katm›ﬂ.
Has›l› demek gerekir ki, Fas dendi¤inde bu co¤rafyaya, ünlü
Cami-ül Fena Meydan› ile ilk akla gelen, berberi kimlikli k›z›l
renkli ﬂehir Marakeﬂ penceresinden de¤il de, Arap-Endülüs
kimlikli Fes penceresinden bakmak, insan›n gözü önüne daha
geniﬂ bir tarih ufku açmakta.
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Avustralya, asl›nda dünyan›n en
küçük k›tas›d›r. Asya’n›n,
Amerika’n›n, Afrika’n›n yan›nda
çok ufak kal›r, ama ülke olarak
Avustralya dünyan›n en büyük
ülkelerinden biri ve bütün bir
k›tay› kaplayan tek ülkedir.
Tasmanya ile birlikte 7.682.000
km2’lik yüzölçümüyle Rusya,
ABD, Çin, Kanada gibi dünyan›n
en büyük ülkeleri aras›nda yer
al›yor.

Haluk Dursun
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Bülent Katkak
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vustralya, Kuzey ve Güney Amerika’n›n hem hacim ve
yüzölçümü olarak hem de yer alt› ve yerüstü zenginlikleri olarak gerisinde kalm›ﬂ bir ülke. Portekizli, ‹spanyol,
Hollandal›, Frans›z ve ‹ngiliz kaﬂifler, macerac›lar Hint
Okyanusu’nda, Pasifik’te keﬂif üstüne keﬂif yapar ve bu yeni
dünyalar›n paylaﬂ›m›n› bitirirken bölgenin yerlileri daha çok
Malezya ve Endonezya üzerinden y›llar sonra gelen insanlar
vas›tas›yla Müslümanl›¤› tan›rlar.
James Cook ve Abel Tasman, Avustralya ve Tasmanya’y›
keﬂfedip, ‹ngiliz Uluslar Toplulu¤u’nun bir parças› haline
getirdiklerinde, k›tada 300.000 civar›nda yerli oldu¤u tahmin
ediliyor. Bunlar›n bir k›sm› Aborjin ad› ile çok bilinen yerliler
ve ayr›ca bunlar d›ﬂ›nda yerli gruplar da var.
Avustralya’y› Tasmanya Adas› ile beraber bir bütün olarak
de¤erlendirirken hemen yan› baﬂ›nda Yeni Zelanda’dan ve
Papua Yeni Gine’den ay›rt etmek de do¤ru olmaz. Zaten 1975’e
kadar Papua Yeni Gine Avustralya’n›n deniz aﬂ›r› topra¤›yd›.
Avustralya’ya do¤rudan gelmek herhalde insanlar üzerinden
çarp›c› olan etkiyi yapacak. Benim aç›mdan öyle olmad›, daha
önce Japonya’y› görmüﬂ, Tokyo’dan baﬂlay›p, önemli ve tarihi
ﬂehirlerini gezmiﬂ olmak, ayr›ca bir de Singapur’da bir gün kal›p,
Singapur’un havas›n› koklay›p oradan Sydney’e gelivermek bir
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bak›ma yumuﬂak geçiﬂi sa¤lad›. Art›k
neredeyse Amerika’n›n baﬂlatt›¤› New
York usulü gökdelenler bütün ﬂehirlerde
Manhattan’dan ‹stanbul’un Maslak’›na,
Singapur’dan Tokyo’ya, Tokyo’dan
Sydney’e kadar ayn› görüntü ve etkiyi
veriyor.
Sydney’in esas etkileyici, hatta
neredeyse büyüleyici diyebilece¤imiz
yönü körfez üzerindeki parklar›, korular›,
köprüleri ile gökdelenlerin diz dize,
kucak kuca¤a oturmas›. Sydney, limanlar›n, bir marinan›n, ﬂehrin tam göbe¤ine
nas›l oturdu¤unun ve bütün bir ﬂehir
halk›n› oraya nas›l çekti¤inin çok güzel
örne¤idir.
Sydney Tower’dan ﬂehrin bütün
cephelerini su ve yeﬂilin ortaya koydu¤u
güzel uyumu görmek en kolay›, böylece
Sydney’i hemen hayran hayran seyrediyorsunuz. Akﬂama do¤ru limanda
teknelerin, restoranlar›n, kafeteryalar›n
aras›nda dolaﬂmak, botanik bahçenin
bizim Kalam›ﬂ’›, Moda koyunu and›ran
manzaras›nda Sydney’i seyretmek, yahut
okyanusun derinliklerine dal›vermek
ad›na hemen Aqua Parka gidip köpek
bal›klar›yla bir cam›n arkas›ndan burun
buruna bak›ﬂmak herhalde yine sadece
Sydney’e mahsus özellikler.
Sydney’deki liman›n en güzel manzaral›
yerlerinden birisini bizim Osmanl›
Restoran kapm›ﬂ. ‹stanbul do¤umlu ﬁerif
Kaya, Sydney’deki en özgün Türk mutfaklar›ndan birini iﬂletiyor. Daha çok
yabanc›lara yönelik bir lüks restoran; et
a¤›rl›kl›. Ö¤len saatinde restoran kapal›
olmas›na ra¤men, hat›r için bize özel
bal›k piﬂirdi, King Fish yani Kral Bal›k.
Torik bal›¤›na benzeyen bir tad› vard›;
ama sunum ve ilgi çok kaliteliydi.
Asl›nda bal›k diye biz ›srar etmesek belki
baﬂka özel yemekler ç›karacakt› ama, o
sabah Sydney’de bal›k halini gezmekten
gelmiﬂtik. Sevgili Süleyman Ünal’›n otomobiliyle erkenden bal›k haline koﬂtuk.
Bunu aﬂa¤› yukar› her deniz k›y›s›nda
bulunan ﬂehirde yapar›z. Herhalde gençlik y›llar›mdan kalma bir duygu bu, ‹stanbul’daki eski bal›k halini gezmekten de
(Perﬂembe pazar›) hep çok büyük zevk
alm›ﬂ›md›r.
Sydney bal›k hali; bir büyük toptan
bal›kç›l›k bölümü d›ﬂ›nda, perakende
sat›ﬂ yapan ve hemen bal›k piﬂirip, orada
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satan restoranlardan oluﬂan bir hal. Bal›klar, okyanus bal›klar›
oldu¤u için ço¤unu tan›m›yoruz. Singapur’da yedi¤imiz Butter
Fish (tereya¤ bal›¤›), Trout (Alabal›k), Ottoman Restoran’da
yedi¤imiz Kral Bal›k d›ﬂ›nda, deniz levrekleri, somonlar, kefaller, morinalar, boy boy çeﬂit çeﬂit mercanlar, k›l›ç bal›klar›
dikkatimizi çekiyor. Geri kalan k›sm›n› ilk defa orda görüyoruz,
(Deep Sea Bream, Orange Perch, Pig Fish, Medium Snapper,
Tasmanian Roe On Scallops, Yellow Tuna Steaks, Red Emperor,
Ribbon Fish, Ocean Trout, Silver
Bream, John Dory, Large
Barramundi, Moreton Bay Bugs,
Green Blue Swimmer Crabs, Western
Australian Lobsters, , Blue Eye Cod)
Sevgili Süleyman’a rica ediyoruz,
hepsini teker teker katalog çekimi
yapar gibi kayda al›yor. Bal›k halinde
bal›klar d›ﬂ›nda say›s›z cinste böcekler var. Yani midye, istridye, ahtapot,
karides, istakoz gibi. Bütün bu ürünlerin nas›l piﬂirilmesi gerekti¤i sat›ﬂ
s›ras›nda ikaz levhalar› ile belirtiliyor. Bizimkilere uyarlarsak sanki
lüferin karﬂ›s›nda, “Sak›n tava yapmay›n, mutlaka ›zgara yap›n!”
yaz›yor. Bal›k halinde ayr›ca Sydney
deniz yemekleri okulu taraf›ndan
ç›kart›lan dergi da¤›t›l›yor. Bu dergi
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içeri¤inde bal›klar, bal›k yemekleri, bal›k restoranlar›, bal›k
avc›l›¤› malzemeleri yaz›lar› var. Zaten bal›k halinin hemen
yan›nda bitiﬂik dükkanlarda hernevi bal›k av› malzemesi sat›ﬂ›
da yap›l›yor.
Sydney’in en önemli binas› herhalde “Opera House”. Her giden
turist oraya gidip oradan Sydney’in köprülerine bak›yor. Biz de
pek harc-› alem olmas›na ra¤men ayn› ﬂeyi yapt›k.
ﬁehrin Paramatta ad›n› taﬂ›yan - ki bu bir Aborjin sözü- bölgesi
ise Haliç’in son bölümünü oluﬂturuyor. ‹stanbul’daki Eyüp gibi düﬂünün.
Türkler de oraya yo¤unlaﬂm›ﬂlar.
Özellikle Auburn bölgesinde sanki
Anadolu’dan bir kasabadas›n›z duygusu al›yorsunuz. Auburn Gelibolu
Camii bir Anadolu Külliyesi
havas›nda. Kebapç›lar, tatl›c›lar,
dükkanlar ve içlerinde sat›lan bütün
mamuller Türkiye’den gelme,
içti¤iniz sudan yedi¤iniz dondurmaya kadar.
Türkler her yerde oldu¤u gibi orada
da kendilerine özgü kurtar›lm›ﬂ bölgelerini kurmuﬂ, aç›k gettolar›n›
yaratm›ﬂlar, en sonunda okullar› da,
yani Türk Koleji (ﬁule Koleji) de kurulunca, bundan sonra Avustralya
Türkler’i oradan zor koparlar.

Avustralya’n›n bize, bizim de Avustralya’ ya ilgimiz daha çok
I. Dünya Savaﬂ› ile ilintili, Çanakkale’deki Anzaklar, yani
Avustralya ve Yeni Zelanda kuvvetleri, aram›zdaki iliﬂkiyi
baﬂlatm›ﬂ, husumet ve düﬂmanl›kla baﬂlayan bu iliﬂki, ‹ngiliz
emperyalizminin baﬂar›ya ulaﬂamayan bir operasyonu olarak
kal›nca, Gelibolu’da Sydney Anzak Köprüsü’nden Melborn’deki
Anzak An›t›’na kadar bir dostluk iliﬂkisine dönüﬂmüﬂ.
Sydney’deki Olimpiyat Köyü’nde, tesisleri gezerken nas›l hala
bütün canl›l›¤› ile yaﬂat›ld›¤›n›, halk›n hizmetinde nas›l
kullan›ld›¤›n› görüyoruz. Özellikle yüzme havuzlar›. Yüzme ve
yatç›l›k neredeyse Avustralyal›lar’›n milli sporu. Olimpik Park’›n
yap›m›nda çal›ﬂan 45.000 gönüllünün isimleri bir an›ta
kaz›nm›ﬂ. Türk isimleri, Araplar, Arnavutlar, Rumlar, dikkatimizi
çekiyor. Daha do¤rusu ﬂimdilik fark ediliyor, Arnavutlar’›n
önemli k›sm› H›ristiyanlaﬂm›ﬂ, t›pk› y›llar önce getirilen Afganl›
deveciler gibi asimile olmak üzereler. Türkçe bilen 150.000
civar›ndaki insan içinde, Anadolu’dan gelenler, K›br›sl›lar,
Azeriler hatta Hazeriler (Afgan grubu) var.
Avustralya’n›n esas halk›n› meydana getiren yerlileri bir tarafa
b›rak›rsak, ülkeyi kuranlar›n %74’ü Anglo-celtik kökenlidir,
Bunlar ‹ngilizler ve onlarla beraber Kelt as›ll› gruplar: yani
‹rlandal›lar, ‹skoçlar ve Galler bölgesinden gelenler. Bu nokta
çok önemli, çünkü Anglo-sakson kültürde Protestanl›k,
Anglikanizm hakim oldu¤u halde, Anglo-celtik kültürde Katolik
grup daha a¤›r bas›yor.
Bu gruplar›n d›ﬂ›nda özellikle II. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra

Çinliler, Almanlar, ‹talyanlar, Yahudiler, Malaylar gelip
yerleﬂmiﬂler Avustralya’ ya. Her çeﬂit ›rk var, ama beyaz ve
sar› d›ﬂ›nda siyahlara kolay kolay geçit yok. Bütün bu ›rklar›n
üzerinde Büyük Britanya ‹mparatorlu¤u’nun vesayeti,
hakimiyeti ve himayesi var.
Benim Sydney’de en be¤endi¤im binalardan bir tanesi King
Elizabeth Building (Kraliçe Elizabeth Binas›) oldu. Pasajlar›,
merdivenleri, galerileri, büyük asma saatleri ve de tabiki çay
salonlar› ile güneﬂ batmayan imparatorlu¤un izlerini taﬂ›yordu.
Avustralya’n›n sanayi ve ticaret ﬂehri Sydney ise, kültürel
baﬂkenti de Melbourn’dur. Yarra Nehri k›y›s›nda 1835 y›l›nda
papaz John Batman yerleﬂimi baﬂlat›yor. 177 kiﬂi ile binlerce
koyun ve yüzlerce s›¤›r ilk sakinleri. Melbourn ismi ile 1846’ da
kasaba, 1847’de ﬂehir oluyor ve ﬂehrin yak›nlar›nda alt›n bulunmas› nüfusu ço¤alt›yor. Daha sonra 1853 y›l›nda Melbourn
Üniversitesi kuruluyor, arkas›ndan devlet kütüphanesi ve
müzesi ortaya ç›k›yor. 1857’de sokaklar gaz lambas› ile
ayd›nlat›l›yor. 1858’de hazine binas› (ki ﬂehrin en önemli
binalar›ndan bir tanesi) yap›l›yor. 1861’de nüfus yüz bini geçiyor art›k ve ﬂehirde at yar›ﬂlar› düzenlenmeye baﬂl›yor.
1956’da Melbourn’un Olympiatlara ev sahipli¤i yapmas› ile
dünyaca tan›n›yor.
Avustralya’n›n Victoria Eyaletinin Melbourn ﬂehri, art›k
günümüzde 150 y›l› geçmiﬂ bir ﬂehir olarak yerini al›yor.
Melbourn, eski yerleﬂimciler için yap›lan neredeyse barakadan
bozma denilebilecek bizim fabrika lojmanlar›n› hat›rlatan
balkonlar›nda iﬂlemeli verandalar› olan, küçük sokaklar› ile
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ﬂirin görüntüler veriyor. Yine orada da eski ve yeni köprüler,
parklar, an›t a¤açlar, akvaryum parklar›, müzeler ve etrafta
bize göre zamanl› zamans›z, yerli yersiz (!) koﬂanlar var.
ﬁehirde ço¤u zaman yapt›¤›m›z gibi a¤açlara, havuzlara ve
parklara dal›yoruz. James Cook’un, Yorkshire’da 18. yy’da inﬂa
edilmiﬂ evinin orijinal halini görmeye gidiyoruz. Parkta ayr›ca
bir minyatür köy, eski havada yönetim binas› ve say›s›z güzel
a¤aç ve kuﬂlar var. A¤açlar›n ço¤u tabi yine Fikus yani yabani
incir ve okaliptus. Kuﬂlara gelince, Anadolu’da da bulunan kara
bakkal kuﬂlar› d›ﬂ›nda s›¤›rc›k örneklerine çok rastlanm›yor
ama, say›s›z tropik kuﬂ, ard›ç kuﬂlar›, su kuﬂlar›, toygarlar,
deniz kuﬂlar›, mart›lar hemen her yerde karﬂ›n›za ç›k›yor. ﬁehir
her taraftan parklarla sar›lm›ﬂ, ayr›ca kriket sahalar›, golf
sahalar› da iﬂin cabas›. Victoria State Rose Garden’da binlerce
gül sergileniyor.
Prenses Köprüsü etraf›nda uluslararas› sermayenin bütün
markalar›n›n ve onun hizmetinde çal›ﬂan genç, sportmen
insanlar, ö¤len yemeklerinde restoran seçiyorlar. Çin, Japon,
Malezya, Endonezya, Singapur, Taiwan, Hint, Nepal, ‹talyan,
Yunan, Yahudi, Frans›z restoranlar›… Merkezlerde çok Türk
restoran› bulamazs›n›z, bizimkiler k›y›larda, d›ﬂ bölgelerde,
kendi kurtar›lm›ﬂ bölgelerinde hakimdirler. Ama Çin mahalleleri tam merkezdedir.
Prenses Köprüsü’nün alt›nda Yarra Nehri üzerinde, kürek sporu
yapanlar› görüyoruz, ama bunlar genç de¤il, ihtiyar
delikanl›lar; hepsi yetmiﬂlik!
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Avustralya’n›n en güzel binalar›ndan biri olarak say›lan Eski
Hazine Binas› 1850’lerde Melbourn’da yaﬂanan, alt›na hücum
döneminin bir yans›mas› olarak tasarlanm›ﬂ. Ç›kar›lan alt›nlar›
saklamak ve Victoria valili¤ine hizmet vermek için kullan›lan
bu bina ﬂu anda ﬂehir müzesi, Melbourn’ün tarihini, mimarisini,
modern yaﬂam›na geçiﬂ sürecini görmek isteyenler için, önemli
bir durak. Daha önce Sydney’deki “National Galeri Of Art”
binas›n› gezmiﬂtik, orada ‹slam
Sergisi vard›, ‹ran, Memluk ve Osmanl›
eserlerinden oluﬂan, seçme ve geçici
bir sergiydi. Avustralya’dan müze
çal›ﬂanlar› ve müze gezenlerin yaﬂ
ortalamas› çok yüksek. Ama y›l boyunca müzelerde say›s›z etkinlik düzenleniyor ve çok ra¤bet oluyor.
Avustralya’da, ilk geldi¤imizden beri
iki ﬂehir efsanesinin devaml›
konuﬂulup durdu¤unu gördük, birincisi
Olimpiyat sonras› bir moda ak›m› gibi
ç›kan Aborjin hikayeleri, di¤eri de
mahkum hikayeleri. Nedense biz
ülkede hiç Aborjin denilen mahluka
rastlamad›k!
‹n midir, cin midir ne oldu¤unu anlayamad›k? Bir taraftan ﬂamanizm
dolay›s›yla K›z›lderililer gibi Turanî
akrabalar›m›zdan olduklar› iddia edildi, kilim desenlerinde bile ortak nokta-

lar bulundu, di¤er taraftan da, esrarkeﬂliklerinden, alkolikliklerinden, tembelliklerinden dem vuruldu. Belki Sydney ve
Melbourn d›ﬂ›nda, k›tan›n ve ülkenin orta ke-simlerine gitsek
Aborjinlere rastlayacak ve gerçe¤i kendilerinden ö¤renecektik.
Di¤er ﬂehir efsanesi ise ‹ngiltere’nin Avustralya’ya sadece
mahkumlar› gönderdi¤i ve h›rs›zlar, caniler, ›rz düﬂmanlar› ve
kaçakç›lardan meydana gelen bir grubun Avustralya’y›
kurdu¤u. Bunlar›n hangi tarihte ne kadar kiﬂi geldikleri, genel
nüfus içinde ne kadar bir oran oluﬂturduklar›n›, kaç kad›n kaç
erkek olduklar›n› bilen yok. Ama Türkiye’de bile Avustralya
denilince herkesin bildi¤i (daha do¤rusu duydu¤u ve habire
tekrarlad›¤›) bu iki konu var. Kangurular›, koalalar›, dingolar›
ve timsahlar› zaten saym›yorum…
Melbourn’deki uzun yürüyüﬂlerden sonra yorulup, asl›nda
otelin yolunu kaybedip bir taksiye bindik ve otomobilde Bülent
Katkak ile kendi aram›zda muhabbete dalm›ﬂken, ön taraftan
ﬂoför bir ﬂark›ya baﬂlad›:
“veresiye vere vere kalmad›, kalmad›
Allah can›m› almad›, almad›”
“Baba sen nesin, kimsin ne oluyoruz?” deyince de, devlet-i
aliyyenin eski tebas›ndan bir Osmanl› Rumu oldu¤unu, Selanik
civar›ndan Kavakl›k’tan kopup Avustralya’ya yerleﬂtiklerini
anlatt›. Yol boyunca da çenesi durmad›, “biz Yunanl›lar ile siz
Türkler kardeﬂiz”, “aram›z› baﬂkalar› bozuyor” deyip durdu. O,
bize bildi¤i Türkçe kelimeleri; biz, ona bildi¤imiz Rumca
kelimeleri karﬂ›l›kl› tekrarlay›p durduk. Gel de ﬂimdi rahmetli
Ecevit’i anma; ne güzel fark etmiﬂ “Türkler ve Yunanl›lar’›n
gurbete düﬂtüklerinde yak›nlaﬂt›klar›n›”...
Avustralya, benim Marmara Üniversitesi’nden (Süleyman Ünal,
Ahmet Yamako¤lu, ‹smail Y›ld›z) en çok talebemin ç›kt›¤›,
TRT’deki “Tarih Mekan” programlar›m› takip eden en çok
izleyicime rastlad›¤›m ve tan›nd›¤›m yer oldu, “Dersaadet’e
dönerken” itiraf edeyim ki biraz havalanm›ﬂ olarak dönüyorum…
Hele Sevgili Süleyman Ünal’›n otomobilinde bizi Olimpiyat Köyü’nde
gezdirirken çald›¤› o ﬂark› vard› ya:
“her ﬂeyinle güzelsin, gönüllerde gezersin, kederimsin, neﬂ’emsin, sevda
yolu ‹stanbul…”
Dünyada, ‹stanbul ile do¤al güzellikte
yar›ﬂabilecek, boy ölçüﬂebilecek
ﬂehirlerden birisi herhalde
Sydney’dir. Ama ‹stanbul’un sadece
do¤as› de¤il, her ﬂeyi güzeldir. O
sadece bir ﬂehir de¤il “Sevda
yoludur..” Boﬂuna m› demiﬂler, “‹stanbul’u sevmezse gönül, aﬂk› ne anlar”
diye, “gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde” diye! Baz› ﬂehirler
sadece güzeldir, baz›lar› ise
ruhaniyeti, sevdas›, muhabbeti, aﬂk›,
gönlü ve hüznü olan ﬂehirlerdir.
Hadi bakal›m bu özellikleri Avustralya
‹ngilizcesine çevirin!
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Haluk Dursun
Bülent Katkak
23 A¤ustos 2007 tarihinde Ankara üzerinden bir Bat› Karadeniz gezisi yapmaya karar vermiﬂtik.
Her zaman oldu¤u gibi Bülent Katkak gezinin foto¤rafç›s›, ben demirbaﬂ› ve bu sefer yeni bir kiﬂi olarak da
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› E¤itim ve Araﬂt›rma Genel Müdürü sevgili dostumuz Celil Güngör’den oluﬂmuﬂtu
ekibimiz. Celil Bey Taﬂköprülü oldu¤u için bir nevi ev sahibi say›l›rd›, o bak›mdan önce Ankara’ya u¤ray›p
onu ald›k. Ankara Kastamonu aras›ndaki mesafe 224 km. Her zaman oldu¤u gibi mesafeyi en k›sa, hatta
rekor say›labilecek bir sürede ölçen milletimiz, Ankara’dan Kastamonu’ya 2 saattir ﬂeklinde bir hüküm
vermiﬂ. Biz art›k bu kahraman(!) milleti iyi tan›d›¤›m›zdan, ortalama 3 saati zaten göze alm›ﬂt›k,
öyle de oldu tabiî ki.
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nkara’dan ç›k›ﬂta, benzin istasyonlar›nda ekmek
reklamlar›n› gördü¤ümde ﬂaﬂ›rd›m, çok büyük ekmekler
reklam panolar›nda Trabzon ekme¤i ad›yla tan›t›l›yor.
Hatta bir tanesinde ﬂaka de¤il Öz-Trabzon yaz›yordu.
Ekme¤in ve peynirin çeﬂidi, bir medeniyetin yaﬂama zevkini
gösterir. Ben nimetin aleyhinde konuﬂma ve yazma gafletinde
bulunacak bir cahil nankör(!) olmad›¤›m için bu Trabzon
ekme¤ini ﬂöyle bir kenara koyuyorum, zaten hep yol
kenarlar›nda sat›l›yor.
Yolda Kavakl›dere’nin üzüm ve elma ba¤lar›n› geçtikten sonra
ekinlerin biçilmiﬂ oldu¤u sapsar› tarlalar ve Anadolu Bozk›rlar›
ile karﬂ› karﬂ›ya kald›k. Çank›r› yak›nlar›nda Ac›su’da geçildikten ve bir zamanlar kaya tuzu (ﬂimdi art›k safir tuzu) üretimiyle meﬂhur olan Çank›r›’y› ve onun bu¤day pazar›n›, ﬂöyle

bir uzaktan gördükten sonra Kurudere üzerinden güzel bir
Asmal› Kona¤›n önünden, kavakl›klar dibinden geçerek
Çank›r›’y› arkada b›rakt›k. Kastamonu’ya 108 km. kalm›ﬂt›. Önce
Korgun’u geçtik sonra ‹nköy’de, Devrez Çay› karﬂ›m›za ç›kt›.
Tosya’ya 39 km. vard› ve çeltik tarlalar› baﬂlam›ﬂt›, zaten
mevkinin ismi de “Çeltikbaﬂ›yd›”.
Çeltikten ç›kar›lan pirinci, Tosya yeni pirinç pazar›nda görmeye
gittik, çünkü Tosya’ya gidiyorum, deyince anlayanlar, bilenler
pirinç ›smarlam›ﬂlard›, bir de cins belirtmiﬂlerdi, “Yaﬂar Pirinci”.
Biz de hava kararmadan, çarﬂ› kapanmadan do¤ru pirinç
pazar›nda Kale Ticaret’e gittik. Kap›da bir liste var, Akçeltik,
Sar›k›lç›k, Yaﬂar, Maratelli, Kros ve Riba… Bunlar Tosya’da
yetiﬂen pirinç çeﬂitleri. Akçeltik ve Sar›k›lç›k da çok
tutulmas›na ra¤men gerek Istanbul’dan bize sipariﬂ verenlerin,
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gerekse dükkân sahiplerinin ille de Yaﬂar diye tutturmas›
sonucunda bu cinsten ald›k. ﬁimdi biz Istanbul’da pirinçleri,
baldo, bersani ve kokulu yasemin olmak üzere kabaca tasnif
ederiz. ‹yi pilav› da baldodan olur biliriz, Türkiye’de de iyi
baldo Gönen’de yetiﬂtirilir. Tosyal›lar ise Yaﬂar’› denemeyen,
pilav› bilmez dediler. Israrla bu cins pirincin yap›l›ﬂ›n›n çok
önemli oldu¤unu belirttiler ve uzun uzun tarif ettiler. Bir saat
önceden ›l›k bol tuzlu su ile ›slat›lacak, daha sonra 3-4 defa bol
so¤uk su ile y›kanacak. Y›karken elle ovulmayacak, bire bir
ölçüsünde su konacak, pirinç tencerede kaynamakta olan suda
yüksek ateﬂte piﬂirilecek, pilav tamamen suyunu çekmeye, göz
göz olmaya baﬂlay›nca, ateﬂ iyice k›s›l›p, suyun tamam› çektirilecek. Piﬂtikten sonra tereya¤ k›zd›r›l›p üzerine dökülecek ve
yenmeye haz›r hale gelecek. Buyurun size pirinç pilav›,
Çin’den, Hindistan’a, ‹ran’dan Anadolu’ya yani bütün do¤uya
özgü pirinç ve pilav kültürü… Bunun yan›nda ‹talyanlar’›n,
Toskana Vadisi pirincinden yap›lm›ﬂ Risotto’ya kadar uzanan
bir bat› yemek kültürü…
Bu gezi biraz pirinç gezisine dönüﬂecek, çünkü sadece Tosya
de¤il yine Devrez Çay›’n›n verimli ovalar›nda yetiﬂtirilen Karg›
pirinci, K›z›l›rmak k›y›lar›n›n Osmanc›k Pirinci, Gök›rma¤›n Boyabat
pirinci, Çarﬂamba Ovas›’n›n Yeﬂil›rmak ile sulanan pirinci,
Samsun’un Terme pirinci bölgeyi önemli bir çeltik bölgesi
haline getiriyor. Kastamonu, Çorum, Sinop, Samsun
ﬂehirlerinden oluﬂan bu çeltik co¤rafyas›n› Türkiye’de üretimde geçebilecek Meriç ve Ergene’nin, yani Edirne’nin çeltik62 EMANNAME OCAK 2008

leri var, bir de baldosu ile meﬂhur Bal›kesir Gönen. Arada ufak
tefek Bolu’nun, K›br›sc›k gibi yerler de var.
Osmanl› Co¤rafyas›’n›n pirinç yolunda Meriç k›y›s›ndaki
Filibe’den, Dicle k›y›lar›ndan F›rat’a uzanan, Habur Çay›
k›y›lar›ndan taaa M›s›r ‹skenderiyesi’nin Dimyat’›na kadar
gidilebilir. Ama oralara pirince giderken eldeki bulgurdan
olmak da var!
Tosya’n›n pirincinden sonra baﬂka meﬂhur ürünleri de mevcut.
Bir kere bizi çok çeken ve yine anlayanlar›n özel sipariﬂ verdi¤i
Tosya b›çaklar›, mahalli ad›yla b›çk›lar› var. Bu çift a¤›zl› b›ça¤›n,
bir taraf›nda normal çak›, di¤er taraf›nda da çak› testeresi
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bulunuyor. Ba¤da, bahçede kullanmaya
çok elveriﬂli. Sap› manda boynuzundan
yap›l›yor, çeli¤i ‹sveç’ten geliyor, ustalar yerli, babadan kalma bir meslek. Son
y›llarda belediye de sahip ç›km›ﬂ. Tosya
b›çakç›lar çarﬂ›s›nda 10 civar›nda b›çak
ustas› kalm›ﬂ. Mustafa Nail Çad›rc› usta
ve merhum Hüseyin Kandemir ustan›n
o¤lu Mustafa Kandemir ile konuﬂuyoruz,
B›çk›n›n 5 cm’den 15 cm’e kadar üç dört
boyunun yap›ld›¤›n›, ama art›k manda
boynuzunun zor bulundu¤unu
anlat›yorlar. Bir manda boynuzu 3,5 lira
imiﬂ. Küçük boy b›çk› 15 YTL’s›na
sat›l›yor.
Tosya’da ayr›ca çak› da imal ediliyor,
çak›lar›n sap› keçi boynuzundan
yap›l›yor. Çak› deyince son y›llarda
Sinop’un, Denizli Yata¤an’›n üretimde
ismini duyurmaya baﬂlad›¤›n›, çeﬂitli
festivallere kat›ld›klar›n› hat›rlatal›m.
Yine Bursa’n›n, Sürmene’nin
b›çaklar›n›n meﬂhur oldu¤unu da dile
getirelim. Bizim için hat›ras› en büyük
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çak›lar Prizren çak›lar›d›r ki, meﬂhur
Sad›k Usta’n›n yapt›¤› çak›lardan da¤›ta
da¤›ta elimizde bir iki tane ya kald›, ya
kalmad›! Osmanl› Co¤rafyas›’na
girmiﬂken, Girit b›çaklar›n›, Çerkez
kamalar›n›, K›r›m hançerlerini de unutmayal›m. Ama ‹spanya’n›n Toledo’suna,
Almanya’n›n Solingen’ine hiç uzanmayal›m (B›çakç›l›k, Çeltik…vb)
Efendim Tosyan›n b›ça¤›, pirinci d›ﬂ›nda
bir özelli¤i daha var, kese ve kuﬂak
imalat› ile meﬂhur. Tiftikten yap›lan bu
kese ve kuﬂaklar son derece sa¤l›kl›, ipli¤i
Çank›r› Yaprakl›’dan geliyor Tosya’da
dokunuyor, bu iﬂi devam ettiren iki üç kiﬂi
ancak kalm›ﬂ. Sadece merakl›s›na hitap
ediyor.
Tosya’da Karg› Mahallesinde
Abdurrahman Paﬂa Camiine ç›k›p ﬂöyle
bir ﬂehri yukar›dan seyrediyoruz. Eski
Osmanl› evlerinden tek tük örnekler
görülüyor, ama ﬂehir tarihi dokusunu ve
siluetini maalesef kaybetmiﬂ.
Elma, armut bahçelerinden, kirazl›klardan
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geçerek Kastamonu’ya do¤ru yola ç›k›yoruz ve ﬂehre girer
girmez Eflanili Kona¤›’na konuyoruz. Konak bahçesinde
çeﬂmenin baﬂ›na sofray› kurduruyoruz: Ecevit çorba, ekﬂili
pilav, yaprak sarma, banduma, etli ekmek, üryanili hoﬂaf, ev
yap›m› baklava ve helva geliyor. Aﬂa¤› yukar› hepsi bildi¤imiz
yemekler, bir tek banduma var, pilav ve
hindi eti ile yap›lan bir yemek.
Yemekler hoﬂ da bu sefer hiç yapmad›¤›m›z
bir ﬂey yapt›k, önceden yer ay›rtmad›k. Özel
sektörün ve devletin Turizm Bakanl›¤›’n›n
bu kadar büyük adamlar› herhalde aç›kta
kalacak de¤ildik, nas›l olsa yer bulunurdu.
Ama o akﬂam Kastamonu’da ﬂapka festivali
(bayram›) oldu¤unu, memleketin bilumum
güzide sanatç›lar›n›n oraya doldu¤unu
nereden bilebilirdik. Önce Kastamonu’ya
has bir konak olsun, butik otel olsun diye
baﬂlad›k, sonra normal otele raz› olduk, en
sonunda da bir amele oteline kald›k.
Sabahleyin Bülent Bey’e “ben 30 y›ld›r
böyle bir otelde kalmam›ﬂt›m” dedi¤imde
bizim “ekâbir-i kiramdan” Bülent Katkak
“ben hayat›m boyunca böyle bir otelde
kalmad›m” diye cevap verdi. Sabah otelci
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arkam›zdan “a¤abeyler kahvalt› servisimiz de var diye
ba¤›r›rken”, biz çoktan Eflanili Kona¤›n›n bahçesinde suyun
baﬂ›nda yerimizi alm›ﬂ, sahanda tereya¤l› yumurtam›z› bile
yapt›rm›ﬂt›k. Kastamonu’yu baﬂka bir yaz› konusu olarak bir
tarafa koyuyo-ruz, öyle arada kaynatmayal›m.
Kastamonu’dan Eﬂen köyüne do¤ru
yollan›yoruz, hedefimiz “An›t ceviz a¤ac›n›
görmek” malum biz bir yerde kale,
taﬂköprü, an›t a¤aç göremezsek rahat edemeyiz. Eﬂen köyüne giderken yolda bir ihtiyar hac›y› otostopçu olarak yan›m›za
al›yoruz. Hac› bize “ Eﬂen köyünde büyük
dü¤ün var, siz de mi dü¤üne gidiyorsunuz”
diyor “yok amca biz ceviz a¤ac› görme-ye
gidiyoruz” deyince, bize garip garip
bak›yor, sonra da baﬂka bir ﬂey sormuyor.
Köye girdi¤imizde ceviz a¤ac›n›n bulundu¤u mahalleyi hemen buluyoruz, çünkü
görülmeyecek gibi bir a¤aç de¤il, daha
do¤rusu görmeye de¤er bir a¤aç. Sekiz
büyük kolu var, bir dönüme yak›n yer
kaplam›ﬂ, kökleri yerin üzerinde gidiyor,
dibinde bir kuyu var. Sadece tek bir dal› bir
köy evinin üzerini kapl›yor, valilik önüne iki

musluklu bir çeﬂme yapt›rm›ﬂ ama a¤ac›n ölçüleri yok, bizde
de metrik ip yok, ya kolumuzu açaca¤›z, ya da ad›mlayaca¤›z,
ama a¤ac›n bir taraf› uçurum, ölçmek mümkün de¤il. Elma
bahçeleri etraf›ndaki, hala üzerinde ceviz bulunan bu ihtiyar
a¤ac› arkada b›rak›p Taﬂköprü’ye do¤ru yollan›yoruz.
Taﬂköprü’ye 15 km. kala, sar›msak tezgahlar› baﬂlad›, ﬂekerpancar›, m›s›r,
kenevir (kendir) ön planda ama arkada
müthiﬂ bir sar›msak üretimi var. Önce
Taﬂköprü’ye ad›n› veren alt› gözlü
Taﬂköprü’yü ziyaret ediyoruz. ﬁehir
tertemiz, parklar, çiçekler her taraf çok
bak›ml› ama, gel gör ki tarihi
Taﬂköprü’nün yan›nda demirden bir yaya
köprüsü yapm›ﬂlar, bütün görüntüyü,
göz zevkini mahvediyor. Taﬂköprü’nün
alt›ndaki Gök›rmak kurumuﬂ. Düﬂünün
Türkiye’deki kurakl›k derecesini!
K›z›l›rmak’›n en büyük 3 büyük kolu:
Delice, Devrez Çay› ve Gök›rmak kurursa
gerçekten durum vahim demektir.
Taﬂköprü Belediye Saray› ulusal mimari
tarz›nda giydirilmiﬂ, eski havas› verilmiﬂ
bir yeni bina. Belediye ﬂehre gerçekten

bir hava vermiﬂ, ﬂehrin biraz d›ﬂ›ndaki cephanelik ad› verilen
baruthane binas›nda güzel bir park daha yap›l›yor.
Taﬂköprü’nün cuma günleri sabah kurulan bir köy pazar› var,
ayr›ca sal› günleri de sar›msak pazar› kuruluyor. Sar›msak
piyasas›nda ﬂu anda baﬂ fiyat 5 liraya kadar ç›km›ﬂ,
paketlenip ‹stanbul’a gelince büyük marketlerde, bu k›ﬂ kilosu 15 lira olacak.
Pazarda bol miktarda kuru bamya var
ama, onu Amasya’ya b›rak›p esas benim
merak›m› çeken rezene otlar›ndan bahsetmek istiyorum. Çiçe¤e gelmiﬂ, kaz›¤a
kakm›ﬂ, kurumak üzere olan rezeneleri
demet demet pazarda sat›yorlar, mahalli
ad› dorak›, ince k›y›p tarhana yap›m›nda
kullan›yorlarm›ﬂ. Do¤al kokusunun hoﬂ
bir tat verdi¤i kesin ama denemek nasip
olmad›.
Tarhanadan bahsedip çarﬂ› pazar
dolaﬂ›nca iﬂtah›m›z aç›ld›. Taﬂköprü
belediye baﬂkan› Mustafa Günay’›n davetlisi olarak meﬂhur kuyu kebaplar›n›
yeme¤e gidiyoruz. Ben yemeden önce
nas›l haz›rland›¤›n› göreyim, kuzuyu gösterin, kuyuya ineyim diye tutturuyorum,
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müﬂteri çok deyip, pek yüz vermiyorlar. Usta kuzuyu “ﬂöyle
getirip, kuyuya böyle koyup öylece piﬂiriyoruz“ diyor. Aman
Allah›m tarifdeki teferruata bak›n! Sesimizi kesip merak›m›z›
kuzuda gidermeyi deniyoruz. Biz kuzular› so¤umuﬂ olarak
yedik, s›cak halini bilmiyoruz, s›cak olsa, üzerine kokulu kekik
konsa, yan›nda pilav olsa fena olmaz. Bol sar›msakl›, cac›¤› da
cabas›. Kuyu kebab› sadece kuzudan yap›l›yor, bahar aylar›nda
baﬂlayan mevsimi, sonbahara kadar sürüyor. K›ﬂ›n kuzu
olmay›nca kuyu kebab› da yok.
Tam yemek bitti, kuzu gitti derken, mahalli Taﬂköprü yemeklerinden oluﬂan bir koca tepsi geliyor, al›n iﬂte keﬂkek de
karﬂ›n›zda. Fakat o da so¤uk. Asl›nda keﬂkek dü¤ün yeme¤idir,
s›cak ve etli olursa güzel olur. Hayat›mda ilk keﬂke¤i
Makedonya da¤lar›nda, Debre’de bir Yörük dü¤ününde
yemiﬂtim, bir köy p›nar›n›n dibindeki o keﬂke¤i
unutmad›¤›mdan ve hayat›mda ilk göz a¤r›lar›ma hep sad›k
kald›¤›mdan Taﬂköprü keﬂke¤i hakk›nda çok fazla yorum yapmak istemiyorum.
Keﬂkek’den baﬂka çeﬂit çeﬂit kesme makarna, eriﬂte geldi.
Yo¤urtlusu, cevizlisi, biberlisi, sar›msakl›s›… Sonra su böre¤i
ve köy baklavas› da alas›. Bölge halk› gerçekten çok misafirperverler. Anadolu’da Bolu ve Kastamonu’nun ahalisi son
derece temiz insanlard›r. Bunu bir kere daha gördük.
Bu kadar yemekten sonra biraz dolaﬂmak laz›m, yani çalak
(bend) baﬂ›ndan baﬂlay›p çay (Gök›rmak) k›y›s›n›n parklar›
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içerisinden geçiyoruz ve Tekke Camiinin gül bahçesinin
içerisindeki helvahanesini görüyoruz. Belediye haz›rlam›ﬂ, özel
günlerde halk gelip helvas›n› burada yap›yor ve bahçede
da¤›t›yormuﬂ. Sonra Taﬂ Camii’ni gorüyoruz, (18 yy. Kara Mustafa
Paﬂa). Tek tük kalm›ﬂ yine eski konaklar var, ama ne Tosya ne
Taﬂköprü ne de Kastamonu hala bir Safranbolu de¤il.
Taﬂköprü’den Abdal Hasan Köyü’ne tekkeyi ve türbeyi görmeye
gidiyoruz, II.Bayezit zaman›nda Horosan gazilerinden bir
alperen Abdal Hasan. Bayez›t’›n k›z› Dilsiz Sultan’›n da orada
yatt›¤›na inan›l›yor, türbe içinde iki sanduka var. Kap› kitabesi
1826’da tamirden sonra konmuﬂ. Avlu kap›s›na geyik boynuzlar›
as›lm›ﬂ. Hemen biraz aﬂa¤›da köy camii var. Güzel, ﬂirin, hatta
ruhaniyetli bir köy, biraz d›ﬂ›nda da Asarl›k göleti bulunuyor.
Bizim Kad›köy’ün meﬂhur ﬂekercilerinden Cafer Erol’un bu köyden oldu¤unu duyuyoruz. Yine bizim Kültür Bakanl›¤›n›’n›n
Istanbul’daki röleve müdürü Huseyin Kaya da me¤er o köydenmiﬂ. Köylüler evlerini gösteriyorlar. Ayr›ca ‹stanbul’un güzel
sesli meﬂhur haf›zlar›ndan dostumuz Yunus Balc›o¤lu’nun da
Taﬂköprülü oldu¤unu hat›rl›yoruz. Her sene sar›msak festivalinde, bir tarafta meydanda Sibel Can ﬂark› söylüyor, öbür
tarafta da camide güzel sesli haf›zlar Kuran, mevlid okuyor,
aralar›nda bizim Yunus da var.
Taﬂköprü’nün etraf› sar›msak üretimi yapan köyle dolu, ova
kesiminde bu iﬂle u¤raﬂan aﬂa¤› yukar› 200 köy var. ﬁubat’ta,
Mart’ta baﬂlayan sar›msak dikimi, çapa ve sulamalarla Temmuz
ortalar›na kadar sürüyor, sonra kurutma ile Eylül baﬂ›nda festivale kadar devam ediyor.
Taﬂköprü’yü sar›msaktan ve köprüden ibaret saymay›n. Osmanl›
bilim tarihinde Taﬂköprülü zadeler olarak bilinen ‘Eﬂ-ﬁakaikun’nNu’Maniyye’ yazar› Ahmet Efendi ve bir ulema ailesi var.
Saat 16.00’da Taﬂköprü’den hareket ederek, aﬂa¤› yukar› yar›m
saat sonra Kastamonu’ya ulaﬂ›yor ve oradan Ankara’ya do¤ru

yola ç›k›yoruz, Ankara’dan Kastamonu’ya gidiﬂte 225 km.
denmiﬂti, Kastamonu’dan Ankara’ya 243 km. yaz›yor! Bu da
bizim bereketimiz herhalde.
Arkam›zda ‹sfendiyar, önümüzde Ilgaz Da¤lar›, keyifli bir yolculuk yap›yoruz. Ilgaz Da¤lar›nda 1875 metre rak›ml› Derbent’de
mola veriyoruz, önce ﬂöyle birkaç ad›m yürüyecek, temiz hava
alacak, belki bir su içecektik, fakat da¤›n temiz havas› m›d›r,
yoksa suyundan m›d›r, yoksa meﬂe odunu kokusu yay›lan f›r›n›n
duman›n›n cazibesinden midir bilmem, tekrar bir etli ekmek
sipariﬂi veriyoruz. Bu etli ekme¤i Kastamonu’dan beri yiyoruz,
bilmeyen için kabaca bir tarif edeyim. Gözleme yufkas›n›n›n
hamurunu biraz büyük aç›n, içine çi¤den konmuﬂ, iri çekilmiﬂ
k›yma ilave edin, biraz çi¤ börek tad›nda gözleme olarak kabul
edebilirsiniz, ama gözlemenin peynirlisi oldu¤u halde bu sadece
etli yap›l›yor, yan›nda yay›k ayran›, üzerine demli çay.
Karn›m›z doymuﬂ, s›rt›m›z pek, alt›m›zda Mercedes, Ilgaz
da¤lar›ndan aﬂa¤›ya kapt›r›yoruz. Sevgili Bülent Katkak “daha
ac›kmam›ﬂt›k bu ne molas›” deyip durmuﬂtu, Korgun’u biraz
geçtikten sonra Tünek köyü yak›nlar›nda kavun molas›
verece¤imizi ve onun o can›m Mercedesinin dönüﬂte kavunlar,
domatesler çuvallarla pirinç, taze ceviz, tulum peyniri, buram
buram sar›msak kokar bir halde ‹stanbul’a dönecegini nereden
bilebilirdi. Gerçi olgun adamd›r, pek sesini ç›karmaz, ama
sadece “Hocam biz yine yurt içini b›rakal›m, yurt d›ﬂ›nda gezmeye devam edelim” dedi. Neden diye sorunca da “memleketin
yollar› her tarafta duble yol olunca tekrar deneriz, otomobil
kullanmak zor oluyor” ﬂeklinde cevap verdi. Ama ben yine de
bahar gelince, bülbül dinlemek için Safranbolu havuzlu konakta
olaca¤›m›z›, hele hele Amasra’da o çeﬂm-i cihanda can›m
salatayla nar gibi k›zarm›ﬂ barbunya bal›¤›na hay›r diyemeyece¤ini ad›m gibi biliyorum. Yeter ki Allah sa¤l›k versin,
a¤z›m›z›n tad›n› bozmas›n.
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Mustafa ‹sen:

Özdeﬂleﬂdi¤im
ve keyif ald›¤›m
ﬂehirler daha
çok Balkan
ﬁehirleri
Röportaj: Haluk Dursun
Foto¤raflar: Murat ‹sen
Prof. Dr Mustafa ‹sen bir edebiyatç›,
bir akademisyen, bir kültür adam›. Di¤er
taraf›yla bürokrasinin bütün kademelerini
aﬂm›ﬂ, uzun bir dönem Kültür ve Turizm
Müsteﬂarl›¤›’ndan sonra ﬂu anda
Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel Sekreterli¤i
görevinde bulunuyor. Kendisiyle yapt›¤›m›z
“kronik gezgin” söyleﬂisinde kültür adam›
taraf› ön plana ç›kmakla birlikte zaman
zaman da bürokrasi birikimi dikkati çekiyor.
Haluk Dursun - Say›n Genel Sekreterim, sizi bir edebiyatç›, bir
kültür adam›, bir de gezgin s›fat›yla de¤erlendirmek istiyoruz.
Ben sizin gezilerinizin geri plan›nda kültürel bir saik oldu¤unu,
bunun sizin alt yap›n›zdan kaynaklanan bir yönlendirme
oldu¤unu zannediyorum. Bu konuda hakl› m›y›m? Okudu¤unuz
gezi kitab›, ilmi eserlerde gezece¤iniz yönlere do¤ru sizi iten,
sizi gönderen bir saik var m›?
Mustafa ‹sen - Do¤rusu sizin kriterlerinize uygun bir gezgin olup
olmad›¤›m› da düﬂünmemiﬂtim; ama bu vesileyle dolaﬂt›¤›m
ülkeleri bir gözden geçirdim. Aﬂa¤› yukar› elli civar›nda ülke
olmuﬂ ve tekrar ﬂunu düﬂündüm; Askerli¤im s›ras›nda bir grup
arkadaﬂ›mla Do¤u Beyaz›t’a bir gezi yapt›k. Ve ilk defa s›n›r
denilen bir olguyla karﬂ›laﬂt›m ve bir ad›m sonras›na pasaportsuz ad›m atamayaca¤›m› hissetti¤im andan itibaren kendimi
adeta kafese k›st›r›lm›ﬂ bir kuﬂ gibi hissettim.
H.D. - S›n›rland›r›lm›ﬂ?
M.‹. - Evet, s›n›rland›r›lm›ﬂ. S›n›rlara karﬂ› böyle bir tepki baﬂlad›
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bende, onlar› aﬂmak gibi psikolojik bir dürtü var arka plan›nda,
bu gezilerin farkl› bir motivasyonu olabilir. Ama hemen k›sa bir
süre sonra ö¤retim üyesi olarak Yugoslavya’ya gittim. Ve iﬂte
Yugoslavya’yla baﬂlad› ilk yurt d›ﬂ› maceram ve Bulgaristan’la
baﬂlayan iliﬂkim. Sonra Yugoslavya’da bulundu¤um süre çok
ayr›nt›l› biçimde Yugoslavya’y›, arkas›ndan gene ayr›nt›l›
denebilecek biçimde Balkan ülkelerini ve sonra Bat› Avrupa’y›
belirli merkezleriyle dolaﬂma f›rsat› buldum. Bu gezilerde özellikle Balkanlarda beni ﬂaﬂ›rtan bir tak›m tablolar karﬂ›ma ç›kt›.
Mesela ben yurt d›ﬂ›na gitti¤imde sosyal bilimler alan›nda doktora yapm›ﬂ biri olarak gitmiﬂtim. Aile itibari ile Balkanlarla bir
iliﬂkim vard›. Büyük dedelerim 93 harbinden sonra
Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiﬂler. Dolay›s›yla Balkanlar
ninemden dedemden dinledi¤im çerçeve içinde ﬂu veya bu
ﬂekilde benim gündemimdeydi. Okudu¤um kitaplar itibariyle
mekânlar gündemimdeydi. Buna ra¤men buralar› gördü¤üm
zaman beni çok ﬂaﬂ›rtan tablolarla karﬂ›laﬂt›m. Asl›nda bu tablo

bizim lehimizeydi. Çünkü kitaplardan gördüklerim, bildiklerim ve
karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›m Türkiye’nin lehine imkânlard›.
Balkanlarda gerçekten yaﬂamakta olan bir Türk kültürünün
varl›¤›n› fark ettim. Dünyan›n, medyayla çok küçüldü¤ünü ve
pek çok konuda do¤rudan do¤ruya bilgi edindi¤imizi ve bizatihi
görmenin yerini, hiçbir ﬂeyin tutmad›¤›na da tan›k oldum.
H.D. - Aynel yakin!
M.‹. - Evet, eskilerin ‘aynel yakin’ dedikleri ﬂey. ‘‹lmel yakin’den
mutlak surette çok farkl›. Bu da görme noktas›nda çok tahrik
eden bir tablo ortaya ç›kard›. Yugoslavya’dan döndükten sonra
Türkiye’de fark etti¤im bu yenilikleri insanlara anlatmaya
çal›ﬂt›m. Ama bizim toplumumuz sorunlarla yüz yüze gelmede
ve bir gelecek tasar›m› yapmada biraz yavaﬂ hareket eden bir

olarak görevimin bir parças›yd› baz› ülkeleri gezmek, özellikle
bakanl›¤›n turizm fuarlar› çerçevesi içinde pek çok önemli Bat›
Avrupa kentini gezme f›rsat›m oldu. Orta Do¤u’ya bu vesileyle
birkaç gezi f›rsat›m oldu. Mesele Kudüs beni en çok etkileyen
ﬂehirlerden birisidir. Sadece mimarisi ve zengin birikimiyle
de¤il. Orada teneffüs etti¤im havan›n da çok farkl› oldu¤unu
hissettim. Bunu iki ﬂehirde hissetti¤imi söyleyebilirim. Birincisi
Kudüs di¤eri de Semerkant.
H.D.- Ben ruhaniyetli ﬂehirler diye bir ayr›m yap›yorum. Ruhsuz
ve ruhaniyetli diye. Ruhaniyet orada gerçekten etkili. Hocam,
co¤rafyay› tamamlarken Balkanlar›, Orta Asya’y› ve Bat›
Avrupa’y› ve Orta Do¤u’yu koyduk ama ben biliyorum ki sizinle
bir tanesinde beraberdik; Japonya gibi uzak do¤u bölgelerine de

“Askerli¤im
s›ras›nda bir grup
arkadaﬂ›mla Do¤u
Beyaz›t’a bir gezi
yapt›k.
Ve ilk defa s›n›r
denilen bir
olguyla
karﬂ›laﬂt›m ve bir
ad›m sonras›na
pasaportsuz ad›m
atamayaca¤›m›
hissetti¤im andan
itibaren kendimi
adeta kafese
k›st›r›lm›ﬂ bir kuﬂ
gibi hissettim.”
toplum. Çok fazla dinleyen olmad› beni. Ne zamanki 88’de
Bulgaristan problemi Türkiye’nin gündemine geldi. Arkas›ndan
Balkanlarda çok önemli olaylar oldu. Bu çerçevede pek çok kiﬂi
ve kurumlar “daha önce bir ﬂeyler anlatm›ﬂt›n, bunlar› bize bir
daha anlat›r m›s›n?” diyerek karﬂ›ma ç›kt›lar. Bu bilgiler baﬂka
ﬂeyleri getirdi. Mesela TRT’ye dan›ﬂmanl›k çerçevesi içinde
yeniden bir Balkan turu yapt›k. O zaman Balkan ülkelerini biraz
daha ayr›nt›l› ve biraz daha arka planlar›yla tan›ma f›rsat› elde
etmiﬂtim. Sonra mesle¤imle ilgili imkânlar ortaya ç›kt›. Bir edebiyat tarihçisi, bir türkolog olarak zaten Türk dünyas›na önceden bir ilgi duyuyordum. Bu ilgiyle dolay›s›yla 90’l› y›llardan
sonra s›n›rlar› gevﬂeyen ve gidilmesi kolay hale gelen Orta Asya
ülkelerine birkaç ziyaretim oldu. Oralarda da yine özellikle ilgi
duydu¤um ﬂehir ve kültür iliﬂkisi çerçevesi içerisinde bizim
uygarl›¤›m›z›n dikkate de¤er örneklerini tan›ma f›rsat› buldum.
Semerkant’›, Buhara, Taﬂkent, Aﬂkabat’›, Bakü’yü gördüm. Daha
sonra Kültür Turizm Bakanl›¤› Müsteﬂar› olarak zaten do¤al

gittiniz. Bir de onlarla isterseniz tamamlayal›m çerçeveyi.
M.‹. - Evet hakl›s›n›z. Japonya’ya iki defa gitme f›rsat› buldum.
Bunlardan ikisi de yine kültür amaçl›yd›. Birisi 2003 y›l›nda
Japonya’da Türkiye y›l› ilan edilmiﬂti. Bu Türkiye y›l› dolay›s›yla
büyük bir ekiple, bir kültür ekibiyle gittik. Orada yaklaﬂ›k bir
hafta kadar kald›k ve çeﬂitli etkinliklere kat›ld›k. ‹kinci gidiﬂimde
yine bir kültürel faaliyet dolay›s›yla, EXPO dolay›s›yla
Japonya’n›n bu defa Tokyo d›ﬂ›nda baﬂka bir ﬂehrine gitme
f›rsat› buldum. Bu vesileyle Uzak Do¤u’yu belirli ölçüler içinde
tan›ma f›rsat› elde ettim. Daha önce Uzak Do¤u çerçevesi içinde
bir de Malezya’ya gitmiﬂtim. Malezya’da aﬂa¤› yukar› bundan 20
y›l kadar önce bugünkü konumundan çok daha farkl› bir
Malezya’yd›. Dolay›s›yla Uzak Do¤u kültürünü de bu vesileyle
belirli ölçüler içerisinde tan›ma imkan› buldum. Tabii yine hem
biraz ailevi say›labilecek bir gerekçeyle hem de görevim
dolay›s›yla iki defa Amerika’ya gitme f›rsat›m oldu. Amerika’da
birkaç önemli ﬂehri ziyaret ettim. Ailemizin bir parças›
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Amerika’da yaﬂ›yor. K›z›m, eﬂi ve torunlar›mla. Bu anlamda
gitmedi¤im ve gidemedi¤im için hay›fland›¤›m; Afrika kal›yor.
‹nﬂallah bir f›rsat olur Afrika’ya da gitme imkân› elde ederim.
H.D. - Hocam bütün gitmiﬂ oldu¤unuz yerler aras›nda bir s›ralama yaparsak; gitmekten keyif al›r›m, kaç defa gitsem de hiç
b›kmam diyebilece¤iniz yerler var m›?
M.‹. - Evet bir s›ralamam var hatta ‘sevdi¤im ﬂehirlerim’ diye bir
yaz› dizisi düﬂündüm. Benim tabii çok ayr›nt›l› olarak bildi¤im
bölge Balkanlar. Biraz önce de söyledim, etkilendi¤im ﬂehirler
var; iﬂte Kudüs, Semerkant ya da Buhara bunlardan bir tanesi
olabilir. Mekke’yi ziyaret etme f›rsat› buldum. Ama benim

ki ve tarihteki arka planlar› itibariyle biraz sicili olumsuz gibi
görünen bir toplumdur. Mesela Belgrad’da bu toplumun daha
çok entelektüel kesimini tan›ma f›rsat›m oldu ve çok dikkate
de¤er dostlar›m oldu. Bu bak›mdan ilk intibalar›n yan›lt›c›
oldu¤unu, her toplumun da kendine has gelenekleri oldu¤unu
düﬂünüyorum. Fark etmenin yollar›n› bulmak herhalde o
toplumu ondan sonra de¤erlendirmek laz›m.
H.D. - ﬁimdi efendim bir de tabii biz gezi deyince hep yurt d›ﬂ›
anl›yoruz. Oysa Türkiye’nin içinde de mutlaka görülmesi
gereken, gerisinde çok büyük bir tarihi kültürel birikimi olan
ﬂehirler var. Siz teknik olarak bakanl›ktan geldi¤iniz için

büyük ölçüde özdeﬂlik kurdu¤um ve do¤rusu keyif ald›¤›m
ﬂehirler daha çok Balkan ﬂehirleridir. Bu Balkan ﬂehirleri
çerçevesi içinde de mesela beni Manast›r çok etkileyen ﬂehirlerden birisi olmuﬂtur. Bunu bir yaz› konusu da yapt›m. Benzer
ﬂekilde mesela Filibe’den ve Kavala’dan çok etkilendim. Üsküp
tabiat›yla do¤al olarak çok etkilenebilinecek ﬂehirlerden bir
tanesi. Belgrad aﬂa¤› yukar› 2,5 y›l yaﬂad›¤›m bir ﬂehir oldu.
Yugoslav yap›n›n kilidi say›lan bir ﬂehirdi.
H.D. - Dar’ül Cihad’ül Belgrad...
M.‹. - Evet. Ve çok spektaküler özellikleri olan bir ﬂehirdir.
Bilirsiniz gezginler için kullan›lan bir anekdot vard›r. Derler ki
ideal bir gezgin güzel bir ﬂehirde bir gün kalsa oray› anlatan bir
roman yazmak ister. Bir hafta kalan bunu bir hikâyeye
dönüﬂtürür. Bir y›l kalan bir yaz›ya dönüﬂtürür. Ama birkaç y›l
kalan, orayla ilgili herhangi bir ﬂey yazamaz. Ben Belgrad’da 2,5
y›l kald›m. O toplumu içten tan›ma f›rsat› buldum. Slav toplumuna, özellikle d›ﬂar›dan bak›ld›¤› zaman Balkanlar’da son y›llarda-

Türkiye’nin kültür turizminde dikkati çeken merkezler, ﬂehirler
nerelerdir?
M.‹. - Çok teﬂekkür ederim bu soru için. Benim bakanl›kta bulundu¤um süre içerisinde özellikle dikkate almaya çal›ﬂt›¤›m en
önemli hususlardan bir tanesi iç turizm hadisesi oldu. Benim
Müsteﬂarl›¤›ma kadar bakanl›kta iç turizmle ilgili hiçbir
bürokratik giriﬂim olmad›. Hâlbuki biz ﬂimdi biliyoruz ki
dünyan›n her yerinde turizm önce bir iç turizm faaliyeti olarak
baﬂlar. Giderek d›ﬂ turizme dönüﬂür. Türkiye bunun henüz tersi
bile oldu diyemiyorum. Çünkü bana göre Türkiye’de 20 milyonun
üzerinde bir iç turizm potansiyeli var. Oysa bunun uygulamaya
dönebilmiﬂ ﬂekli ancak %10 civar›nda. 2-2,5 civar›nda bir kitlenin
bizim anlad›¤›m›z anlamda turistik faaliyete katk›s› oldu¤unu
söyleyebilirim. Yine benim müsteﬂarl›¤›m s›ras›nda ›srarla uygulamaya çal›ﬂt›¤›m bir husus var. Turizm hadisesini insanlar
genellikle bir ekonomik girdi olarak de¤erlendirir. Ben turizmin
uluslararas› iliﬂkiler bak›m›ndan küreselleﬂmenin en önemli
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enstrüman› olarak görüyorum. Mesela Bat› Avrupa’da Türkiye
imaj›, en az›ndan “Türkiye Avrupa Birli¤i’ne girsin mi” sorusuna
Bat› Avrupal›’lar›n yüzde %40 ile %60 aras›nda bir çerçevede
negatif bir bak›ﬂ aç›s› var. Türkiye’ye bir iki defa gelenler
üzerinde yap›lan bu araﬂt›rmalarda bu rakam›n %80 civar›nda
pozitife döndü¤ünü görüyoruz. Bu ayn› zamanda Türkiye
aç›s›ndan sevindirici bir tablodur. Türkiye gerçekten sahip
oldu¤u potansiyel bak›m›ndan, kültür turizmi aç›s›ndan baﬂka
birkaç alanda da böyle ama hakikaten kültür turizmi aç›s›ndan
dünyan›n en zengin ülkelerinden birisi. Bunu elbette d›ﬂar›dakilere anlatmak, tan›tmak dikkate de¤er bir durumdur. Ama bu
topraklarda yaﬂayan insanlar›n da ayn› ﬂekilde bunlar›
merak etmesi laz›m. Bu merak
meselesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü merak
daha çok ﬂehirli bir toplumun
gündeminde olabilecek bir
hadisedir. Kültür baﬂl› baﬂ›na
böyledir. Dolay›s›yla kültürün
turizme dönüﬂmesi biraz da
paraya matuf olan k›sm› daha
da böyledir. Ama sevinerek
belirteyim ki Türkiye de son
y›llarda art›k sadece ﬂehirde
yaﬂama manas›nda de¤il, kimlik manas›nda da bir ﬂehirlilikten söz etmeye baﬂlayabiliriz.
Do¤al olarak bu bir tak›m
ﬂehirli talepleri gündeme
getirmeye baﬂlad›. ‹ﬂte kültür
turizmi bunlardan bir tanesidir. Burada bir karakteristik
örnek anlatmak istiyorum. Bu
iﬂlerle çok ilgisi olmayan bir
arkadaﬂ›m bir gün bana heyecanla bir hikaye anlatt›. Dedi
ki; geçen hafta beni iki tane
arkadaﬂ›m zorla kolumdan tuttular, rehberli bir tura katt›lar ve
zorla Kastamonu’ya beni götürdüler. Ya bu ne kadar keyifli bir
iﬂmiﬂ, ben bilseydim daha önce giderdim. Bundan sonra
yakalad›¤›m her f›rsat› mutlaka de¤erlendiririm dedi. Burada ben
ﬂunu söylemek istiyorum: insanlar›n biraz psikolojik ve kültürel
ihtiyaçlar› içten uyar›lmalarla gerçekleﬂmez. D›ﬂtan uyarma
gerekir; bu yüzden Türkiye’de kültür turizmiyle u¤raﬂan insanlar›n geniﬂ kitleleri uyarabilecek bir tak›m aktiviteler geliﬂtirmesi laz›m. Bakanl›k olarak Urfa’da Halebli Bahçe diye bir dinler
tarihi projemiz oldu.. Fakat bununla ilgili yöre gazetelerinde
spekülatif haberler ç›kt›, Urfa’ya sinagog yap›yorlar, Urfa’ya
havra yap›yorlar gibi. Bir röportaj s›ras›nda da gazeteciler bunu
sordular, siz Urfa’ya bunu mu yap›yorsunuz diye. Ben mukabil
olarak kendilerine ﬂunu sordum: “Urfa’da 17.yy’da bunlar var
m›yd›?” Soruyu soran dedi ki, 1954’e kadar Havra vard›, kilise
bugün de var. Peki, teokratik bir toplumda bunlar var ve toplum
bunlar› içselleﬂtirmiﬂ durumda. Ama laik ve demokratik bir

toplumda, bunun 125 cm. yüksekli¤inde bir maketi, bu toplumda
sorun yarat›yor ve rahats›z ediyor? Buradan ﬂuraya gelmek
istiyorum. Antakya’da bir kiliseyi gezerken bize rehberlik yapan
görevli bir kiﬂi, özellikle semavi dinlerdeki ortak figürlerden bahsetti. ‹ﬂte orada kilisenin duvar›nda bir güvercin vard›. Bu güvercinin ‹slam’daki karﬂ›l›¤› nedir? ‹ﬂte biliyorsunuz, Hz. Peygamber
ma¤araya s›¤›nd›¤›nda ma¤aran›n giriﬂindeki kuﬂlar gibi…
Musevilikte ve H›ristiyanl›kta anlam› nedir? Buna benzer sekiz
tane ortak sembolü alarak bahsetti. Ve ben ﬂunu gördüm, bu
manada do¤ru rehberlerle gerçekleﬂtirilebilecek gezilerde bu
medeniyetler aras› dialog dedi¤imiz ve bizim geçmiﬂimizde
zaten bir anlamda yaﬂama biçimi olarak var olan tav›rlar›
büyük ölçüde yeniden
insan›m›za kazand›rabiliriz ve
bunun toplumsal bar›ﬂ
anlam›nda büyük katk›s› olabilir. Zaten tamamen deniz,
kum, güneﬂ gibi do¤rudan
hisler üzerinde bir etkisi
olmad›¤› düﬂünülen bir faaliyet
alan›nda bile, bugün 14-15
yaﬂlar›nda bir Rus gencinin
Antalya’ya gidip çok güzel bir
tatil yapt›¤›n› düﬂünün. Ve
sonra ülkesine dönsün, 30-35
yaﬂlar›nda kayda de¤er önemli
bir mevkide görev yapt›¤›n›
düﬂünün. Önüne Türkiye ile
ilgili bir sorun geldi¤i zaman
eminim çocuklu¤unda geçirdi¤i
bu güzel günler onun Türkiye
lehinde bir karar vermesine
vesile olacakt›r. Yani turizmin
bu manada çok yönlü ve uzun
soluklu katk›lar› var. Bu d›ﬂ
turizm aç›s›ndan böyle oldu¤u
gibi iç turizm aç›s›nda da böyle.
Hatta ben mesela Fen Edebiyat Fakültesi Dekanl›¤› yapt›m bir
dönem, bu s›rada biyoloji bölümünden dikkate de¤er bir
ekibimiz vard›. Bu ekiple biz bir gün fakülte konferanslar› diye
bir etkinlik tertiplemiﬂtik. Her bölüm kendi birikimlerini
anlat›yordu. Türkiye floras›n› ve faunas›n› dinledik. Ve bize
Türkiye’nin flora bak›m›ndan gerçekten zengin kaynaklar›
oldu¤unu ö¤retti.
H.D. - Endemik!
M.‹. - Evet, yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam da yaklaﬂ›k 13 bin civar›nda
endemik bitkiye sahip oldu¤unu anlatt›. Bunlar› insanlar teker
teker gördü¤ü zaman o bitkiye yaklaﬂ›m› mutlak surette çok
farkl› olacakt›r. Yahut tarihi eserleri tan›d›¤› zaman o tarihi eserlerin kendi türü içindeki tarihi arka plan›n›n ne kadar mühim
oldu¤unu gördü¤ü zaman, eminim o esere yaklaﬂ›m› çok daha
farkl› olacakt›r. Kültürün ve turizmin nihai amaçlar›ndan bir tanesi de insan kalitesini yükseltmektir. Bu insan kalitesinin yükseltilmesi de bu gibi belirli estetik enstrümanlar vas›tas›yla olur.
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H.D. - ﬁimdi hocam Urfa’y› Antakya’y› ve Kastamonu’yu gezmiﬂ
oldu¤unuzu anl›yorum sizin konuﬂmalar›n›zdan.
M.‹. – Evet.
H.D. - Tabii Kültür Bakanl›¤› Müsteﬂarl›¤› s›ras›nda bu ayr›m› yapmak biraz zordu. ﬁu an
daha kolay olacakt›r
kanaatindeyim.
Bunlara bir link olarak
hani o sizin
ﬂehirlerinizden,
sevdi¤im ﬂehirlerinizden ne eklemek
gerekiyor?
M.‹. - Yine benim
Müsteﬂarl›¤›m
zaman›nda baﬂlatt›¤›m,
eminim bundan sonra
devam edece¤ine
inand›¤›m çok önemli
faaliyetlerden biri de
bizim destinasyon
çal›ﬂmalar› dedi¤imiz
Turizm geliﬂtirme
çal›ﬂmalar› çok önem
verdi¤imiz bir alan
oldu. Turizmcileri dinlerken aç›kça vurgulad›klar› bir husus
vard›r. Onlar genellikle
turizmin 48 ayr› sektörü besledi¤inden
bahsederler. Oysa ben
Müsteﬂarl›¤›m s›ras›nda hep meseleye
ﬂöyle bakt›m. Turizm
ayn› zamanda 48 ayr›
sektörden de etkilenebilecek bir ülke figürüdür. Bu etkilenebilece¤i sektörlerin bütün
aktörlerini toplayarak,
o ﬂehirlerin potansiyeline ve bu ﬂehirlere yönelik yap›labilecekleri bir program içinde
ortaya ç›karmaya çal›ﬂt›k. Son zamanlarda çok moda bir terim
var: “Marka Kent”. Bir ﬂehrin marka olabilmesi için biliyorsunuz
o ﬂehrin t›pk› matematiksel bir tak›m formüller gibi baz› formüllerle iﬂlenmesi gerekiyor. Bunun dünyada güzel örnekleri
var. ‹ﬂte en güzel dikkate de¤er örneklerinden birisi Barcelona’d›r. Barcelona bir turizm kenti olarak inﬂa edilmiﬂtir. Bu gibi
kentler büyük ölçüde hangi aﬂamalardan geçirilip inﬂa edilece¤i
tasarlanabilir. ‹ﬂte bu turizm geliﬂtirme çal›ﬂmalar› bizim için de,
destinasyon çal›ﬂmalar› biraz böyle bir gayretin ürünüydü.
Orada biraz birinci ad›m, ikinci ad›m, üçüncü ad›m, dördüncü
ad›m gibi yap›lmas› gereken iﬂler var. Bununla ilgili bir ekip kurduk, do¤rusu bu ekip çok ﬂevkle çal›ﬂt›. Bu ﬂevkle çal›ﬂmada
74 EMANNAME OCAK 2008

benim katk›m›n da oldu¤unu düﬂünüyorum. ‹smet Özel’in güzel
bir ﬂiiri ifadesi vard›r. “ﬁiir, ﬂairin neresinden kopmuﬂsa, okuyucunun oras›yla bütündür; akl›ndan kopmuﬂsa akl›yla, kalbinden
kopmuﬂsa kalbiyle...” Dolay›s›yla biz bu destinasyon çal›ﬂmalar›na
yüre¤imizi koyarak
girdik. Tümüyle bu
heyecan› hissederek
çal›ﬂt›k. Üç deniz, üç
nehir, üç ﬂehir gibi
Trakya’y› içine alan bir
destinasyondu. Ne
bileyim ulu ç›nar›n
kökleri diye Bursa’y›
ele alan... gibi. Bu çal›ﬂmalar çerçevesinde
gündeme ald›¤›m›z
hususlar vard›. Yani
kültürel arka plan› olan
ﬂehirleri bu manada
dikkate ald›k.
Arkas›ndan ﬁehzade
ﬁehirleri, Türkiye’nin
gündemine taﬂ›nmam›ﬂ
bir husustur, biliyorsunuz, iﬂte Osmanl›
ﬂehzadelerinin sancak
beyli¤i yapt›¤› ﬂehirler
kültürel aç›dan farkl›d›r.
Bu ﬂehzade ﬂehirlerini
ayr› bir kategoride
de¤erlendirmek istedik. Manisa, Kütahya,
Konya, Amasya,
Trabzon gibi… ‹pek
yolunu benzer bir
biçimde bir destinasyon çerçevesi içinde
ele almak mümkün. Bu
tarihi rotalar dünyada
son y›llarda çok moda.
Anadolu da tarihi rotalar bak›m›nda dünyan›n
en zengin co¤rafyalar›ndan bir tanesi. Bu tarihi rotalar meselesini benzer bir biçimde ele almak, de¤erlendirmek mümkün.
‹stanbul’u zaten söylemeye gerek yok ama ‹stanbul’un önemi
ayr›. Edirne, Bursa bu bak›m›ndan önemli. Diyarbak›r ayn›
ﬂekilde çok özellikli bir ﬂehirdir. Selçuklu çerçevesi içinde
Kayseri, Sivas ve Erzurum var. Eski bakan›m›z Atilla Koç Bey
Gelibolu’ya alternatif olarak, Sar›kam›ﬂ’da alternatif bir tarihi
alan yaratma gayretleri içinde idi. Ben bundan sonra da devam
edece¤ini düﬂünüyorum. Do¤a turizmi mesela, biraz önce flora
ve faunadan bahsettik. Mesela kuﬂ gözlemcili¤i dünyada çok
dikkate de¤er bir turizm alan›d›r. Anadolu kuﬂ göçleri aç›s›ndan
da çok önemli bir co¤rafyad›r. Gerçi kuﬂ gribi dolay›s›yla s›k›nt›
çektik ama bu ayr› bir çerçevede gündeme gelebilir. Termal

bak›m›ndan Anadolu çok zengin bir bölgedir. K›ﬂ turizmi ayn›
ﬂekilde gelecek y›llarda Balkanlarda ve Türkiye de ayr› bir sektör do¤urabilece¤i kanaatindeyim. Bunlara eklenebilecek bir
sürü baﬂka ﬂehir, bir sürü baﬂka imkan ve faktör var. Bunlar›n
hem iç turizm, hem d›ﬂ turizm aç›s›ndan çok önemli potansiyel
kaynaklar oldu¤unu düﬂünüyorum. Tabii ‹stanbul. ‹stanbul’un
üzerinde ayr›ca durmak laz›m. ‹stanbul gerçekten turizm potansiyeli bak›m›ndan dünyada ilk 10 içerisinde de¤erlendirilebilecek
bir ﬂehir. Bunu dünya da fark etti. Son iki y›ldan beri hatta son
üç y›ldan beri ‹stanbul’un 2005-2006’da Türkiye’ye turist
giriﬂlerinin düﬂmesine ra¤men ‹stanbul’da yükselmeye devam
etti. Çok yönlü bir potansiyeli olan bir ﬂehir. Kültür turizmi,
deniz turizmi, e¤lence turizmi, al›ﬂveriﬂ turizmi...
H.D. - Kongre Turizmi?
M.‹. - Kongre turizmi, dini turizm ve bunlara eklenebilecek birçok kriterle
dünyan›n potansiyel imkan› çok yüksek
ﬂehirlerinden birisi. Mesela Türkiye’yi
‘Cruise Turizmi’ aç›s›ndan zorluyorlar,
çünkü bu gelenek Karadeniz’e do¤ru
taﬂ›nmak isteniyor. ‘Home Port’ diye bir
tabir vard›r yani ikmal merkezi bir
anlamda. Bunun Ege, Akdeniz’deki en
önemli ikmal merkezlerinden biri, bize
en yak›n olan› Pire’dir. Pire’den sonra
‹stanbul’un böyle bir rol üstelenmesini
arzu ediyor sektör. Ama bunun için
üzülerek belirtelim ki ‹stanbul’un yeterli
bir liman› yok. Bu liman gerçekleﬂti¤i
takdirde ‹stanbul’un kruvaziyer (Cruise)
turizmi aç›s›ndan yeri gerçekten önemlidir. Al›ﬂveriﬂ turizmi son y›llarda
gerçekten önemli bir yükseliﬂ göstermeye baﬂlad›. Ben tek baﬂ›na önümüzdeki
y›llarda ‹stanbul için bugün
gerçekleﬂtirdi¤imiz 20 milyon potansiyelin bir realite olabilece¤ini düﬂünüyorum.
H.D. - Yine ben sizin o edebi, romantik
kiﬂili¤inize dönerek söylemek istiyorum.
ﬁu anda ‹stanbul’da olmay›
düﬂündü¤ünüzü, Ankara’dayken,
Çankaya da bile olsa
“ah ‹stanbulda olsayd›m ﬂurada olsayd›m” dedi¤iniz mekanlar,
nereler? Böyle akl›n›za gelen..
M.‹. - Tabii yani bu noktada ‹stanbul’da bir de¤il onlarca mekandan söz edebilmek mümkün.
H.D. - Evet
M.‹. - Özellikle ‹stanbul’da çal›ﬂan arkadaﬂlar›ma ›srarla ﬂunu
söylemeye çal›ﬂt›m. Kültür Bakanl›¤›nda çal›ﬂan arkadaﬂlar›ma
ve ﬂimdi de Çankaya’da çal›ﬂan arkadaﬂlar›ma ayn› ﬂeyleri
söylüyorum. Gerçekten böyle bir f›rsat oldu, ayr›cal›kl›
say›labilecek görevlerde çal›ﬂt›m. Eski Topkap› Saray› Müdiresi
Filiz han›m bir anekdot nakletmiﬂti: Eski Amerikan D›ﬂ ‹ﬂleri
Bakanl›¤›ndan, Clinton’un D›ﬂ ‹ﬂleri Bakan›, Topkap› Saray›n›

ziyaret ettikten sonra en son harem dairesini ziyaret edip sonra
Filiz Han›m’a dönmüﬂ ve demiﬂ ki, “Ben buray› gezinceye kadar
çok önemli bir görev yapt›¤›m› düﬂünüyordum ama dünyada
benden daha önemli görevler yapanlar da varm›ﬂ”! ﬁimdi
mesela sizin ifa etti¤iniz görev, yani ben bunun nasip oldu¤unu
düﬂünüyorum. Kaç kiﬂiye nasip olabilir Ayasofya’da görev yapmak, Topkap›’da görev yapmak? Dolay›s›yla bu mekânlarda
bulunmak eﬂsizdir. Bu mekanlar çok etkileyici mekanlar.
Dolay›s›yla tek mekân vermeyece¤im. ‹stanbul’da hangi mekanda olursam olay›m; Topkap› Saray›, Dolmabahçe, Sultanahmet ya
da Taksim de çok etkilendi¤imi ve de çok beslendi¤imi düﬂünüyorum. Bunlara tabii onlarca eklenebilecek yer var. Bo¤az›n
hemen hemen her noktas›, hakeza. Geçen hafta yeni görevim
dolay›s›yla Huber Köﬂkü arkas›ndaki koruyu gezdim.
Büyülendi¤imi söyleyebilirim.
Dolay›s›yla birkaç mekan vermek bana
göre ‹stanbul’un öbür mekanlar›na biraz
haks›zl›k etmek olur.
H.D. - Zaman›na göre ve sizin psikolojik
konumunuza göre de¤iﬂiyor. Ben de
ayn› fikirdeyim.
M.‹. - Evet kesinlikle bu ﬂekilde ifade
etmek laz›m.
H.D. - Hocam çok teﬂekkür ediyorum,
sizin vaktinizin s›n›rl› oldu¤unu biliyorum. Geçen hafta Amerikan Ulusal Tarih
Müzesi Müdürü Ayasofya’ya özel bir randevu ile geldi. Ben gezdirdim. O sunumda, benzer bir ﬂey söyleyece¤im, onun
için buraya ba¤l›yorum. Ne zamana
uzan›yor tarih olarak dedi? Milattan
sonra 537 dedim. Dedi ki biz de tarihi
binada bulundu¤u-muzu zannediyorduk
Amerika’da. Bir daha ben hiç tarihi bina
sözünü etmeyece¤im Amerika’da. Siz
konuﬂun, biz susal›m dedi.
M.‹. - Ben de bu konuyu bitirirken baﬂka
bir hususa vurgu yapmak isterim.
Hayat›m boyunca tan›k oldu¤um güzellikleri hep baﬂkalar› da ö¤rensin,
baﬂkalar› da bu güzellikleri bir biçimde
yaﬂas›n diye bir yaklaﬂ›m içerisinde
oldum. Belki biraz bunun da katk›s›yla
ama daha sonra yakalad›¤›m f›rsatlar da buna el verdi. Özellikle
Balkanlardaki Türk eserleri ile ilgili bir gezi rehberi yazd›m. O
bak›mdan bu gezginli¤inde bir anlamda böyle de bir tan›¤› var.
‹lgi de gördü kitap, piyasaya ç›kmad›, eﬂe dosta hediye ettik
falan ama o çerçevede profesyonel de¤ilse bile rehber
say›labilecek bir konumdan söz etmek mümkün olabilir.
H.D. - Tabii, hatta biz onun devam›n› bekliyoruz, ne kadar nas›l
olur bilmiyorum ama o Balkanlar a¤›rl›kl› bir kitapt› ve çok güzel
bir kitapt›. Sizin o Semerkant, Buhara gibi sevdi¤iniz yönü çok
olan ﬂehirleri de inﬂallah bir gün bizlere kazand›rm›ﬂ olursunuz.
Tekrar teﬂekkür ediyorum.
M.‹. - Ben teﬂekkür ediyorum.
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Baﬂka Kentler, Baﬂka Denizler
Murat Belge
‹letiﬂimYay›nlar›
“Yeni ülkeler bulamayacaks›n, baﬂka denizler
bulamayacaks›n.
Bu kent peﬂini b›rakmayacak. Ayn› sokaklarda
dolaﬂacaks›n.
Ayn› mahallede yaﬂlanacaks›n; Ayn› evlerde k›r
düﬂecek saçlar›na.
Bu kenttir gidip gidece¤in yer. Bir baﬂkas›n›› umma!
Bir gemi yok, bir yol yok sana”.
‹skenderiyeli ﬂair Kavafis’in ne kadar gezse de,
nice yollar aﬂsa da insan›n kendinden öteye
gidemeyiﬂini anlatt›¤› dizeleri Murat Belge’nin
Seyahatnamesi’nin ismine ilham olmuﬂ. Ancak
Belge, “dünyada olma / dünyal› olma” ekseninden kalema ald›¤› yaz›lar›nda gezerek insan›n
kuﬂkusuz de¤iﬂmeyen kendili¤inden hep
birﬂeyler taﬂ›makla beraber nas›l zenginleﬂti¤ini,
ço¤alabildi¤ini anlatm›ﬂ. Gezi edebiyat› gibi bir
gelene¤imizin olmay›ﬂ›ndan söz etti¤i önsözde
ve devam›nda asl›nda gezi kültürümüzün
olmay›ﬂ›n›n ve bunun getirdi¤i d›ﬂa kapal›l›k,
farkl› olan› görmeme- anlamama halinin alt›n›
çiziyor. Yüzümüzün en Bat›’ya dönük oldu¤u
Tanzimat gibi dönemler dahil, kendi d›ﬂ›m›zda
bir co¤rafyay› insan›yla, sosyal yaﬂam›, gelenekleri ve tarihiyle betimleyen eserler bir elin parmaklar› etmiyor. Hala seyahat deyince o
boﬂlukta bütün naifli¤i ve mübala¤as›yla da olsa
koca Evliya Çelebi duruyor. Oysa ortaça¤dan
baﬂlayarak Bat› Edebiyat›’nda böyle köklü bir
gelenek süregeldi¤ini görüyoruz. Çok daha
objektif olma gayretinde oldu¤u ﬂüphesiz olmakla beraber, Belge’nin okuyup, gözlemlediklerini,
kendi yaﬂam›ﬂl›k süzgecinden geçirerek
aktard›¤› yaz›lar› bu yönüyle “seyahatname”
çizgisine ekleniyor ve damakta o tad› b›rak›yor.
1960 y›l›nda Amerika Birleﬂik Devletleri’ne
gidiyiﬂiyle baﬂlayan ilk yurt d›ﬂ› yaﬂant›s› 1967’de
Orta Avrupa’ya gidiﬂiyle devam ediyor. Kald›¤›,
gezip gördü¤ü yerleri kapsaml› bir biçimde
aktar›rken, oraya gidiﬂinin ve oralar› görmenin
“biz”e yans›yan yönlerini aktar›yor okuruna.
Giriﬂte sözünü etti¤imiz baﬂkalaﬂma d›ﬂardan
bak›l›nca “Amerika görmüﬂ”, “Avrupa görmüﬂ”
adam ﬂeklinde kuru bir yank› bulsa da asl›nda
gerçekten de bundan sonra ne y›kand›¤›n›z
nehir ayn›, ne de siz ayn› kal›rs›n›z. Dünyan›n bin
bir köﬂesinde, bin bir farkl› duyuﬂ ve düﬂünüﬂ
olabilece¤ini, oldu¤unu görmek; insanlar›n farkl›
durumlarda karﬂ›laﬂt›klar› zorluklara verdikleri
tepkileri gözlemlemek, onlar›n nesiller boyu
aktara geldikleri yaﬂam kodlar› üzerine
düﬂünmek s›n›rlar› kald›ran, insan› ve dünyay›
sevebilmeyi hediye eden bir bak›ﬂ kazand›r›r. Bu
yüzden Murat Belge’nin; Avusturya,
Çekoslovakya, ‹sviçre, ‹spanya, Finlanda,
Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve M›s›r’› kaleme
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ald›¤› yaz›lar›nda bir s›cakl›k, bir içtenlik sizi
kuﬂat›yor. Kendi gezi an›lar›n›, geniﬂ edebiyat,
sanat ve tarih bilgisiyle harmanlam›ﬂ olmas›
okura anlat›lan yerin hem bugününde, hem tarih
ve kültüründe yapaca¤› yolculukta rehberlik
ediyor. “Ruslar ﬂöyledir”, “Almanlar böyledir”
gibi Murat Hoca’m›n deyimiyle basmakal›p
ifadelerle milletlerin dedikosunu yapmaktan
s›yr›lman›n vakti geldi de geçiyor. Her ne kadar
bunlar garip bir ﬂekilde içlerinde o milletlere
dair gerçekçi ip uçlar› bulundursa da,
genellemeler görüﬂ mesafesini daralt›yor. Yoksa
korkar›m biz de her zaman “biz Türkler” in dar
kal›b› içinde s›k›ﬂ›p kalmaya devam edece¤iz. Bu
arada baﬂka kentlere, baﬂka denizlere ve baﬂka
benliklere yolculuklar yine ‹letﬂim Yay›nlar›’ndan
ç›kan ikinci cildiyle, bu sefer de bambaﬂka
co¤rafyalarda bizi gezerek yeni duyuﬂ ve
düﬂünüﬂler kazanmaya ça¤›r›yor.

Elhamra
Robert Irwin
YKY , Eylül 2007 , 179 Sayfa
Robert Irw›n, do¤uya ait birçok ögeyi bar›nd›ran
kurgu eserlerinin yan›s›ra; “Binbir Gece Masallar›
için Rehber”, “‹slam Sanat› Üzerine’ne
‹nceleme”, “Klasik Arap Edebiyat› Seçkisi” gibi
‹slam ve Arap kültür dünyas› üzerinde kapsaml›
çal›ﬂmalar yapm›ﬂ bir edebiyatç›. Belki de bu
yüzden Elhamra’n›n ne oldu¤unu anlat›rken bir o
kadar da ne olmad›¤›n› anlatma gere¤ini
duymuﬂ. Her ﬂeyden önce Binbir gece masal›n›n
yank›lar›n›, büyülü duvarlarda iﬂitilen t›ls›ml›
na¤meleri, emre amade hurilerle Ma¤ribi
ac›mas›z krallar›, yumuﬂac›k iklimin hoﬂ kokular›n›n sard›¤› patikalarda gezinen bilinmez gölgeleri, minderler, kadifeler ve mücevherlerle
döﬂeli salonlar› unutmam›z› ister. Çünkü
as›rlard›r nice oryantalistlerin yapt›¤› gibi

Elhamra’y›, Endülüs’ü bu zemin üzerinden anlamaya çal›ﬂmak demek onun hakikatine asla erememek olacakt›r. O zaman siz de birçoklar› gibi
ma¤aralar›n derinliklerinden sizi ça¤›ran gizemli
prensesin beyaz kolunu, kafeslerin arkas›ndan
par›ldayan bir çift kara gözü görememekten; su
ﬂ›r›lt›s›n›n içindeki tutukulu gitar sesini duyamamaktan yak›nacaks›n›zd›r sadece. Oysa bunlar›n
çok ötesinde ve derinde bambaﬂka bir ruh vard›r
ortaça¤dan günümüze kalm›ﬂ bu tek ‹slam
saray›nda. Granada’ya tepeden bakan muhteﬂem
konumdaki saray, asl›nda söylenegeldi¤i gibi tek
bir saraydan ibaret de¤ildir. Bat› ucunda yer
alan 9. yüzy›l ortalar›ndan kald›¤› san›lan en eski
bölümlerinden biri olan hisar gibi, farkl›
yüzy›llarda eklenmiﬂ bir dizi saray ve onlar›
destekleyen yap›lardan oluﬂmuﬂtur. 1492’de
‹spanya’daki son ‹slam hükümdarl›¤› Granada
Krall›¤›’n›n düﬂüﬂüne dek Elhamra Arap – ‹slam
Medeniyeti’nin kalbi olmuﬂ. El-Hamra / K›rm›z›
saray bu tarihten sonra; önce buraya gelip
yerleﬂen Kral Ferdinand ile Kraliçe Isabelle’i kendisine hayran b›rakm›ﬂ, sonra buraya yolu düﬂen
bütün Bat›l› yazar, gezgin ve düﬂünürü. Fakat bu
hayranl›k zamanla bu co¤rafyay› anlamada tek
düze bir duyuﬂ, kliﬂe bir anlat›ya neden olmuﬂ.
Bunun neticesi mahzun Elhamra’n›n en mahrem
köﬂeleri gün gelmiﬂ Sinbad, Binbir Gece Masal›
gibi Hollywood filmlerine set olmuﬂ. Bu aﬂ›r›
masals›l›k ve gizem duygusu Elhamra’n›n
gerçekten hayranl›k uyand›racak dokusunu
hissedilmez k›lm›ﬂ. ‹ﬂte Irwin kitab›nda hem bu
oryantalist perspektifle, hem gerçekçi ve orjinal
bak›ﬂ aç›lar›yla yaz›lm›ﬂ birçok kaynaktan
al›nt›larla ve göndermeler ayd›nlat›yor bizi.
Elhamra’n›n geçmiﬂini, fiziki yap›s›n›n gerek
krokilerle gerek foto¤raflarla net bir biçimde
ö¤renmenin yan› s›ra; saray üzerine yaz›l›p,
söylenmiﬂ ne varsa ondan da haberdar ediyor
okuru. Bir rehber iﬂleviyle saray›n her bir

Seniye Tilev
bölümünü, içinde yer alan bir çok kitabeyi, yaz›t›
aktar›yor ve nas›l ne ﬂekilde gezilmesi
gerekti¤iyle ilgili bilgiler veriyor. Bu tarihi ve
co¤rafi arka plan›n üzerine eklenen, Ebebiyatç›
s›fat›n›n getirisi muhtelif pasajlar ile dizeler ise
anlat›y› çok daha ak›c› k›l›yor.

kitap bu. Zaten s›cak süt, pide, taze kaymak,
tereya¤›, yan›nda ﬁemdinli’nin, Bahçesaray’›n
mis gibi kekik kokan bal›, haﬂlanm›ﬂ yumurtas›,
sirmo, mendo, çaﬂur gibi sadece Vanl›lar›n
bildi¤i bin bir otla kaynaﬂm›ﬂ meﬂhur otlu
peyniriyle, “Van Kahvalt›s›’na” tek seferde doymak mümkün olur mu? ‹ﬂte öyle de; ne
Trablusgarp’a, ne Rumeli’ne, ne Travnik’e, ne
K›r›m’a, ne Malta’ya ne de Mora’ya olan vefa
borcumuzu, oralara duydu¤umuz yitik hasretimizi bir okuyuﬂ ve sonra yeniden unutuluﬂla
gideremeyiz. Van’›n kahvalt›s›na yapt›rd›¤›m›z
göndermenin sebebine gelince: gastronomik
hassasiyetlerle ele ald›¤› buna benzer iﬂtah
aç›c› yaz›lar›nda oldu¤u gibi belki de Haluk
Hoca’n›n yaz›lar›n› okumay› en keyifli k›lan
iﬂtah aç›c›l›¤›n› hat›rlatmak. Yanl›ﬂ
anlaﬂ›lmas›n; sadece dama¤›n›zda oluﬂan o
yöresel tatlar›n sebep oldu¤u k›p›rt›lar de¤il
kast›m›z. Zihninizdeki k›p›rt›lar›, muhayyilenizin
aç›lan iﬂtah›n› da kasdediyorum. Çünkü bir
tarihçinin, tarihi bugünün ve yaﬂam›n uzant›s›
olarak tozlu raflardan indirip; sokaklara,
çeﬂmelere, köﬂe baﬂlar›na ve meydanlara
taﬂ›mas› belki de tarihe ve nesle yap›lacak en
güzel hizmet olsa gerek. Bize düﬂen bu
hediyeyi baﬂ göz üstüne deyip, akl›m›za
nakﬂetmek. Güzel okumalar, okutmalar!

kaleme al›nm›ﬂ. ‹kamet etmede seçti¤i yerler
M›s›r insan›yla birlikte olmas›na, onlar›n hayat
tarzlar›na, al›ﬂkanl›klar›na ve örflerine aﬂinal›k
kazanmas›na imkan sa¤lam›ﬂ. Böylece Kahire
Üniversitesi’nde, Darü’l-ulum’da, Amerikan
Üniversitesi yada ‹skenderiye Kütüphanesi’nde
nas›l bir atmosfer oldu¤unu ö¤renmenin,
buradaki ilmi yaﬂant›n›n nabz›n›n tutman›n yan›
s›ra; s›radan bir mahalledeki komﬂuluk iliﬂkileri,
yabanc›lara nas›l davran›ld›¤›, sokakta
konuﬂulan dilin yaz›l› Arapça’dan nas›l farkl›
oldu¤unu da ö¤reniyorsunuz. Bir manav›n
sab›rla nas›l kendisine yaz›l› dilden oldukça
farkl› olan konuﬂma dilindeki meyve isimlerini
anlatt›¤›n›; sürekli güneﬂin kavurdu¤u bu
topraklarda memleketin kar›na k›ﬂ›na nas›l hasret kald›¤›n› anlat›yor yazar. En çok da M›s›r
halk›n›n ço¤unlu¤unda gözlemledi¤i, Do¤u’ya
has, rahatl›ktan, telaﬂtan uzak yavaﬂl›ktan dem
vuruyor. Bunun için Kahire’de buluﬂmalar daha
ziyade sokakta de¤il saatlerce beklemenin
s›k›nt› olmayaca¤› kahvehanelerde yap›l›rm›ﬂ.
Hülya Alper’in Kahiresi’nde ‹slam ümmetinin
derdini, ilimle kurdu¤umuz diyalogu, kad›nlar›n
bu çerçevede yüklenmiﬂ oldu¤u rollerin
toplumsal olarak yans›mas›n› okuyoruz. Bunlar›
okuyunca siz de O’nun oturdu¤u kütüphane
s›ralar›nda oturmak, Han el-Halili’de bulunup,
Hüseyin’de çay içmek, Nil’e ﬂöyle bak›p; bu

Bendeki Kahire
Osmanl› Co¤rafyas›na
Yolculuk
Haluk Dursun
Timaﬂ Yay›nlar›, 2007, 251 Sayfa
Asl›nda bu kitab› Emanname okurlar›na
tan›tmak zaten y›llard›r çok tan›y›p pek sevdikleri bir dostunu bir yabanc›ym›ﬂ gibi takdim
etmek olacak. Ama olsun, ﬂöyle diyelim: bu
daha ziyade çok sevdi¤iniz eski dostlar›n›z›,
belki de okul arkadaﬂlar›n›z› bir pilav gününde
bir arada görebilmenin keyfini yaﬂamak gibi.
Bilirsiniz okul arkadaﬂlar› hayat› birlikte
ö¤rendi¤iniz, ilkleri tatt›¤›n›z, bir ço¤u unutulmaz ﬂahsiyetlerdir. Sizler de Emanname ailesi
olarak; gezmeye, gezip görmeye, duymaya, tatmaya, kendinizi yeniden köklerinizde tan›maya
dair ilk tecrübelerinizi Emanname sayfalar›nda
Haluk Dursun Hoca rehberli¤inde yaﬂam›ﬂt›n›z.
ﬁimdi onlar›n tamam› tek bir kapak alt›nda,
Timaﬂ Yay›nlar›’nca severleri ve gezerleriyle
buluﬂturuldu. Bu arﬂivlik kitapla sil baﬂtan
Osmanl› co¤rafyas›n’da sefere ç›kmak mümkün.
Urumeli’ne bir kez daha ç›k›p, Macar eline bir
defa daha uzan›yoruz. K›r›m’› daha sa¤lam bir
bak›ﬂla yeniden okuyup, Tuna’da bezimizi ilk
günkü gibi ç›rp›yoruz. Elbette Emanname’nin
tüm say›lar›n› elde edememiﬂ okurlar, yada bir
defa okuyup geçmiﬂler için yepyeni bir rehber

Hülya Alper
Kesit Yay›nlar›, 2007, 157 Sayfa
Hülya Alper, ‹lahiyat Fakültesi’nde doçent
olarak görev yapan akademisyen bir
han›mefendi . O’ndaki Kahire’yi okurken do¤al
olarak bu kimli¤inin süzgecinden geçmiﬂ bir
Kahire buluyorsunuz sat›rlarda. Bu özellik bir
gezi kitab› okuru aç›s›nda olumlu yada olumsuz
olarak de¤erlendirilebilir. Olumsuz denilebilecek yan›; bu ﬂehri bütün tarihi, co¤rafi yada
turistik nitelikleri bak›m›ndan tan›tm›yor bize
kitap. Zaten yazar da kitab›n›n bu yönünü
seçmiﬂ oldu¤u isimle en baﬂtan belirtmiﬂ. Ama
bize kal›rsa olumlu yönleri zaten çok daha
fazla. Bir günlük sistemati¤iyle yaz›lm›ﬂ yazar›n
Kahire notlar›’nda bu kadim ﬂehrin; “ümmü’d
dünya” yani “dünyan›n anas›” nam›na mahzar
olmuﬂ beldenin ilmi gelene¤ine, insan›na dair
s›cak bir sohbete kulak vermiﬂ oluyorsunuz. Bir
ilim insan›n, Müslüman bir han›m›n, gördükleri,
duyduklar›yla kimi zaman nas›l dertlendi¤ine,
kimi zaman hala baz› de¤erlerin yaﬂ›yor
oluﬂunu nas›l coﬂkuyla karﬂ›lad›¤›na ve bunlar›n O’nun his dünyas›na yans›yan samimi
muhasebesine ﬂahit oluyoruz. Böylece siz de
okur olarak belki dönüp bir kez kendi
dünyan›za bakma gere¤i duyuyorsunuz. ‹lkini 10
ﬁubat 2002’de yazmaya baﬂlad›¤› notlar›
akademik çal›ﬂmalar› için yaklaﬂ›k iki y›l boyunca kalm›ﬂ oldu¤u Medinetü’n Nasr ve Gamra’da

kadim topraklardan kimlerin gelip kimlerin
geçti¤ini yad etmek istiyorsunuz. Bilhassa
güzelliklerin seçilip anlat›ld›¤› bu yaz›larda tüm
rahatl›klar›na, kural d›ﬂ›l›klar›na ra¤men (ceplerinizdeki Bat›l› kurallar zincirini unutmal›s›n›z
burada zira) size samimiyetle kucak açan,
Türkiye’den gelen Müslüman, akademisyen bir
han›m için her türlü kolayl›¤› sa¤lamaya gayret
eden insanlar›n hikayesini okuyorsunuz.
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ﬁUBAT AYI TURLARI

BATI AMER‹KA
MISIR

San Francisco – Las Vegas
Los Angeles

Kahire – Luksor

ENDONEZYA / MALEZYA

BANGKOK / HONG KONG
S‹NGAPUR
MART AYI TURLARI

Jakarta – Bali – Kuala Lumpur

KUDÜS
Yafa – Tel Aviv – Halil – Eriha
Beytlahm – Ölüdeniz

H‹ND‹STAN
Delhi –Jaipur–Agra–Varanasi

BREZ‹LYA / ARJANT‹N
Rio de Jenairo – Iguassu
Buenos Aires

AVUSTRALYA / S‹NGAPUR
Singapur– Sidney– Melbourne

KUDÜS
Yafa – Tel Aviv – Halil – Eriha
Beytlahm – Ölüdeniz

FAS
DUBA‹
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Kazablanka – Rabat
Meknes – Fes – Marakeﬂ

DUBA‹

N‹SAN AYI TURLARI

MAYIS AYI TURLARI

Ç‹N
Pekin – Xian – Guilin – ﬁangay

G‹R‹T / AT‹NA

RODOS

Kandiye – Resmo – Hanya – Pire
Korint – Anabolu – Atina

ENDÜLÜS
YEMEN

YANYA / AT‹NA
Atina – Yanya – Preveze – Arta

Madrid – Granada – Toledo
Kordoba – Sevilla

San’a– Manaha– Haccara
Thula– ﬁibam – Kevkeban- Habbaba

KUDÜS
Yafa – Tel Aviv – Halil – Eriha
Beytlahm – Ölüdeniz

ÖZBEK‹STAN
ORTADO⁄U

Taﬂkent – Buhara – Semerkant

Amman – Mute – Busra – ﬁam
Humus – Hama – Halep – Kilis
G. Antep – Ad›yaman – Kahta
ﬁ.Urfa – Mardin – Hasankeyf
Batman – Diyarbak›r

HOLLANDA
Amsterdam – Rotterdam
Edam Haarlem

KUDÜS

‹RAN

Yafa – Tel Aviv – Halil – Eriha
Beytlahm – Ölüdeniz

Tahran – Kum – ‹sfahan – ﬁiraz

‹TALYA / VAT‹KAN

BALKANLAR

Roma – Siena - Floransa
Pisa - Venedik – Milano

ÇEK CUMHUR‹YET‹

Yunanistan – Makedonya
Kosova – Bulgaristan

Prag – Karlovy Vary
Terezin
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Keriman Körklü
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