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Uzun bir ayrılıktan sonra tekrar bir araya gelmenin
mutluluğunu yaşıyoruz Emanname’nin yeni sayısı
ile birlikte. Ekip olarak ilk sayı çıkarken duyduğumuz heyecanın çok daha fazlasını hissediyor
olduğumuzu görüyorum. Geceli gündüzlü yoğun
çalışma temposuna rağmen yüzlerdeki tebessüm,
geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Bu
güveni en çok da siz okuyucularımıza borçluyuz!
Onüçüncü sayımızından bugüne telefon ve maillerle Emanname’nin takipçisi oldunuz.
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Emanname’ye gelen mektuplar arasında bir mektup vardı ki, tek bir satırını bile kesmeye kıyamadan “mektuplar” sayfamızı ona tahsis ettik. Sayın
Seçil Özdemir Hanımefendi, Emanname’yi öyle bir anlatmış ki, derginin yeni sayılarını hazırlamaktan başka çıkış yolu bırakmamış bizlere! “Emanname, bir menzili
olanların yolculukları boyunca yanlarından ayıramayacakları en güzel rehberdir.
Gönüllü bir avuç insanın kültür tarihimize yaptıkları önemli bir katkıdır. Başta kıymetli hocamız Haluk Dursun olmak üzere, Emanname’yi kültür hayatımıza kazandıran tüm yayın ekibine sonsuz teşekkürler ediyor ve Emanname’nin kılavuzluğunda nice seyahatler gerçekleştirmeyi diliyorum.” Kendisine teşekkür ederken,
son sayfamızda yer alan bu mektubu okumanızı tavsiye ediyorum.
“Drama’nın dramı” dergimizin kapak dosyasını oluşturuyor. Haluk Dursun Hocamız,
Emanname’nin mîmarı Bülent Katkak ile birlikte; Seyyid Ali Sultan Dergahı’ndan
Manastırlar Adası Aynaroz’a, kara bahtlı Karaferya’dan güzelim Kesriye’ye, Yanya’dan Tırhala’ya, Serez’den Drama’ya, Osmanlı Coğrafyası – Yunanistan keşif ve
tetkik gezi dosyalarına bir yenisini daha ekliyorlar. Başlıbaşına bir belgesel niteliğindeki bu dosya, hocamızın kendine has uslûbu ile kâh güleceğiniz, kâh ağlayacağınız ama mutlaka ibret alacağınız bir yazı dizisi: “Hadi bakalım Drama’nın içine
bir dalalım, hâlâ pazar kurarlar mı bir bakalım?..”
Şehirlerin anası Mekke, bu yıl ki Hac ziyareti sırasında kaleme aldığımız ve görüntülediğimiz bir çalışma oldu. Sürekli bir değişim içinde olan Mekke’ye ait bazı fotoğraflar
sizi de hayrete düşürebilir!
“Soğuk ülkenin sakin insanları; Helsinki” Avrupa’daki uzak akrabalarımız olan Finlilerin başkentine yapılan bir ziyaretin hikayesi.
Az bilinen diyarlarımızdan Maskat, Bülent Bey’in objektifi ve kalemi ile geliyor sayfalarımıza ve Şerif İçli’nin bestelediği Hicaz şarkısındaki Süleyman Nazif’in sözleri
ile tamamlanıyor: “derdimi ummana döktüm”…
Bir yüzü Avrupa’ya, bir yüzü Balkanlar’a bakan “sürprizlerle dolu minyatür bir dünya;
Slovenya” nın ise hangi yüzünü tercih edeceğinizi size bırakıyor Gamze Gümüş!
“Yahu! Nehre vadiye baksan burası Amasya, kapıya pencereye baksan Safranbolu”
dedirten aynı zevklerin ve aynı tatların diyarı Berat’ı Mustafa Saraç anlatıyor.
Velhasıl sonunda dolu dolu bir sayı ile tekrar karşınızdayız işte.
Sürprizlerle dolu 15. Sayımızda yeniden karşılaşmak ümidi ile.

Mustafa Aksay
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19 Mayıs’ta yeniden
Rodos’tan Patmos’a, Midilli’den Girit’e, tekneyle adalarına,
Mora’dan Teselya’ya, Batı Trakya’dan Makedonya’ya
araçla karadan yaptığımız Osmanlı Coğrafyası - Yunanistan keşif ve tetkik gezilerine bir yenisini daha ekledik.

Yunanistan’a çıkmak
Yazı: Haluk Dursun
Fotoğraflar: Bülent Katkak

DRAMA’NIN DRAMI!
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Y

ine bir Mayıs ayında bize Yunanistan yolları göründü. Garip bir
tesadüf müdür, nasip midir bilinmez ama her sene 19 Mayıs’ta
bizim Yunanistan’a gitme geleneğimiz oluştu. Güzel bir mevsimde,
güzel bir vakitte yine Pazarkule’den daimî yol arkadaşım ve kadrosuz fotoğrafçım (!) sevgili Bülent Katkak’la Yunanistan’a giriş yaptık.

İLK MERHABA: DİMETOKA
O pek sevdiğimiz Dimetoka’ya dağıyla, kalesiyle, Yıldırım Bayezıd-Çelebi
Mehmed Camisiyle, camiyi örtmek isteyen kilisesiyle şöyle bir baktık.
Aslında cami bizi uzaktan çağırdı, eski şehirdeki bu çağrıya tam uyacakken aşağıda kurulan yeni Dimetoka’nın soğuk yüzünü görünce Meriç
ovalarında Osmanlı demiryolu peşinde Kızıldere’ye doğru yola koyulduk.
Hedefimiz Kızıldere Irmağı kıyısındaki dergâhında Rumeli erenlerinden
Kızıldeli’yi ziyaret etmek.
Hıristiyan köyleri arasında güdük minaresiyle Arıpınar Köyü’nü (Agriani) geçince ortada çınarı, köprü kıyısında Microderio’ya ulaştık. Oradan
artık Rousa’ya doğru ilerledik. Microderio Türkçe adıyla Küçük Derbent,
Rousa ise Ruşenler. Kızıldere Irmağı’nın demir köprüsünden geçtikten
sonra aşağı yukarı yüz hanelik (105 hane), 450 kişinin yaşadığı Rodoplar’da 400 metre irtifada bir Osmanlı-Türk köyüne ulaştık: Ruşenler.

SEYYİD ALİ SULTAN DERGÂHI
Ruşenler Köyü’nde dergâh başkanlığı yapan Ahmet Karahüseyin zaten
bizi yol boyunca izlemiş ve dergâha gideceğimizi hissederek önümüzü
kesmişti. Köyün girişindeki evinde bir kahve molasıyla bizi ağırladı.
Dergâh ve türbe köyün biraz dışında. Kısa bir istirahat ve Ahmet Karahüseyin’den bölge yerleşim birimleri, insanlar, dergâhlar hatta Seçek
Dağı’ndaki şenliklerden haber aldıktan sonra türbeye gittik.
Türbedar Müslim Baba sanki sessiz bir çiftliği andıran dergâhta ailesiyle
oturuyor. Başka hiçbir “can” yok. Seyyid Ali Sultan Dergâhına Kırklar
kapısından giriliyor. Seyyid Ali Sultan diğer adı ile Kızıldeli. Vefatı 1402
tabelası var kapıda.
Türbe kitabesinde;
“Mamur 804
tarihinde olmuştur.
Yeni 1173’te eylendi.
Tamir gelib burda
mesken etti, bil ki
ol gerçek veli
noksan çok, şifa umar
senden derviş Ali.
804 H.= 1401 M.
1173 H.= 1159 M.
Tamir tarihi 2000 M.” ibaresi var.
Onun dışında geniş arsası, avluyu çeviren duvarıyla büyük bir çiftlik sanki.
Avlusunda karadut ağacı.. Tıpkı Rumeli’nin Sarı Saltuk’u, Akyazılı Sultan’ı,
Otman Baba, Harabati Baba, Demir Babası gibi burası da önemli bir ziyaretgâh... Aş evi, paşalar konağı, türbe ve cem evi. Daha sonra özel günler için
yapılan tesisleriyle şimdilik insanlara değil kuşlara, tavuklara, horozlara
kalmış.
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Bu Rumeli Bektaşiliğinin önemli dergâhına daha önceden Harvard’dan Cemal Kafadar, Princeton’dan Heath W. Lowry gibi
hocaların gelip gezdiğini bildiğimizden, bizim için pek büyük
keşif olmasa da en azından biraz gecikmiş bir vakitte gezginliğimizin kazasını yerine getirdik ve ayrıldık.
Dağlar tepeler aşarak yavaş yavaş yamaçlardan inerek yaka
köylerinden ovaya doğru Şapçı-Gümülcine taraflarında soydaş bölgelerinde dolaştık. Yine şirin bir çınaraltı kahvesine
girdiğimizde (Ariyana) bana eskiden geldiğim Mehmet Müezzincioğlu’nun köyünü hatırlattı derken, kahvede görüştükle-

rimiz beni haklı çıkardı. Gerçekten Kozlukebir’deymişiz. Bir
mola da orda verdik, soydaşlarla dertleştik sonra yine yola
koyulduk ve Kavala’ya ulaştık.
Kavala’da artık bizim görmediğimiz yer zaten yok. Her bir
köşesini defalarca gözden geçirmişiz, maksat limanda karnımızı doyurmak. Kavala lokantacıları Türkçe bilirler. Sardalya,
hamsi, kalamar, lüfer, çupra, salata, patlıcan ezme, revani ve
helva… Bu sefer uzun yola gideceğiz diye hafif yedik!.. Gece
yarısı Aynaroz (Âgıo Ôros)’a gitmek üzere son serbest girilebilen kasabaya Ouranopolis’e ulaştık.
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DERGÂHTAN MANASTIRA:
AYNAROZ’A YENİDEN ÇIKMAK!
Gezimizin birinci ayağı, bir büyük Bektaşi dergâhını can
gözüyle görüp kısa bir dem “Hû” demek, ikincisi Aynaroz
Dağı’ndaki eskiden tanıdığımız keşişlere bir Allah’ın selamını
vermek idi. Peder Nikola Girit asıllı çat pat Türkçe konuşan,
İstanbul’u ve özellikle Bizans eserlerini çok iyi bilen, ikona
tamiri hususundaki ustalığıyla meşhur bir keşiş. İstanbul’da
her görüşmemizde Aynaroz’a davet eder, bir de benim
manastırı görün derdi. Bir garip keşişi kim kırmak ister. Biz
de sabahın erken saatinde Manastırlara giden limanda bir
sürat motoruyla bizi karşılamaya gelen Peder Nikola’yla
beraber dalgaları aşarak Aynaroz’a bir kere daha ayak bastık. Ouranopolis Kulesi önünden tekneye binip Daphni İskelesi’nden limana çıkıp giriş işlemleri yapmadık. Orada bir
nevi vize kontrolü yapılıyor. Daha önce öyle girmiştik, bu
sefer doğrudan Daphni’ye uğramadan eskort eşliğinde protokol muamelesi görerek manastırlar bölgesine giriyoruz.
Aynaroz’un dinî başkenti ise Karyes Kasabası. Oraya girmek biraz daha zor, yolların aşılması biraz daha güç. Aşağı
yukarı 2000 keşişin yaşadığı 20 Manastırlık bir dağ Aynaroz.
Dereler, taraçalar, zeytinlikler, servilikler, sakızlıklar, katır
tırnakları ve mahmuz çiçekleri arasında küçük taş köprüler,
mağaralar, manastırlar beldesi Aynaroz.
8  EMANNAME | ARALIK 2011

Daha önce gittiğimiz dağdaki Simanopetros Manastırı ve deniz kıyısındaki Gregoriou Manastırı’ndan sonra
bu sefer de Dionıssiou Manastırı’nda
pederin misafiriyiz. Bize özel mihmandarlık yapacak ve manastırın
kütüphanesinde bulunan eserleri gösterecek.
Giritli Nikola önce manastırın baş
rahibine bir selam verelim dedi ve
Kıbrıs Magosalı Petros Efendi’ye uğradık. Şahane deniz manzaralı, arkasını
dağa yaslamış, klimalı bir makam
odası ve elinde son model cep telefonuyla baş rahip. Sanki bir uluslararası
holdingin genel müdürü gibi.
Yine son derece iyi karşılanıyoruz,
ikram üstüne ikram… Önce hoş geldin rakısı. “O bize ters”, deyince su,
kahve, lokum vs…
Normalde Aynaroz’un karasuları
500 metre. İzinsiz, patrikhaneden
Fener vizesiz 500 metreden yakın
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geçilemiyor. Kadınlar hiç sokulmuyor! Geçenlerde Türkiye’den önemli
bir misafirin geldiğini, eşinin bırakın
karaya adım atmasını, limana bile
çıkarılmadığını, teknede açıkta bekletildiğini anlatıyorlar.
Akşamları sekiz buçukta manastırın
kapıları kapanıyor. 20 adet Manastırda gece yarısından itibaren dualar,
dersler, zikirler başlıyor. Sabah 6’ya
kadar bütün gece. Birden üçe kadar tek
başına dua, üçten altıya kadar kilisede
dua, altıdan yediye kadar toplu ayin.
Bir de akşam saat 17.00’da ortak dua
var. Günde iki öğün yemek; kuşluk ve
akşam. Bazı günler hiç yok oruç zamanı,
daha önce de böyle bir dönemde gelmiştik. Bu sefer ise misafir bulduğunu
değil umduğunu yiyor. Zaten et yemeyeceğimizi, şarap içmeyeceğimizi,
rakı kokusundan hoşlanmadığımızı
biliyorlardı. Bizim için balık tutmuşlar,
kırmızı soğanla ikram ettiler. Soğan
her yemekte baş tacı. Hastalıklardan
korunmak için ilaç olarak yiyorlarmış.

KARA BAHTLI VERİA: KARAFERYA
Tekrar karaya ulaşınca Bülent Katkak’ın usta şoförlüğüyle Selanik’e vardık. O gece
ordayız. Selanik’in artık bize yabancı gelmediği malûm. Fazla oyalanmadan Galikos Irmağı’ndan Vardar’a atlayarak şeftali ovasına vasıl olup zeytinli yamaçlardan,
çınarlı meydanlardan geçerek Veria’ya geliverdik. Bizim Osmanlının Karaferya’sına.
İlerde eski şehirde önce dereyi arıyoruz, orada Sinan Bey Köprüsü olması lazım. Var
ama pek harap. Dere yakınlarında bir garip cami. Düz çatılı, şerefesiz kırık beyaz
minareli, iskeleye alınmış minare minarelikten çıkmış tıpkı bir bacaya benzemiş.
Önünde küçük bir servi ağacı var. Metropolit Kilisesi’ne çevrilen bu Hüdavendigâr
Camii karşısında Evliya Çelebi’nin bahsettiği çınar ağacı yer alıyor.

İçi kurumak üzere, büklüm büklüm olmuş tam bir Osmanlı çınarı. Bir zamanlar
burası Karaferya’nın cami önü çınarlı meydanıydı herhalde. Etrafında da kahvehane olması lazım. Biz de küçük bir kahve bulup bir dinlenme, kahve molası
veriyoruz.
Daha sonra Medrese Camii (1728, yeni restore edilmiş) olarak anılan Eminzâde
Hacı Ahmet Ağa Camiini kolaylıkla buluyoruz, ki vilayet önünde bir çınar
ağacı daha sonra okul ve hemen arkasında cami. Son
cemaat yeri konferans salonu olmuş, kültür merkezi olarak
kullanılmış. Eski Osmanlı mektebi, şimdiki
okulun yanında
küçük şadırvan havuzunun, göbeği ve birkaç mezar taşı
kalmış.

Karaferya, Hüdavendigar Camii. (I. Murad) Cuma
Camii olarak da anılmış. Camiin karşısında Evliya
Çelebi’nin de hatıratında yazdığı çınar ağacı.

Yemekten sonra gezmeğe çıkıyoruz.
Evvelden Aynaroz’da ziraî faaliyetler
için ve manastırdan manastıra gitmek
için 4 ayaklı katırlar kullanılıyormuş,
şimdi katırları satarak 4 çeker jeep
almışlar.
Kütüphane sanki bir müze gibi ikonaları, el yazması kitapları, Osmanlı
döneminden fermanları görüyoruz.
Daha sonra yamaçlarda geziyoruz ve
sahile inerek Aynaroz’a veda ediyoruz.
Megiste Lavra Manastırı avlusundaki
anıt servileri yine göremedik.
Adada bize İstanbullu bir keşiş de
refakat etti. İlk gençliğinde Ortaköy’de
yaşamış sonra boğazdan ayrılmış
manastıra kapılanmış. Türkçeyi kullanmaya kullanmaya biraz unutmuş.
Dönüşte vapurda da yanımızda oturan
gencin Türkçe konuştuğunu görünce
şaşırdık. Meğer o da Moldova’dan
gelen bir Gagavuzmuş. Doğu bloku
komünizmden kurtulunca dine dönüş
başlamış.
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Karaferya, Medrese Camii ya da Eminzade Hacı Ahmet Camii

Tekrar vilayet karşısında Çelebi Sinan Bey Camiine (1491)
doğru ilerliyoruz. Konaklar, Alacahamam (Tuzcusinan
Hamamı, 1586) ve işte bahtsız Çelebi Sinan Bey Cami.

bir garip gibi boynunu bükmüş bize bakıyor. Yabani bitkiler,
kokar ağaçlar, aslan ağızları çıkmış mescidi sarmış. Karaferya, Karabahtlı Veria olmuş. İçimiz kararıyor ve ayrılıyoruz.

Kirpi çatısının yanı başında tuğla motifli kesik minaresiyle

Meşhur revanisi bile bizi çekmiyor.

Solda Alacahamam (Tuzcusinan Hamamı, 1586) ve üstte Çelebi Sinan Bey Cami (1491)
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İKİ GÖLLÜ KESRİYE
Şimdi Selanik’ten 200 km. kadar sonra Kesriye’ye ulaştık.
Kastoria, o güzel gölün kıyısında, kirazlıklar ortasında
Kesriye. Göl kıyısında kaz sürüleri uçuşuyor. Arnavut
kaldırımlı, meydan çeşmeli, kiraz bahçeli, sarmaşık güllü
avlularıyla Kesriye konakları, altı taş, üstü ahşap yüksek
konaklar…
Amaç göl manzarasına sahip olmak.

Önce Osmanlı sivil mimarisi örneklerini doya doya
geziyoruz, sonra yukarılara Osmanlı mimarisinden
izler aramaya koyuluyoruz. Ama doğrudan camiye
değil önce medreseye rastlıyoruz. Bayağı ayakta
sayılacak bir medrese, Kesriyeli Ahmet Paşa Kütüphaneli Medresesi (1749). Medresenin hemen yukarısında şerefesinden üstü kırık tuğla minareli, üstünün
kubbesini tamamıyla ot bürümüş, yüksek apartmanlar arasında diz çöküp kalmış Kurşunlu Camii.

Gölü ve
birbirinden
güzel konakları
ile Kesriye ve
Kesriyeli
Ahmet Paşa
Medresesi
sağda.
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YANYA’DAN PARGA’YA
Bu akşam her ne kadar Kesriye bize hoş gelse de hedefimiz Yanya.
Kesriye Gölü Yanya Gölü yanında pek köylü kalır. Bir de üstüne
üstlük Yanya’nın kalesi var ki, duvarında-sûrunda kitabesi, arması,
saat kulesi, çınarlı kahveleri, kale altında meydanlarıyla şirin
Yanya. Ayakta kalmış minareleri, mübadil olmuş müminleri ile
Yanya. Orası başlı başına bir araştırma ve yazı konusu…

Yanya’ya kadar gelmişken Parga’ya uğramamak olur mu?
Kanuni’nin Maktul İbrahim Paşa’sının Parga’sına. Bizim için
hiçbir şey ifade etmeyen sıradan, şirin bir tatil kasabası olan
Parga’ya. Bir açıdan bakınca Büyükada Dilburnu gibi ama
denizi çok daha temiz ve plajlar açık.
Biz ne denizler görmüşüz, ne plajlara girmişiz, dalmışız ama
artık çıkmışız.

Kesriye Sultan Mehemmed (Kurşunlu) Camii

Kesriye’de bayağı yorulduk, Osmanlı eserlerini bulmak için
koşturduk. Bulunca da önce sevindik sonra durumlarına üzüldük… Bunca yorgunluğa değdi ama doğrusu, Kesriye’nin vazi16  EMANNAME | ARALIK 2011

yetini de görmüş olduk. Artık gönül rahatlığıyla göl kıyısına
inip orada manzaralı lokantalardan birinde bir pizza yiyebiliriz. Pek hoştu doğrusu Kesriye.
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İLK GÖZ AĞRIMIZ NARDA
Şöyle bir Preveze’ye de uğramak
niyetindeyiz. Begonvilli evleri,
enginarlı bahçeleriyle Preveze.
Yeni Bafra, Yeni Sinop, Yeni Samsun. Anadolu’dan izler karşılıyor
gelenleri.
İşte saat dokuz buçukta çıktığımız
Yanya’dan Parga - Preveze yoluyla
13.20’de Narda’ya girdik. Bu sefer
ilk defaki gibi bağ, dağ, bayır, cami
aramak yok. Elimizle koyduğumuz
gibi bulduk II. Bayezıd Camiini.
Hatta bizden sonra İmaret Camii
adıyla tabela bile koymuşlar. Ama
camiye bir el atan olmamış. Düzgün taş döşemelerinden sütun
önlerine geçiyoruz. Kapıya bir haç
çizmişler. İçeride solda bir Hz. İsa
ikonası. Mihrap kapatılmış, minber ortada yok. Bana en çok keyif
veren, haz duyuran namazlarımı
herhalde şu garip, harap II. Bayezıd
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Cami’nde kıldım. Yüzlerce yıllık çitlembik ağacının, son yıllarını yaşayan anıt servinin,
meşelerin gölgesinde taşların
üzerinde, şerefesinden sonrası kırık minarenin dibinde.
Önünde erguvan ağacı arkasında portakal bahçeleri, hem
hüzün, hem huzur...
Narda ile Yanya arası 73 kilometre. Ama Narda’ya girip
de bizim çınarın dibinde Gazi
Faik Bey Köprüsü’nün karşısında Aranchthos Nehri’nin
karşısında insan bir oturmaz
mı? Oturur ama öyle uzun
oturur kalmaz. Haydi bakalım. Tırhala’ya gideceğiz Koca
Sinan’ın eserini görmeye.
Grevana Sapağı’ndan sonra
yol zorlaşıyor. Dağlar, dönemeçler ve kayalar. Kalambaka
ve tabii Meteora…
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SEREZ’İN ÇARŞISI

Tırhala, Osman Şah Camii

SİNAN’IN TIRHALA’SI
Tırhala (Tirikala) da yine hemen bir kaleye çıkıp tepeden bir
göz bakışı atıyoruz. Sonra da hemen Osmanşah Cami’nin
durumuna bakmaya.
Tırhala Kalesi’nde havuzlu bir çay bahçesi var. Saat kulesinin
dibinde kalenin hemen altı Osmanlı Mahallesi, ileride cadde
üzerinde eski hapishane binası yanında Sinan’ın eseri. Osman
Şah Camii ve arkasında türbesi. Sütunlu, revaklı, iki kasnak
kubbeli, kitabesiz bir camii. İçinde minber yok, herhangi bir
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hat eseri de yok. Sandalye koymuşlar. Türbesinin önünde de
bir havuz, yan tarafında bir kafe, karşısında kilise var. Bir de
güzel çınar.
Artık fotoğraf çekmek ışık azaldığından pek müşkil derken
“ne müşkilmiş seni sevmek, sana yâr olmak…” aklımıza düştü,
şimdi musiki faslıdır.
İlle de hüzzama geçilecek ve dahi mutlaka “yine bir sızı var
içimde.” Ama burada fazla ızdıraba da dalmaya gerek yok.
Esas acı, esas dram Drama’da. Drama’nın dramında…

Kavala’dan çıkıp doğrudan
Selanik’e gitmek yerine Serez
(eski adı Siroz) ve Drama
civarlarına mübadelenin o
bahtsız garip topraklarına hiç
çıktınız mı? Aşağı yukarı birer
saatlik sürede 70 kilometrelik
mesafede bizim için ne dramlar yatıyor. Serez’i daha önce
çok gezmiş, çok görmüştük.
Eman Tur’la çok sık gidince
yerel yetkililer herhalde
biraz utanıp, itina göstermişler. Gedik Mehmet Bey Camii
(1492-1493)’nin sağını solunu
temizlemişler. Mesiregâh Çeşmesi’nin önü ottan dikenden
ayıklanmış; ama yanında yine
sonradan yapılmış evler, yıkılmış duvarlar, bakımsız küçük
çeşmeler kötü. Göz alıcı büyük
çeşme mermer söveleri,
kesme taştan duvarlar, hâlâ
okunabilen Kuran-ı Kerim’den
su ile ilgili ayetlerin bulunduğu bölüm güzel.

Serez, Gedik Ahmet Paşa oğlu Mehmet Bey Camii, 1493 ve yukarıda Mesiregâh Çeşmesi
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Serez Çarşısında Çandarlı İbrahim Paşa Bedesteni (Bezzâzistan, 1485)

Caminin mihrap tarafına çocuk parkı ilave edilmiş. Önündeki
caddenin adına da Ayasofya adı verilmiş.
Hemen yakınında bulunan diğer camiyi görmek için, önce bir
kaleye çıkıp seyir kulesinden aşağıya bakmak gerekiyor. II.
Bayezıd’ın kızı Selçuk Sultan’ın yaptırdığı Zincirli Camii (1492)
bir süpermarketin arkasında, Vourlon caddesi üzerinde,
minaresi sıfırdan kırık ve etrafını demir bir çit ile çevirmişler.
İçinde mükemmel taş ve mermer işçiliğinden minberi vardır.
Sütunlar ve revağı ile kesme taştan duvarı, kırık kubbesi, yeni
yapılan demir kapısı, iki
kademe pencereleri, öyle
bir kenarda atılmış kalmış.

geçmişte kalsın. Bedrettin’in asıldığı ağaç Bedesten’in önündeki çınar mıdır diye içinden çıkılamayacak sorular sormayalım ve her zaman yaptığımız gibi kaleye doğruca çıkıp Onsekiz Gazi adlı Osmanlı mesiresi yanındaki tarihî çınar ağaçları
etrafında, dere kıyılarında dolaşalım ve şu deyişi hatırlayalım:

Her şehrin bir beğenileni var, Zihne’nin bardak,
Serez’in güzeli çoktur, evleri çardak.
Boşuna değilmiş, Türkiye’nin ilk güzellerinden Günseli Başar da
Serezli değil miydi?

DRAMA’NIN DRAMI
Hadi bakalım Drama’nın içine bir dalalım, hâlâ Pazar kurarlar
mı bir bakalım…

Drama’nın içinde kurarlar pazar
Kızlara yakışır şal ile şalvar
Vurun kızlar vurun vuralım
Bu geceki geceyi nerden bulalım?
Drama’da ekerler ayvayla hurma
Kızlara yakışır davulla zurna!

Drama aslında Serez’in gölgesinde kalmış, Kavala ile Selanik’in
arkasında. Tütün üretiminin merkezi. Şehirde daha girişte bir
su bolluğu, Aya Varvara’nın cümbüşü sizi karşılıyor. Çok daha
yukarıda Aggiti’nin kaynaklarından çıkıp gelen başka sular da
var. Alistrati köyündeki Struma nehri de bölgenin önemli su
kaynağıdır.
Aya Varvara, bir büyük su parkı, eski adıyla Karpuz Kaldıran.
Etrafta kafeler, restoranlar. Drama halkının nefes aldığı, eğlendiği tam bir panayır mekânı. Kıyılarında tütün depoları ve tüccarların yalıları var. Nuh Bey, Parmaksız Hasan, su değirmeni…

Ayrıca Serez’de 16. yüzyıl
dönemine ait Mustafa Bey
Camii vardır. O da perişandır!
Serez’in esas meydandaki
eseri Bedesten’i. O ise ayrı
bir hikâye; yağmurlu bir
havada, Serez çarşısında
Şeyh Bedrettin’in hikâyesi;
ama onu Nazım Hikmet’in
ağzından dinlemeli:

Yağmur çiseliyor, Serez’in
esnaf çarşısında...
Bir bakırcı dükkânının karşısında, Bedrettin’im bir
ağaca asılı…
Bırakalım geçmişte olan
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Serez, Zincirli Camii, 1492 Selçuk Sultan baniyesi
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Çarşıda biraz dolaştığınız, alıcı gözle biraz bakıştığınız zaman
Osmanlı eserleri hemen olmasa bile meraklısına ben buradayım diyor; ama ne halde!
İlk meydanda Aya Nikola Kilisesi’nin aslında Bayezıd Camii
olduğunu anlamak için biraz dikkat kesilmek gerekir. Hemen
yanı başına uzanıp, biraz aşağılara indiğiniz zaman da
civarda sadece geçenlerden değil ortaya çıkarıp görmek,
resimlemek isteyenlerden de saklanmış bir manzara ile karşı
karşıya kalıyorsunuz. Önü dükkânlarla kapatılmış, set çekilmiş Osmanlı eserleri. Servili Arap Camii küçük şirin bir mescid ama önü sanki Mahmud Paşa Çarşısı.
Drama, Camii Atik ya da Sultan Bayezıd Camii (1402)
(Agios Nikoloas Kilisesi)
Drama, Servili Arap Camii
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Drama, Mehmed Halil Ağa Camii üstte, kırık kapısı solda ve süslemeleri altta.

Arkalarda, mahalle arasında kalmış
diğerlerini yerli taksi şoförü anca bulabildi. Mehmed Halil Ağa Camii (restorasyon tarihi 1805-1806) duvar resimleri
bir zamanlar pek gözalıcı imiş, şimdi
acil müdahale gerekiyor. Bir dönem iş
yeri olarak kullanılmış, yıpratılmış.

Akşamın erdiği, suların karardığı vakitte bu sefer her yerde yaptığımız fasıl geleneğimizi icra edecek halimiz kalmadı. Serhanende Bülent Katkak bu defa acı, ama
gerçek teşhisi koydu ve aynen şöyle dedi:
“İşte Hocam; bu da Drama’nın dramı!..”

Drama’nın cânım eserleri kâh bir çınar
ağacının gölgesine sığınmışlar, kâh
sokak arkalarında bırakılmışlar. Nerede
o Evliya Çelebi’nin anlattığı, Osmanlı
kaynaklarının yazdığı, Drama mübadillerinin, merhum Tahsin Banguoğlu’nun
naklettiği Drama. Yesari Asım Bey’in,
Dramalı Hasan Bey’in Drama’sı.

“Drama Köprüsü Bre Hasan,
dardır geçilmez...
Soğuktur suları Bre Hasan,
bir tas içilmez.”
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ŞEHİRLERİN ANASI

Mekke
Yazı ve Fotoğraflar: Mustafa Aksay
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Mekke, herhangi bir
şehir değildir.
Kuran’da bir çok ayette
zikredildiği gibi
“şehirlerin anası”
“en emin belde” ve Allah’ın
üzerine and verdiği
“Harem Yeri”dir.
Mekke’de hayatın akışı
Kabe’ye odaklıdır.
Ezan okunur okunmaz,
şehrin sokaklarından
insan selleri tek bir
merkeze doğru akar.
Mekke’de 5 vakit namaz,
ortasında Kabe’nin
bulunduğu Mescid-i
Haram’da kılınır.
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Y

2000 yılında bu kutsal yolculuğu belgelemek için niyet etmiş
ve gerekli izinleri de Suudi Arabistan’dan almıştık. Ancak
Suudi Konsolosluğu uzun süre tuttuğu pasaportlarımıza
son anda vize vermediği için çaresiz kalakaldık. Aynı günün
akşamı bir televizyonda program yapan sevgili dostumuz
Erkan Mutlu aradı ve çok önceden söz verdiğim programına
gelip gelmeyeceğimi sordu. Moralimin bozuk olduğunu filan
söyledimse de dinletemedim ve zoraki programa katıldım!

Sohbet esnasında Hicaz Demiryolu Belgeselinden yola çıkarak
Medine’ye ve Mekke’ye kadar uzandık! Arkasından Erkan’ın
okuduğu “Medine’ye varamadım” ilahisini dinlerken de göz
yaşlarımı tutamadım ve bir serzeniş ile yarın için yol hazırlığı
yaptığımız Mekke ve Medine’ye ‘vize alamadığımız için’ varamıyacağımızı söyledim.
Ertesi gün sabah 9’da Suudi Konsolosluğu’ndan Vecihi Bey

eryüzünde kurulu ilk evin mekanı bu kutsal beldeye
seyahat etmek herkese nasip olmayacak bir lütuftur. Bu
lütufa mazhar olmak, bu kutlu şehire yolculuk yapmasını bilmeyi ve ona göre hazırlanmayı gerektirir. İslam’ın
5 şartından birisi olan Hac, Mekke ve Kabe eksenli bir yol
ibadetidir. Bu yola çıkmak, seferi olmak ve Mekke’yi Hac maksadı
ile ziyaret etmek İslam’ın bir gereğidir.
Mekke, Hazreti Adem’den Hazreti İbrahim’e ve son peygamber
Hazreti Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin izlerini taşır
taşında, toprağında. Mekke’nin taşını toprağını Harem dışına
taşımak dahi yasaklanmıştır. Burada sadece canlılar değil, cansız varlıklar da koruma altındadır. Bu topraklarda bırakın bir
insanı incitmeyi, bir karıncayı ezmenin bile bedeli vardır. Bir dal
koparmak ‘cinayet’ olarak vasıflandırılır. Bu anlamda dünyanın
en eski sit alanıdır.
Kabe merkezli bir inancın çevresinde halkalanan ve “Buyur Allahım!” nidası ile ezelden ebede kabül ettiğimiz sürekli bir yolculuğun adıdır Hac. Ve Mekke, Haccın buluşma mekanıdır. Hal
böyle olunca, bu kutsal beldeyi anlamak; peygamberler tarihini
bilmeyi, İslam medeniyetini kavramayı, sosyal ve kültürel boyutlarıya günümüzü doğru yorumlamayı gerektirmektedir.
Herşeyden önce şunu söylemekte büyük yarar var: Eğer inançlı
bir müslümansanız bir gün Mekke’yi ziyaret etme arzunuzu
gönlünüzün bir kenarında daima bulundurun ve dualarınızdan
eksik etmeyin! Çünkü sizin talep etmeniz kadar, Mekke’nin de
sizi çağırması ve haremine kabül etmesi gerekebilir! Bu yüzden
Mekke için her zaman hazırlıklı olmak, 2 parça ihramı sandıkta
bulundurmakta fayda vardır.
30  EMANNAME | ARALIK 2011

ARALIK 2011 | EMANNAME  31

dostumuz aradı ve bir yanlışlık olduğunu, pasaportlarımızı hemen getirmemizi söyledi. Koşa koşa gittik ve
yarım saat içerisinde vizelerimizi aldık.
Bu defa da biletlerimizi iptal ettirdiğimizden ve son
seferde de yer olmadığı için yolda kalmış olduk. Aynı
gün yaşadığımız bu yoğun sevinç ve hüzünü dindirmek üzere Eyüb Sultan Hazretlerine sığındık. Akşam
namazından sonra, ziyaretimizi yapıp, caminin kapısında her halinden bir ihtiyacı olan yaşlı kadına
sadaka verirken öyle bir dua ile karşılaştık ki, şoka
girmemek mümkün değil: “Cenab-ı Allah yolunuzu
açık etsin, önünüzdeki engelleri tez zamanda kaldırsın, gideceğiniz mübarek topraklarda sıkıntı yüzü görmezsiniz inşallah, uğurlar olsun”…
Telefonun zili beni şoktan çıkardı, hala gitmek istiyor
musunuz diye acentadan arıyorlardı acı acı! Ertesi
sabah 10.30 için ek bir sefer konmuş, bazı devlet
erkanı da gidiyorlarmış, bizim için de 5 kişilik bir yer
ayrılmış. Onay için 5 dakikamız kalmış, bir saattir
bana ulaşamıyorlarmış telefon kapalı olduğu için!

Mekke için hazırlıklı olmaktan ve niyetini önceden
yapmaktan kastım buydu! Davetin ne zaman, nasıl
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ve nereden geleceği belli olmuyor!
Hac ve umre ziyareti için Mekke’ye gelenler, buradaki önemli mekanları ziyaret ederlerken Mekke’yi
de tanımış olurlar bir bakıma. Kabe hasreti diner dinmez, ilk fırsatta ziyaret edilecek mekanların başında
Yüce Peygamberin dünyaya geldiği rivayet edilen
bina gelir. Bugün farklı şekillere bürünse de Kabe’nin
yanıbaşında hala ayakta duran müstesna mekanlardan birisidir. Mekke’den Ahirete açılan kapı; Cennet’ül
Ma’la Kabristanı ve hemen yakınındaki Cin Mescidi
aynı yoldan devam ederek ziyaret edilebilir.
Cennet-ül Ma’la kabristanı Mekke’de, Mescid-i Haramın yaklaşık 1,5 km kuzeyinde yer alıyor. Peygamber
Efendimizin dedesi Abdulmuttalib, annesi Hz.Amine
ve amcası Ebu-Talib, mü’minlerin annesi Hz.Hatice,
küçük yaşlarda vefat eden oğulları Abdullah ve Kasım
başta olmak üzere, Siyer-i Nebi’nin Mekke şahsiyetleri
burada medfundur.
“Yaradan Rabbinin adı ile oku” mealindeki ilk ayetin
nazil olduğu yer olan Hira Mağarası ve Nur Dağı, yüce
Peygamberin sığındığı ve Cebrail Aleyhisselam ile
buluştuğu zirvenin adıdır.
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Ve Arafat… Mekke’nin sınırları içerisinde, Hazreti Adem ile
Hazreti Havva’nın buluştuğu mekan olan Arafat, ezelden
ebede kadar bir buluşma mekanı olarak, Haccın üç farzından birisi olan Arafat Vakfesi’nin gerçekleştiği yerin adıdır.
Her yıl sadece bir gün milyonlarca müslümanın toplandığı ve
vakfeye durduğu bu vadinin ortasında bulunan Cebel-ür Rahmet tepesi, Peygamber Efendimizin, insanlık ve İslamlık bildi-
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risini tebliğ etmek için minber yaptığı yerdir. Ve hutbesinin
sonunda üç kere sormuştur:
-Tebliğ ettim mi?
-Evet, tebliğ ettin ey Allah’ın Resulü!..
Bunun üzerine ellerini kaldırarak buyurmuşlardır:
-Şahit ol Ya Rab...Şahit ol ya Rab...Şahit ol ya Rab...

Sonra burada insanlara şu ayeti okumuşlardır:

“Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim.” (Maide:3)
Mina, Hazreti İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban etmek için götürdüğü ve yolda kendisine vesvese veren şeytanı 3 defa taşladığı yerin adıdır. Bu yüzdendir ki bugün şeytana karşı gelen

milyonlarca insan, sabahın erken saatlerinden akşamın ilk
saatlerine kadar, yeryüzünün en büyük protesto girişiminde
bulunurlar. Lanetlenen büyük, küçük tüm şeytanlardır.
Medineli Müslümanların Akabe’de, Mina’nın hemen yanıbaşında ellerini Resulullah’a doğru uzattıkları ve biat ettikleri
yerde bulunan Akabe Mescidi de Mekke’de ziyaret edilecek
yerlerden bir tanesidir.
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“Zorlukta ve darlıkta, iyi günümüzde ve kötü günümüzde
dinlemek ve itaat etmek,
nerede olursak olalım hakkı
söylemek ve Allah için mücadele ederken kınayanların
kınamasından
korkmamak
üzere biat ettik.”
Evliya Çelebi’nin Mekke’de
bir bir saydığı Osmanlı eserlerinden bir kısmını görmek
hala mümkün. Kabe’nin Sinan
eli değmiş revakları, Arafat
Su Yolu ve Köprüsü ile Mekke
Belediyesi’nin karşısında bulunan Vilayet Konağı, zamana direnen yapıların başında geliyor.
Mekke’yi ilk defa ziyaret ederken yaşadığımız şaşkınlık ve
korku, giderek bir coşkuya
dönüşür ve sanki hiç ayrılmayacakmış gibi bir hisse kapılır
insan.
Bir ömür hasreti ile yanılan
sevgiliye nihayet kavuşulmuş... ama, şimdiye kadar hiç
yaşanmamış bir duygu yoğunluğu ile geçen bu zaman ötesi
yolculuk, bir rüya gibi artık
sona ermektedir.
Tek tesellimiz ise, Hazreti Peygamberin sünnetine uyarak,
Mekke’den sonra Medine’ye O’nu
ziyarete gidecek olmamızdır.
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ORGANİK, ROMANTİK, SÜRPRİZLERLE DOLU
MİNYATÜR BİR DÜNYA

Bir tek meridyen ve
paralellerin teveccüh
etmediği, sobelenmeye hiç
niyeti olmayan tatlı muzur
bir diyar var, bir yüzü Avrupa’ya
bir yüzü Balkanlar’a bakar…
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SLOVENYA

Yazı: Gamze Gümüş
Fotoğraflar: Bülent Katkak
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rafyada. Batısında üzüm bağları,
kuzeyinde Alp Dağları, güneyinde
Akdeniz, doğusunda 8000 adet
yer altı mağarasından müteşekkil
karstik arazideyiz... Slovenlerin,
“Muhteşem coğrafya eşliğinde
termal şifa dilerseniz, Bled’e
bekleriz” çağrılarına uyduk, yola
koyulduk ve Bled’e vurulduk…

S

lovenya… Kelime anlamı ile “Slavların
diyarı”. Bir kere misafir olduktan sonra
ise, “masallar diyarı” olarak nitelemekten insanın kendini alamadığı Avrupa’nın ortasında Van kadar bir toprak
burası. Yaklaşık % 60’ının ormanlarla kaplı
olması hasebiyle, tertemiz nefesler vaad ediyor ziyaretçilerine. Zaten geri kalanının da
Monet tabloları misali muhteşem çimenliklerden ve pırlanta berraklığındaki akarsu ve göllerden oluştuğunu söylemek mümkün.
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Öylesine temiz ve düzgün ki her şey bu ülkede,
bir an bile masaldan kopmanıza izin vermiyor
size. Bu dünyaya ait olamayacağını düşündüren tabii güzellikler öylesine titizlikle muhafaza edilmiş ki; yeryüzünde yaşayan ne kadar
bitki – hayvan, canlı çeşidi varsa % 1’ inden
fazlasına mesken olmuş aynı zamanda Slovenya. Gezegenimizde kapladığı alan ise %
0.004…
2 milyon kadar insan “nefes alıyor” bu coğ-

Başkent Lubiyana’nın 55 km.
kuzeybatısında yer alan Bled, Slovenya’nın alamet-i farikası adeta.
Başkentten önce zikredilmesi
de bundan ötürü elbette. Kutsal
Roma İmparatoru II. Henry zamanında ilk olarak 10 Nisan 1004
yılında Brixen piskoposu Albuin’e
devredilişinde tarih sahnesinde
adı geçen Bled, günümüzde ise
daha ziyade Alman ve İtalyan
misafirlerin coğrafi yakınlığı fırsat bilerek tadını çıkardığı termal
turizme ve kürek şampiyonalarına
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ev sahipliği yapıyor. Daha bu sene geride bıraktığımız 3. tecrübesinde; 68 ülkeden 455 sporcunun iştiraki ve ziyaretçilerin akınıyla,
tam bir görsel şölene dönüşüyor bu yarışlar. Avusturya görgüsü,
İtalyan estetiği ve Balkan sıcaklığını karakterinde birleştiren Slovenler muhafaza edebilme istidatlarına binaen her şeyi en güzel
sofrada en güzel hizmetle sunabiliyorlar. Gölde motorlu taşıt
kullanılmıyor kesinlikle. Pletne adı verilen geleneksel tekneler ile
sadece tabiatın eşlik ettiği minik yolculuklara davet edilirsiniz,
fısıltılar çağırır ancak sizi... Ya da kışın Julian Alpleri’nin gölgesi
olan Karavanke Dağları’nın kristalleri adeta Bled pastasına hindistan cevizi serpiştirilmişçesine size masalsı ve asil bir yürüyüş
vaad eder göl üzerinde. Yüzyıllar boyu hac yolu üzerinde bulunan
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Bled Adası’ndaki Aziz Meryem Kilisesi’ni ziyaret
eden hacıların buranın doğasına el değmemesi
için dualar ettiğini düşünürsünüz ister istemez.
1854 yılında İsviçreli Arnold Rikli göl-termal,
su-güneş ve havanın muhteşem bir şifai etkisi
olduğunu keşfeder ve tam da tarihi Bled Kalesi’nin hemen altındaki park bölgesine kamp
alanları kurar.
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Hatta Avusturya-Macaristan
imparatorluğu zamanında,
1903’te Viyana’da uluslar
arası düzenlenen kaplıca
turizmi yarışmasında altın
madalyayı mütevazi evine
götüren şehir olur. Sonrasında annesi Sloven olan
Yugoslav lider Tito’nun
göle nazır yazlık sarayında
ağırlanan devlet erkânı
misafirleri vesilesi ile adını
biraz daha duyurur. 2300
yatak kapasitesine ulaşarak İngiltere’den dahi özel
müdavimler girer ziyaretçi
listesine. 1991’de Slovenya’nın bağımsızlığını elde
ettiği günlerde rölantiye
geçse de, 1 Mayıs 2004’te
Avrupa Birliği kapısından
girer ve 2007 başlarında ise
Euro’ya geçişleri ile Lidyalıları anarlar.
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Tecrübeyle sabittir
ki Slovenya’ya gidilir,
havası içinize çekilir
ve her yeri görülür,
beğenilir ama biraz
zor dönülür. Çünkü
daha 2012 Avrupa Kültür başkenti olan Maribor’u, literatüre Karst
kelimesini kazandıran
film setinden güzel
kireçtaşı mağaraları,
dünyaca meşhur
sarkıt ve dikitleri var…
Aynadan daha berrak
Bohin Gölü, bu manzarayı 2500 metreden
size tefekkür ettiren
Alpler’deki Triglav
Dağı, şırıl pırıl Sava
Nehri’nin kolları var…
Çikolata kokulu Lesce’si, Adriatik bekçisi
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Piran’ı, tam kalbinde Lubiyana’da
The Tromostovje’si
(3lü köprü) var…
Bir de Türk
korkusu varmış
ki, Viyana’ya
dayanan ecdad
383 km ötesine
kadar salmış bu
korkuyu resmen!
Bugün, gidelim
başkentin ortasındaki Aziz Nikola
Katedrali’nin bronz
kapısındaki tasvire
bakıp yâd edelim
deyu…
Velhasıl,
gören gözlere
Hüda’nın sonsuz
nimetleri var…
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HELSİNKİ
Soğuk ülkenin, sakin insanları
Yazı: Haluk Dursun Fotoğraflar: Bülent Katkak

Avrupa’daki uzak akrabalarımızdan birisi Finlilerdir, diğeri de Macarlar. Türk dünyası ailesinin
Orta Asya kökenli , Fin-Ugor dil göbeğine bağlı bu uzaktaki kardeşlerimiz, bizden ziyade Kazan
Türklerine hem tarihi hem coğrafi olarak daha yakındırlar.
Finlandiya’nın Rusya coğrafyasıyla iç içe geçmiş olması, St. Petersburg üzerinden Helsinki’ye
zaman zaman Türk göçlerine yol açmış. Kuzeybatı Türklerinin en medeni , en entelektüel
grubu olan Kazanlılar da , Finli kardeşlerinin kucağına atmışlar kendilerini Rus tazyikinden.
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H

elsinki’ye biraz bu etnik bilgiyle, biraz Finlilerin meşhur Kalevala Destanı’ndaki Fin hamamından, Finli otomobil yarışçılarına , Helsinki olimpiyatlarından, bizim
kanuna benzeyen Kantele enstrümanına ve Nokia
cep telefonuna uzanan küçük bilgi kırıntılarıyla ulaştım. Nasıl Japonlara aynı zamanda Nippon deniyorsa, Finlilere
de Suomi adı veriliyor. 300 bin km2’ yi geçen 5-6 milyonluk
bir ülke Finlandiya. Kuzey Denizi’nin içinde, elinde tepsisiyle
diz üstüne eğilmiş bir kadın figürüyle ortaya çıkıveren, Baltık
Denizi’nin Finlandiya körfezinde bulunan üç şehrinden birisi
de Helsinki (diğerleri St. Petersburg ve Tallin)’dir.
Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi’nin kenarında Rusya ile İsveç
arasında yer alan Finlandiya, 12. ve 18. yüzyıllar arasında
İsveç’e bağlı bir düklük, 1809’dan itibaren de Rusya’ya bir
Dükalıktır. 1917’de Rusya’dan bağımsızlığını ilan ederek tarım
ve ormancılığa dayalı ekonomik yapıdan, modern sanayi ekonomisine bağlı başarılı bir cumhuriyet idaresi kurmuştur. 5.3
milyonluk nüfusu, 338.000 km2 ‘lik küçük bir Kuzey Avrupa
ülkesi olan Finlandiya ‘da %93.4 Fin, %5.7 İsveç’li ve Rus
başta olmak üzere değişik etnik gruplar -bunlar arasında
başkent Helsinki’de 800 Kazanlı Türk’ü de unutmamak gerek50  EMANNAME | ARALIK 2011

yaşamaktadır. Ülkede okuma-yazma oranı %100 olup, ortalama yaşam süresi 79 senedir.
O ekim sabahının berrak, aydınlık, biraz serince havasında
Helsinki’nin en canlı yerine, tıpkı bütün Avrupa şehirlerinde
olduğu gibi Pazar yerine gidiyoruz, yani Market Plats’a. Kıta
Avrupası’ndaki pazarlarda görülen süt ürünleri, sebze ve
meyve ağırlıklı bir pazar yerine, tam bir balık pazarına düşüyoruz. Biraz çiçek, bolca funda, birkaç kafenin yanı sıra yün
örgü yapan kadınların atkılı, kazaklı, eldivenli, çoraplı, bereli
tezgahları da yok değil ama esas hakimiyet balıkçılarda.
Başta uskumru olmak üzere somondan, bizim hamsiye benzeyen küçük balıklara kadar her türlü balık var. Bunların çoğunluğu tuzlanmış ve tütsülenmiş balıklar. Kavanozlar içerisinde
ringa turşuları, biraz havyar, biraz da morina. Pazarın bir diğer
köşesinde bizim Eminönü meydanındaki eski balık-ekmek
satanlara benzeyen büyük balıkçı tezgahlarında, devasa
tavalar içerisinde yağda kızartılan balıklar, patates ve biraz
sebze kızartması ile beraber servis ediliyorlar. Açık havada,
deniz kıyısında balık ziyafeti. En çok tercih edilen, somon ve
hamsi. Hamsi diye anlatmaya çalışıyorum çünkü neredeyse
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aynısı, tek fark daha
küçük olmaları; Yunanlıların Marida, Cunda Adasında Paparina denilen
türden küçük kıyır kıyır
kızartma balıkları bunlar.

Balık pazarının kurulduğu meydanın bir
tarafında küçüklübüyüklü tekneler,
liman açığında ise kışın
donan kuzey denizinin
buzlarını açmaya yarayan buzkıran gemileri.
Gerideyse, caddeyi
geçer geçmez arka
sokaktan ilerlediğinizde hemen karşınıza
çıkan Nevski Katedrali’nin hakimiyetini
kurmuş olduğu senato
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meydanı. Önünde dört
köşesindeki fenerleriyle
II. Alexander heykeli,
arkasında üniversite
merkez kütüphanesi,
şehir müzesi, belediye
binası, barok mimarinin büyük, bakımlı,
temiz binaları, insansız
meydanları ve sokakları. Biraz ileride meşhur
kaya kiliseleri. Büyük
kayanın oyulmasıyla
ortaya çıkan boşlukta
inşa edilmiş , kubbesi
bakır tellerin birbirine
geçmesi ile yapılmış bir
kilise. İçeride org çalınıyor, turistik ve tarihi bir
mekan. Helsinkili gençlerin evlilik için tercih
ettikleri bir kiliseymiş.
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Finlandiya’nın çoğunluğu Protestan, ama Rus
etkisiyle tarihte Ortodoks bir ağırlık da kalıcı olarak ülkeye yerleşmiş. Bunun dışında en önemli
azınlık İsveçliler. Zaten ülkenin iki resmi dilinden
birisi İsveççe. Zavallı Finliler bir taraftan Rusların, diğer taraftan da İsveçlilerin baskısı altında
kalmışlar hep.
Özgürlük özlemlerini Jean Sibelius’un bestelediği sonatlarda, senfonilerde ve Finlandiya operasında seslendirmişler.
Finlandiya dünyada km2 başına en az insan
düşen yerlerden bir tanesi. Nüfusun %10’u başkentte toplanmış. Ülkenin bitki örtüsüne ormanlar ve taygalar hakim. Bir dönem kuzeydeki
Turku şehri merkez olmuş; ama yukarıda belirttiğim gibi İsveç ve Rus askerlerinin biri gitmiş ,
diğeri gelmiş.
Ormancılığının tabii sonucu olarak Finlandiya’da
kağıtçılık sektörü gelişmiş. Maden olarak da bol
bol granit çıkıyor. Pembe damarlı granitten çok
güzel kaldırımlar döşemişler.
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Senato Meydanın’da bulunan Kafe Engel, küçük bir butik
pastane. Deniz kıyısındaki pazarda yediğimiz yağlı somon
balığından sonra, sindirmek için tahin helvası bulamadığımızdan yakındaki pastanede el yapımı, küçük yuvarlak
çikolatalardan yemenin tadına doyulmuyor, ama bizdeki
badem ezmesi gibi fiyatı el yakıyor. Zaten onun için her
ikisi de kilo ile değil tane ile satılıyor. Engel çikolatasının
tanesi, -ki neredeyse bizim bir badem ezmesi büyüklüğünde- 1.5 Euro. Bir insan rahatlıkla 10 tane yer. Yani balık
sonrası 15 Euro’luk tahin helvası!
Helsinki’nin esas ve daha çok bilinen restoran-pastanesi ise Kappeli Kafe. Espilande Meydanı’nda küçük Paris
havasında, alışveriş merkezlerinin hemen önünde düzenlenmiş Ludwig Engel’in tasarladığı parkın ortasında bir
orangerie. Yani bizdeki adıyla limonluk, Avrupa mimarisindeki tabiriyle portakallık. Saray bahçesinde rastlanan
canlı, yeşillikler arasında kapalı bir kış bahçesi. Özgün bir
balık lokantası olarak da Senato Meydanı’na bakan Nuovo’da Helsinki akşamlarının dinginliğini yaşayabilir, ama
gerçek balık yemek için Norveç’e, İzlanda’ya kadar uzanmanın hayalini kurabilirsiniz. Tabii eğer somon ve levrek
bana yeter derseniz Helsinki asude bir Kuzey ülkesidir,
her Türk’e...
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“Derdimi ummana döktüm...”

Maskat
Yazı ve Fotoğraflar: Bülent Katkak

Eski bir türkü “Kaleden kaleye şahin uçurdum” diye başlar…
Bir İstanbullu için kastedilen kaleler Rumeli ve Anadolu Hisarları mıdır bilemem
ama bu türkü Umman’a çok yakışır. Ülkede birçoğu UNESCO tarafından koruma
altına alınmış beş yüzün üzerinde kale var ve şahin, doğan, atmaca gibi alıcı
kuşlara merak had safhada. Hatta bu kuşlar için özel hastane bile mevcut.
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Ü

ç milyonun üzerinde nüfusu, fert başına otuz
bin dolar civarında milli geliri ile Arap Yarımadası’nın yükselen yıldızı Umman Sultanlığı’nın
başkenti Maskat’tayız. Masmavi göğü ve denizi,
yemyeşil park ve bahçeleri, sırtını yasladığı sarı-kahve renkli dağları ile Maskat güzel
bir şehir. Sağında solundaki nevzuhur şehirler
Dubai, Abu Dabi’deki gibi sonradan görme abartılı binalar yok burada. Ünlü arap denizci Ahmed
bin Necid’in 1490 yılında keşfettiği şehirde yüksek binalara pek rastlanmaz ve en modern
binada bile Arap mimarisinin izleri görülür. Onaltıncı
asırda buraya
yolu düşen
Portekizli
Amiral
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Alfonso da şehri “çok güzel evlere sahip çok zarif bir şehir”
diye tarif etmiş. “Demirleme” anlamına gelen Maskat, çok
güzel sahillere sahip kozmopolit bir liman şehri olmasına
rağmen, sakin ve huzurlu bir atmosfer içinde. Geniş bulvarlar, alt-üst geçitler, rengarenk çiçeklerle dolu
parklar, her biri bir özgün sanat eseriyle süslenmiş
kavşaklar ve düzenli bir trafik.
Şehri baştan başa kateden üzerinde bütün bakanlıkların ve resmi dairelerin bulunduğu Sultan
Kabus Bulvarı git git bitmiyor, herhalde elli kilometreye yakın. Bütün bu yolların kenarlarındaki kaldırımlar geniş, düzgün,
bakımlı; adeta çiçek bahçesi.
Ama gel de yürü 40 derece
nemli havada yürüyebilirsen…
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Halkının tamamı Müslüman olan Umman’da ana mezhep % 50 ile Hariciliğe bağlı İbadiye olup ülkede %
35 Şafii, % 15 de Şii bulunmakta. Sultan Kabus’un
yaptırdığı büyük camii, mimarisi ve süslemeleriyle
gerçekten çok güzel olmuş. Ayrıca Maskat’taki küçük
camilerin de hemen hepsi rengarenk işlemeli kubbeleriyle çok şirin gözüküyor. Halk yaşantı itibariyle
dinine, kültürüne ve geleneklerine oldukça bağlı.
Erkeklerin giydiği, bildiğimiz Arap elbiselerinin yakasında, “furakha” denilen bir püskül bulunmakta. Parfüme batırılan bu püskül gün boyu etrafa güzel koku
saçıyor. Ayrıca diğer Arap ülkelerinden farklı olarak
erkekler “muzzar” isimli ince dokunmuş, yünlü ve
pamuklu rengarenk bir kumaşı başlarına özel bir teknikle sarıyorlar. Komşu Yemen’de yediden yetmişe
her erkeğin belinde bulunan hançerler ise burada
sadece yaşlılarda mevcut.
Bizim Kapalıçarşı’yı hatırlatan otantik alışveriş merkezi Mutrah’ın da bulunduğu eski şehrin sahili çok
güzel düzenlenmiş. Turistler alışverişle meşgulken,
yerli halk deniz kıyısında sağlık için yürüyüşler yapıyor. Buradaki limanda Sultan Kabus’un dev bir gemiyi
andıran özel yatı demirlemiş, halktan çok turistlerin
ilgisini çekiyor.
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Bir zamanlar denizci Sinbad’ın yaşadığı bu topraklar İslami monarşi denilen bir sistemle yönetiliyor.
Arap Yarımadası’nın 16. yüzyılda Osmanlı hakimiyetine girmesiyle İstanbul’a bağlanan Umman’ın,
İngiliz petrol siyaseti neticesinde 20. asırda
kaderi değişmiş. 1970 yılında babasını devirerek
yönetimi ele alan Sultan Kabus, tahtta kırkikinci
yılını doldurmasına rağmen, halkı tarafından çok
sevildiği ve işler de yolunda gittiği için burada
Arap Baharı kimsenin aklına gelmiyor. Diğer Arap
ülkelerinin ve Türk cumhuriyetlerinin aksine her
adım başı resim, heykel, büst ve posterlerine
rastlanılmayan Sultan Kabus, onaltıncı yüzyılda
Portekizliler tarafından yaptırılan Al-Alam
Sarayı’nda halkı için çalışmaya devam ediyor.
Yüzlerce kilometrelik sahil şeridine, birbirinden
güzel kumsallara ve mercan kayalıklarına sahip
olan Umman, yeşil su kaplumbağaları, yunus ve
balina türleri ile deniz safarisinin yeni merkezi
olma yolunda. Hasılı kelam; buradan insan Şerif
İçli’nin hicaz şarkısındaki gibi “Derdimi ummana
döktüm” diyerek ülkesine rahatlamış olarak geri
dönebilir…
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Hep aynı zevk, hep aynı tat...

İşte

BERAT
Yazı: Mustafa İsmet Saraç Fotoğraflar: Bülent Katkak

Osumi Irmağı’nı sağınıza alıp şehre girerken 1777 yılına tarihlenen Kurt Ahmet
Paşa Köprüsü’nün üzerine çıkıp da Berat’ın yaslandığı vadiye bakarsanız
“Yahu! nehre, vadiye baksan burası Amasya, çatılara, pencerelere,
kapılara baksan burası tıpatıp Safranbolu, Filibe
veya Ohri değil mi diye kendinize
sormadan edemezsiniz.
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E

sasında bunu söyleten Osmanlı’nın Anadolu’dan Rumeli’ye
beraberinde taşıdığı Haluk Dursun Hoca’mızın vasfı ile 3 selim
formulü. “Akl-ı Selim, Kalb-i Selim
ve sözü edilen estetiğin temeli Zevk-i
Selim”.
Bu üç selim Amasya’dan; ortasından nehir
geçen vadinin iki yamacına şehir kuruluşunun en güzel formülünü, Safranbolu’dan
da latif ve zarif ev mimarisinin Rumeli’ye
adapte üslubunu Berat’a getirip dantel gibi
işlemiş… Bir de ismi beyaz anlamına gelen
Berat olunca şehrin silueti gönüle inşirah
veren bir sıfat kazanmış.
Şehrin dini mimari unsurları yani camiiler
ve diğer yapılar 1967’deki kültür devriminde büyük tahribata uğramış. Ama şehir
genel manzara itibarı ile hala Osmanlı
Şehri özelliğini korumakta. Kale içi ve
çevresi Safranbolu’dan başlayıp, Filibe ve
Ohri’de devam eden ev mimarisi çizgisinin
özelliklerini yansıtmakta.
Arnavutluk’un dördüncü büyük şehri olan
170 bin nüfüslu müze şehir Berat’ın, şehir
meydanında 1828
yılında inşa edilen
Bekarlar Camii,
bir diğer adı ile
Süleyman Paşa
Camii yine kalem
işi tezyinatı ile
sizi karşılar ama
mahzun bir istikbal ediş. Çünkü
ibadete kapalı.
Biraz daha yukarı
doğru cami, tekke
ve medrese üçlüsü
yer almakta.
Özellikle işlemeli
ahşap tavanlı,
kiremit çatılı
1492’de inşa edilen
Sultan 2. Beyazıt
Camii, hem mimari
güzelliği hem de
genç cemaati ile
dikkat çekiyor.
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Revakları, beyaz taş işlemeciliği ve
şirin kiremit çatısı ile Şeyh Hasan
Halveti Tekkesi oldukça iyi durumda
ama faal değil.
Hacı Sinan Medresesi Beyazıt
Camii’nin doğusunda yer alıyor ve
cami ile aynı dönemden. İki katlı,
taş ve ahşap mimarili, kiremit çatılı
medrese Arnavutluk’un en eski
medreselerindenmiş. Ancak şimdi asli
görevinin dışında Eski Eserler Kurulu’nun ofisi olarak hizmet veriyor.
Tekke’yi, Medrese’yi gördükten sonra
Cuma namazını Beyazıt Camii’nde
genç ve eğitimli İmam Efendi’nin,
arefesinde olduğumuz Ramazan
ayının faziletlerini ihtiva eden uzunca
hutbesi ile eda ediyoruz. Namazdan
sonra caminin hemen yanıbaşındaki
börekçiden sonuna yetiştiğimiz Arnavut tepsi böreğinin tadına bakarak
çarşıda yürümeye başlıyoruz.
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Enver Hoca dönemi
sonrası alışmadıkları
dünyaya ekonomik ve
sosyal uyumun sancısını
çeken Arnavutların, eski
dönemin izlerini yaşayan tedirgin ve yorgun
bakışlarını fark ederek
Kurşunlu Camii’ne geliyoruz. Diğer adı Uzguroğlu Ahmed Bey Camii.
1554 yılında yapılmış ve
oldukça iyi durumda.
Kare planlı tek minare
ve şerefeli camide ilgimizi çeken şey, yüksek
sayıda hanımlardan
oluşan Cuma cemaati
olması.
Berat’ı öne çıkaran
özgün ve güzel ev mimarisinin yoğun olarak
gözlemlendiği bölgelerden biri ise Mengalem
mahallesi.
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Kale içinde tamirat görmüş kilisenin yanı sıra kırmızı tuğlalardan yapılmış, minaresinin kaidesi ile şerefe dışındaki
bölümleri yıkılmış mahzun bir cami, hüzünlü bir manzara teşkil etmekte.
Ayrıca camiye yakın bir yerde kalenin su ihtiyacını karşılamak

üzere yapılmış, muhtemelen inşası Bizans dönemine kadar
uzanan çok büyük bir sarnıç var.
Kalenin surlarından Osumi Irmağı’nın suladığı vadiyi seyretmek doyulmaz bir temaşa zevki yaşatıyor.

Arnavut taşçılık sanatının izini
taşıyan sokaklarında yürüyerek
bu evleri temaşa ayrı bir zevk.
Şirin Berat evlerinin arasından
yokuşa vurup bir süre yürüdükten sonra zeytin ve çam ağaçlarının içinden geçip ünlü Berat
Kale’nin kapısına dayanıyoruz.
İnşa tarihi milattan önce 6.
yüzyıllara kadar uzanan kale,
Osmanlılar tarafından 1417’de
tamir görmüş.
Kale içi ev mimarisi bizim
Antalya ve Alanya kale mimarisini andırıyor. Evlerin arasındaki
taş sokaklarda yürürken iki yanınızda evlerin taş örme duvarlarından sarkan sarmaşıklar size
eşlik ediyor ve ortam bizim
bugün şehirlerimizde kaybettiğimiz Arnavut kaldırımlı sokaklarda yürüme zevkimizi bize
yaşatıyor.
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Kronik Gezginler
3 kuşaktır
unutulmaz çocuk
romanlarını ve
sıcacık kalemini
bizlerle paylaşan
Gülten Dayıoğlu,
halen yazdığı
kitaplarla
hayatımıza yeni
bir soluk ekliyor.
İyi bir edebiyatçı
olmasının
yanısıra iyi bir
gezgin olmasını
keşfetmemizle
birlikte,
sevdiği ve
yaşadığı semtte
kendisini
ziyaret edip,
sıcak ve samimi
bir sohbet ettik.

Röportaj:
Özgenur
Reyhan Güler
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Gülten Dayıoğlu:

“Her seyahatimde içimde yeni
bir çocuk keşfediyorum...”

1

07 ülke gezmişsiniz.. Seyahat
ederken en çok nelere dikkat
edersiniz ?

Evet.. 1971 den bu yana 107 ülke
oldu. Gittik ama biz başkentler
yerine yakası açılmamış kültür birikimleri olan yerleri tercih ediyoruz. Ötekilere de gidiyoruz elbet ama en büyük
hedefimiz bu. 15-16 sene önce Çinde
Xi’an kentine Türk olarak ilk gidenleriz.
Orada kilden yapılmış askerler var. İnanırmısınız sanki atların burun delikleri
titriyor o kadar gerçekçi. Büyük şehirleri
de geziyoruz tabiki ama mesela Güney
pasifik adalarına gidiş nedenimiz aradığımız hiç bir şey yok. Doğal oluşları bizi
etkiliyor. Yakası açılmamış dediğimiz
bunlar gibi çok fazla el değmemiş yerler. Bir başka çarpıcı gezi Antartikada
buzulları gezdik fakat kenarından kıyısından değil.. İçine girdik 6 gün kadar
özel kaptanlarla yavaş yavaş dolaştık.

Öncelikle her zaman gideceğim yerlerin
coğrafyasını, kültürünü araştırırım. Gittiğim yerlerde ise rehbere sorarak doğrularım. Bizim ülkemizde nazara mavi
renk konulur. Brezilyada ise kırmızı.
Orada konuştuğum bir bayan anlattı
herkes mutfağına kırmızı kurdela asarmış, nazardan korusun bereket getirsin
diye. Yemekleri nasıl pişiriyorlar ne
yiyorlar ne yemiyorlar bunları araştırıyorum gitmeden evvel.. Biliyorsunuz
her ülke herşeyi yemiyor.
Seyahat ettiğiniz yerlerde çocuklar ile

diyaloğunuz nasıl?
Her gittiğimiz yerlerde o kadar güzel ki,
mesela Afrika’da çocukların gözlerinde
irin, irinlerin çevresinde onlarca yüzlerce sinek ve çocuklar hiç bir şey olmamış gibi pislik içinde yaşamlarını devam
ettiriyorlar. Ben onların fotoğraflarını
çekiyorum başlarını seviyorum sırtlarını okşuyorum. Her ülkede çocuklarla
fotoğraf çekerim severim onları, bir
rehberimiz “Gülten Hanım Tayland’da
çocukların başları okşanmaz, Tanrının orada olduğuna inanıyorlar” dedi.
Çocuk her yerde çocuk benim için..

Siz daha çok keşfedilmemiş yerleri mi
tercih ediyorsunuz?
Tabii görülmüşlere de gidiyoruz mesela
Brezilya’ya, Arjantin‘e uğruyoruz gemiler uçaklar öyle yerlerden kalkıyor ki
bazen zorla geziyoruz.. Ama benim
aklım görmek istediğim yerlerde.
İyi bir gezgin olarak gittiğiniz yerlerin
kültürleriyle, coğrafyasıyla, mutfaklarıyla ne kadar ilgilisiniz?
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Öğretmen olduğum için iznim yaz tatiline geliyordu o yıllarda. Eşim de avukat
olduğu için adli tatiline denk getirip
sürekli Avrupa’ya kaçıyorduk ikimiz.
Başta hep arabamızla çıkardık seyahatlere. İlk defa turlarla İsveç’e gittik ve
turun tadını aldık.

Çin’i, hepsini içine alan görkemli bir
gezi. İşte o zaman dedim ki benim teybim yok ve Singapur’a varınca hemen
bir teyp aldım. Dedim ki bu geziyi
ben teybe kayıt edeyim. Bu kayıtların
sonunda “Kaf Dağının Ardına Yolculuk“
adlı kitabım çıktı.

Peki niçin bu kadar çok seyahat ettiniz?

Gördükleriniz arasında en sevdiğiniz
ülke neresi?

Buna cevap vermem gerçekten zor... Bu
nefes almak, beslenmek, ruhsal açlık
duymak gibi birşey.. Farklı kültürleri
merak ediyoruz. Eşim de benim gibi gezmeyi çok sever ve iyi bir gezgindir. Avrupa’nın her yerini dolaştık, Doğusunu,
Batısını, Kuzeyini, Güneyini..
Gittiğiniz yerlerle ilgili kaleme aldığınız notlarınız var mı?

Hindistan, Çin, Meksika, eski medeniyetlerin olduğu yerler, Çeçenistan,
Antartika, Mısır. Hepsine haydi şimdi
gidiyoruz deseniz hemen gelebilirim.
Nepal mesela , açık hava müzesi gibi.
Her yer öyle hiç dokunulmamış. Herşey öylece duruyor. Çölleride seviyorum ne tür duygularım varsa benim?
Çöller hep çağırıyor beni. Afrikadaki
bütün çölleri gördük eşimle. Gemi
gezisini seviyorum. Şu sıralar gemi
gezileri bizi çok mutlu ediyor.

Her yeri yazmam ben.. Gittiğim yerlerde
kesinlikle anı tutmak gelmedi içimden.
Kelebek gibi koşuyordum sevinç ve
mutluluk içinde. Uzun yolculuk olarak
ilk kez Uzak Doğu’ya gittik Singapur’a. Gitmek isteyip de görmediğiniz yerler
Büyük bir geziydi. Filipinleri, Japonya’yı, var mı?
İlk seyahatinizi anlatır mısınız?
İlk seyahatim 1971 de külüstür bir arabayla eşim ve büyük oğlumla yola
çıkarak başladı. İlk defa sınırdan çıkmışız. Avrupaya gidiyoruz Paris’e kadar.
Hani cesaret cahillikten gelir diyorlar
ya heralde öyle daha bir şey bilmiyoruz ama paramız o kadar az ki sadece
benzine nakit ayırabiliyoruz. Paramızı
belimize bağladık yemek olarak sucuk,
börek, poğaça, kuruyemiş doldurduk
çünkü hiçbir restoranta gidip yemek
yeme gücümüz yoktu. İlk Bulgaristan’a
vardık. Arabadan indim, Türkiye gibi
ağaçlara dokunuyorum. İsyan ettim.
Kitaplarımda da bunu vurgularım.. Sınırlar niye? Bu dünya hepimizin herşey
aynı. Ondan sonra yavaş yavaş Paris’e
kadar gittik. Büyük şehire girmeden
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kırsal alanlarda çayımızı yapar, karnımızı doyurur şehire giderdik. Sürekli
müze geziyorduk. İlk Lourve Müzesini
gördüm. Gençliğimin verdiği enerji olsa

gerek, Eifel Kulesinin tepesine oğlumla
birlikte yürüyerek çıkmıştım.
Turlarla mı gezmeyi seversiniz yoksa
bireysel gezmeyi mi tercih edersiniz?

Var. Herhalde daha gidemem oraya.
Tibet. Orası tansiyonum için sakıncalı
yüksek olduğu için.
Fotoğraf çekiyor musunuz?
Eşim çeker. Eskiden omuzunda büyük
sandık içinde kameralar taşırdı. Ama
son 10-15 yıldır kamerayla yapmıyor.
Daha çok fotoğraf çekiyor. Bende de
görsel zekanın olduğu söyleniyor bilenler tarafından. Birşeyi gördüm mü hafızamda kalır. Gezi kitaplarımı yazarken
eşimin çektiği fotoğraflara bakarım.
Hatta bana takılır bazen, “Hiç telif hakkı
vermiyorsun” diye..
Gittiğiniz yerlerden hediye ya da hatıra
alır mısınız?
Alırım. İki dolapta dolu. Olsun kimse
onların anlamını bilemez benden başka.
Neyi nerden aldığımı hatırlarım yaşadığım sürece. Hatıra gözümle canlanır.
Elimle tuttuğum zaman ordaymışım gibi
hissederim bazen.
Gittiğiniz yerler, merak ettiğiniz değişik kültürleri görmek istediğiniz yerler. İnancınız için kutsal topraklara da
gittiniz EMAN TUR’la..

O benim çok özelim. O başka bir Gülten Dayıoğlu. Ben kimlik değiştirmiş
oluyorum. O kadar özelim ki, içimde
başka bir Gülten Dayıoğlu var. Anlatırken bile ağlayacakmışım gibi oluyor. Anlamıyorum bunu.. Onca kalabalık var fakat sen orda yalnız gibi
oluyorsun. Ben 48 yıllık yazar olarak
nasıl dile getiririm bilmiyorum. Benim
kelime dağarcığım zengindir, yazar
olmam bunu gerektirir, fakat bunu
ifade edemem. Soranlara benim özelim diyorum anlatırsam kirlenecek,
çözünecekmiş gibi geliyor. Saklıyorum
kendime. Mesela Kudüs’e de gittik,
orada da aynı şeyleri yaşadım.
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Kitap turu

Cahide Babayusuf

Seyyahların
Aynasında
İSTANBUL

İsfahan
Seyahatnamesi
Pierre Loti
Timaş Yayınları

Ümit Meriç
Albaraka Yayınları

1850 yılında Fransa’nın Rochefort
kentinde Protestan bir ailenin en
küçüğü olarak doğan Pierre Loti aslen
bir denizci olmasına rağmen 1880’lerden itibaren kendini edebiyat çevrelerine kabul ettiren bir yazar oldu.
Ortadoğu ve Uzakdoğu’yu gezdi. Bu
yolculuklarında edindiği deneyimlerini
ve gözlemlerini daha sonra kitaplarına
yansıtarak 19. yüzyıl şark edebiyatının
önemli isimlerinden bir oldu.

“Seyyahların Aynasında Şehirlerin Sultanı
İstanbul” Prof. Ümit
Meriç’in, Albaraka prestij
eserlerden yayınlanan
kitabı, İstanbul’un zengin
tarihsel ve kültürel mirası
üç yıl süren bir araştırma
ile, seyyahların aynasından aktarır.
Arcufe’den Abir Zaki’ye
kadar 103 Seyyahın
tuttuğu günlüklerinden derlenen ve belge
niteliğindeki fotoğraflarla
süslenen eser iki bölümden oluşur.
İlk bölümde “Konstantinopolis’ten
Konstantiniyye’ye” (680 - 1453 )
VII. Yüzyıldan Doğu Roma İmparatorluğu’nun sonuna kadar uzanan
dönemde İstanbul’u ziyaret etmiş
kırk dört yabancı seyyahı tanır ve
onların İstanbul izlenimlerine tanıklık
ederiz, tkinci bölüm ise “İslambol’dan
İstanbul’a (1453 - 2009)” Osmanlı
Türklerinin İstanbul’u fethinden,
2010 Avrupa kültür başkenti seçilmiş
olan bugünün İstanbul’una gelinceye
kadar bu topraklara uğramış gezginlerin istanbul notlarını okuruz..
Prof. Ümit Meriç “Seyyahların İstanbul’u surlarıyla, saraylarıyla, kilise ve
camileriyle, yalıları ve köprüleriyle
bizim şimdi yaşamakta olduğumuz
İstanbul’dur, der ve devam eder.
“İstanbul’u ziyaret etmiş olan seyyahlar ölümsüz sayfaları ile asırların
tozunu silmekte; her taşını öpüp
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başımıza koymak istediğimiz İstanbul
onlar sayesinde, gözlerimizin önünde
katmerli bir gül gibi yaprak yaprak
açılmaktadır. Yabancı seyyahlar
bazen hayran kalarak, bazen haset
ederek, bazen bilgileriyle bizi aydınlatarak, bazen cehalet ve dikkatsizlikleriyle bizi şaşırtarak, yüzlerce yıl öncesinin İstanbul’unu ve İstanbullularını
bugüne taşımaktadır.”
Bir İstanbul gezgini; Emondo De Amicis İstanbul’da “şekerleme yapmak
için mezarlıklar var, gam dağıtmak
için Galata Köprüsü, hayal kurmak
için Boğaziçi, Pazar gününü geçirmek
için Prens Adaları, Anadolu’yu görmek
için Bulgurlu Tepesi, Haliç’i seyretmek
için Galata Kulesi, her tarafı görmek
için de Serasker Kulesi” nin varlığını hatırlatarak davet eder bizleri.
Onların izinde istanbul’u yeniden tanımaya keşfetmeye...

Loti’nin bir asır öncesinde gezip gördüğü yerlerden biri de İran’dır. Türlü
zorluklarla 20. yüzyılın ilk çeyreğinde
İsfahan’a yaptığı yolculuğu anlattığı
“İsfahan Seyahatnamesi” isimli eserinde Loti, o yılların Acem mülkünü ve
dönemin toplumsal dokusunu naklederken adeta özel bir şehir edebiyatı

ortaya koymaktadır.. Eser, Şeyh
Sadi’nin şehri Şiraz’ı, Dara ve Kisra
Saraylarını gezer, İmam Ali’nin şehadet
gününün matemine şahitlik eder, Şah’ın
vezirinin huzuruna çıkar, çınarlar şehri
Tahran’dan ve binbir gece masallarının
şehri Kum’dan geçerek, “Esfehan Nesfe Ceharı- Dünyanın Yarısına Bedel”
nitelemesiyle maruf menzile;

İsfahan’a varır.
Pierre Loti İsfahan seyahatnamesinin başında der ki; peşinen.. “Kim ki,
Pierre Loti ile İsfahan’a gül mevsimini
görmeye gitmek isterse, menzilden
menzile ve fakat yavaş yavaş yürümeye hazırlansın.”
İsfahan Seyahatnamesi, yürüyüşler ve

adımların dile gelen halidir; Yalnızca
çiçek tarlaları ortasında İsfahan’ı
değil, serin çöl gecelerini de anlatarak,
yalnızca İran saraylarında değil Hz.
Fatma’nın türbesin de huzura çıkarak,
Sadi ve Hafız’ı da anarak, bakırcılar
çarşısındaki çekiç ritimlerine kulak
vererek, sahici bir seyahatin uzun
yolunun rotasını çizer..

30 Şubat’ta Doğdum...
Yerimde Duramıyorum
Salih Şimşek
Değişim Yayınları
Evliya Çelebi’nin “Seyahat Ya Rasulallah” duası Salih Şimşek için de yerini
bulmuş bir dua olmalı.. Çocukluk
yıllarından beri seyahat etmiş, bunu
yapamadığı zaman dahi seyahatnameler okuyarak bu tutkusunu beslemiş
Şimşek. Muhayyilesi ve sözleri seyahatler, seyyahlar ve seyahatnamelerin
ritüelleriyle dolu.. Nitekim; seyyahların
sözleri yoluna ışık tutmuş.. Bir seyyahın
dediği gibi “bir defa görmek, bin defa
duymaktan daha kıymetlidir”
Baudelaire sanki onun için, onun kulağına söylemiş gibidir; “her nerde değilsem, sanki orada iyi olacakmışım gibi
geliyor”. Keşif değil onun amacı aksine
gezginliğin bir hayat felsefesi olduğunu
savunuyor.. Yine bir başka seyyahın
sözüyle doğruluyor bunu; diyor ki o
seyyah, “keşfedilmemiş coğrafyalar
artık yoktur, ancak her iklimi her gönül
başka yaşar.”
Gidiyor, gönlünü sınıyor o iklimlerde.
Gidiyor, coğrafyalar sınanıyor onun
gönlünde. Yaşadıklarıyla, edindiği bilginin üzerine tanımıyor, bir başka bilgi.
Son noktayı koyuyor, “hayatta insanın

kalıcı tek bir mekanı olacaksa eğer, o
da yollar olmalıdır..”
Yıllarca yaptığı yurtiçi ve yurt dışı
seyahatlerinin altına notlar düşmedi
Salih Şimşek. Nihayet 2005 yılında Orta
Asya ve Kırgızistan’a yaptığı seyahatindeki izlenimlerini ilk kez kaleme aldı.
Orta Asya seyahatini müteakip 2008
yılına dek gerçekleştirdiği 4 seyahatine
ilişkin gezi notları “30 Şubat’ta Doğdum
Yerimde Duramıyorum” adlı kitapta
yayımlandı.
Bir günlük niteliğinde olan eserin ilk

bölümü “Orta Asya’nın Ortasına Tanrı
Dağlarına Yolculuk” başlığı altında
Kırgızistan seyahatini, ikinci bölüm
“Tuna’dan Kırım’a Yolculuk Günlüğü”
başlığı altında Bulgaristan, Romanya,
Moldova, Ukrayna, ve Kırım seyahatini, üçüncü bölüm “Gürcistan’da
Ahıska Diyarına Yolculuk Günlüğü”
başlığı altında Gürcistan seyahatini ve
dördüncü bölüm de, “Evlad-ı Fatihan
(Kosova ve Makedonya) Topraklarına
Yolculuk Günlüğü” başlığı altında
Kosova ve Makedonya seyahatlerinden
notlar içeriyor.
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Tur Rehberi
ŞUBAT AYI TURLARI
UZAKDOĞU
Bangkok- Hong Kong Singapur

HİNDİSTAN
Delhi - Agra - Jaipur Varanasi

Şubat - Mart - Nisan - Mayıs - Haziran 2012
KUDÜS

ENDÜLÜS (İSPANYA)

Yafa - Telaviv - Halil Eriha - Beytlahm Ölüdeniz

Malaga - Granada Sevilla - Kurtuba Toledo - Madrid

İTALYA (SİCİLYA)

KUDÜS

Palermo - Agrigento Taormina - Catania Roma

Yafa - Telaviv - Halil Eriha - Beytlahm Ölüdeniz

DUBAİ

YUNANİSTAN

Jumeira - Bur Dubai Downtown - Deira

Yanya - Parga - Narda Preveze - Atina - Korint Anabolu

BATI AMERİKA

İTALYA / VATİKAN

San Francisco - Las Vegas Los Angeles - Chicago

Roma - Floransa - Pisa Verona - Sirmione Padova - Venedik

FAS
Kazablanka - Rabat Meknes - Fes - Marakeş

ENDONEZYA
MALEZYA
Jakarta - Bali - Malacca Kuala Lumpur

Venedik - Trieste - LubianaBled - Graz - Maribor Viyana - Bratislava

HAZİRAN AYI TURLARI
RUSYA
(BEYAZ GECELER)
Moskova - St. Petersburg

NİSAN AYI TURLARI

MART AYI TURLARI

İTALYA / SLOVENYA
AVUSTURYA / SLOVAKYA

BOSNA - HERSEK
HIRVATİSTAN / KARADAĞ
Saraybosna - Travnik Mostar - Blagay - PoçitelDubrovnik - Kotor - KotorBudva - Podgorica

İRAN
Şiraz - İsfahan - Tahran

MAYIS AYI TURLARI
YUNANİSTAN
MAKEDONYA
BULGARİSTAN

KUDÜS
(MİRAÇ KANDİLİ)

Kavala - Drama - Serez Selanik - Manastır - Resne
- Ohri - Kalkandelen - Üsküp Köstendil - Sofya - Filibe

Yafa - Telaviv - Halil Eriha - Beytlahm Ölüdeniz

ÖZBEKİSTAN

ORTA AVRUPA

Taşkent - Buhara Semerkant

Macaristan - Slovakya Avusturya Çek Cumhuriyeti Almanya

BOSNA - HERSEK

ALPLER

Saraybosna - Travnik Poçitel - Mostar - Blagay

İsviçre - Fransa - İtalya

KOSOVA / MAKEDONYA
ARNAVUTLUK

BALTIKLAR

Priştine - Prizren - Üsküp Ohri - Struga - Elbasan Tiran - İşkodra - Berat Akçahisar

Finlandiya - Estonya Litvanya - Letonya

BİLET VE YURTDIŞI SEYAHAT HİZMETLERİ +90 212 347 8 347
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Emanname’ye Mektuplar
Emanname’nin mihmandarlığında

Evlâd-ı Fatihân diyârına bir yolculuk!
Bu üçüncü seyahatimizdi, dedelerimin terk-i diyâr ettiği Urumeli topraklarına. İçimize sevda
düşmüştü bir kere. Eğer dost
olmuşsanız coğrafyaya, bir kez
görmek yetmezdi. Tekrar tekrar
gitmek, havasını teneffüs etmek,
çeşmelerinden su içmek, camilerinde namaz kılmak, çınarının
gölgesinde dinlenmek, taş köprüsünün üzerinden geçmek, eli
böğründe; konaklarından sarkan
acem borusu çiçeklerini temaşa
etmek ve bu güzellikleri tattıran
Allah’a şükretmek gerekirdi.
Bu kez eşimle birlikte, kendi arabamızla yola revan olmuş; Selimiye’yi selâmlayıp Pazarkule’den
girmiştik Yunanistan topraklarına. Daha doğrusu evlâd-ı fatihân
diyârına. Dimetoka, Kavala, Selânik… Bunlar zaten daha önce
görmüş olduğum yerlerdi. Ama
beni asıl heyecanlandıran, Preveze, Narda ve Yanya’yı görecek olmamdı. Yanımızda ne Eman Tur’un davudî sesli rehberi Mustafa İsmet Bey, ne de bu sevdayı gönlümüze düşüren sevgili Haluk Dursun Hocamız vardı. Ama gezi boyunca
biz onların varlığını hep yanımızda hissettik. Çünkü bu sefer
mihmandarımız onlardan bize yadigâr kalan Emannâme idi.
Ne demişler “söz uçar, yazı kalır.” Uzun soluklu bir çalışmanın
semeresi olan Emannâme, rehberimiz oluvermişti bile. Seyahatimiz boyunca “Emanname” konuştu, biz dinledik. Güzergâhımız Narda idi. Gazi Faik Bey Camii’ni, o güzelim taş köprüyü,
hatta yaşlı çınarı görmeden, altında bir fincan çay içmeden
dönmek olmazdı. Şehri şöyle panoramik olarak dolaştıktan
sonra, fazla zorlanmadan ilk hedefimize ulaşmıştık. Karşımıza
bütün zarafeti ile Gazi Faik Bey Köprüsü çıkmıştı. Hemen yanı
başında ise anıt bir çınar. Köprünün karşısına geçip çınar
altında çaylarımızı yudumlamaya başladık. Ben bir yandan bu
güzellikleri bize yaşatan Rabbime şükrederken, diğer yandan
da buna vesile olan Haluk Hocamı ve “Emannâme”yi düşündüm. Hemen bu sevincime Haluk Bey’i ortak etmek için, ona
Narda’daki çınar altından selâmlarımı gönderdim. Ama dünya
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gözüyle görmeden dönemeyeceğimiz bir ata yadigârımız daha
vardı. Gazi Faik Bey Camii. Fakat
bu camiyi nasıl bulabileceğimizi
bilmiyorduk.
Önce turist enformasyon bürosu
aradık; bulamadık. Sonra şehri
dolaşmaya koyulduk, ama
nafile… Fotoğrafını gösterdiğimiz
herkes burada böyle bir caminin
olmadığını, Yanya’da olabileceğini söylüyordu. Ama biz Emannâme’de görmüştük ve burada
olduğuna emindik. “Harap
mabed”i görmeden dönmeyi ise
gururumuza yediremedik. Son
kez şansımızı deneyip, köşedeki
tamirciye“Emannâme”yi gösterdik. Bu fotoğraftaki caminin
yerini bilip bilmediğini sorduk.
Başını sallayarak; “imaret” dedi
ve burasının çocukluğunda avlusunda top oynadığı, şu anda portakal bahçeleri arasında kalan bir yer olduğunu söyleyerek
bize yolu tarif etti. Nihayet uzun ve yorucu bir uğraştan sonra
Gazi Faik Bey Camii’ni bulmanın mutluluğunu objektiflerimizle kalıcı hale getirmek için, cami ile birlikte sevgili eşim
Hakan’ın fotoğrafını da çektim. Döndükten sonra ise Hakan
Bey, bir sonraki gidişimizde daha rahat bulabilmek için, buranın koordinatlarını “Google Maps”te işaretledi.
Bir kez daha şunu idrak ettim ki; aramakla bulunmaz, ancak
bulanlar arayanlardır. Yürümekle varılmaz, ancak varanlar
yürüyenlerdir. Bir de, yanından “Emannâme”yi eksik etmeyenlerdir. İşte “Emanname” menzile ancak yürüyenlerin
varabileceğinin en güzel örneğidir. Emannâme, bir menzili
olanların yolculukları boyunca yanlarından ayıramayacakları en güzel rehberdir. Gönüllü bir avuç insanın kültür tarihimize yaptıkları önemli bir katkıdır. Başta kıymetli hocamız
Haluk Dursun olmak üzere, “Emannâme”yi kültür hayatımıza
kazandıran tüm yayın ekibine sonsuz teşekkürler ediyor ve
“Emannâme”nin kılavuzluğunda nice seyahatler gerçekleştirmeyi diliyorum.
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